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Fundacja Pro Publico M are ma zaszczyt zaprosić na 

7. BAL CHARY TATY WN Y
który odbędzie się 13 lutego 2010 r. w salach „Concerto” Hotelu Radisson BLU w Szczecinie.

Początek: godzina 19.00

Dochód z balu i towarzyszącej mu loterii fantowej 
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego  dla Kliniki Kardio logii PAM .

Prowadzenie okraszone dużą dawką satyry: 
Maria Czubaszek, Adam Opatowicz, Michał Janicki. 

W programie balu m.in.: 
e kstrawaganckie i dekadenckie fragmenty ulubionych programów  

K ab aretu Czarny Kot R udy (Teatr Polski w Szczecinie);
Dixieland Band grający i porywający do tańca;
 a także wiele innych atrakcji i niespodzianek.

Bilety w cenie 250 zł za osobę dostępne w Biurze Podróży Unity Travel, 
Plac Rodła 8 w Szczecinie, oraz pod numerem tel. 91 35 95 693, 91 35 95 757, 91 35 95 674,

 e-mail: fundacja@propublicomare.pl

CZARNY
WIECZÓR
RUDY
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ak każda kobieta należę do klanu zmarzluchów, ale 
moja radość nie ma końca, gdy wyglądam przez 

okno, a tam w końcu widać prawdziwą zimę! Wiem, 
że nie wszyscy podzielają mój optymizm, a na ha-

sło „zima” niektórzy jeszcze szczelniej opatulają się 
ciepłym kocem. W tych trudnych dla nich dniach zde-

cydowanie powinni mieć nakaz obowiązkowego wyjaz-
du do miejsc, gdzie temperatura nie spada poniżej 25 stopni 
Celsjusza. Jedno z takich miejsc to Kuba, która podczas naszej 
zimy przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Warto się spie-
szyć, żeby zobaczyć jej ostatnie prawdziwe tchnienie. Już nie-
długo będzie przypominała turystyczny moloch, jakich wiele 
na świecie. Ci, którzy podobnie jak ja mają frajdę z mrozu 
i śniegu, a na Szczecińskiej Gubałówce dopada ich klaustrofo-
bia (ale chwała jej, że w ogóle jest), koniecznie powinni prze-
czytać naszą propozycję na zimowy wyjazd. Włochy, Francja, 
Austria? Nie, tym razem wybieramy się aż za ocean. Okazuje 
się, że amerykański „Dziki Zachód” ma jeszcze więcej do za-
oferowania niż europejskie kurorty. Poza tym pewnie na pa-
mięć znacie już wszystkie trasy od Alp po Dolomity. W Aspen 
jednak trudno pojawić się nieprzygotowanym, więc w dzia-
le moda zadbaliśmy o to, byście byli wystylizowani zgodnie 
z aktualnymi trendami. Wyciągamy z kufrów przytulne futra, 
wełniane berety i ciepłe getry. Poskromcie zimę w eleganckim 
stylu, niech żaden śnieg was nie zaskoczy. 

Mam nadzieję, że zaskoczy was za to szczery wywiad i zwa-
riowana sesja Michała Janickiego, jednego z najbardziej roz-
poznawalnych aktorów w Szczecinie. Nasza dziennikarka 
Izabela Magiera-Jarzembek, która spotkała się z Michałem, 
przez cztery godziny wywiadu skręcała się ze śmiechu. Liczę 
na to, że podobnie jak ona po przeczytaniu rozmowy będziecie 
trzymać się za bolące ze śmiechu brzuchy i przyznacie nam, 
że taka pełna optymizmu postać jest idealna na Nowy Rok. 
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www.citihandlowy.pl

* Przykładowa Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania dla pożyczki na kwotę 100 000 zł z oprocentowaniem 9,99%, prowizją 5% oraz okresem kredytowania 84 miesiące wynosi 12,21%
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy, Citibank oraz Citi never sleeps są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Realizujesz
cele

Realizujesz
siebie

Pożyczka Gotówkowa  
dla grup zawodowych
bez zaświadczenia o dochodach 
oprocentowanie już od 9,99%

•   kwota pożyczki może wynosić nawet do 120 000 zł
•  długi okres kredytowania – do 7 lat
•   możliwość redukcji zobowiązań miesięcznych dzięki 

opcji konsolidacji 

Zapraszamy do oddziałów w Szczecinie:  
ul. Rayskiego  28, tel. (91) 489 96 55 
ul. Jasna 1/14, tel. (91) 432 63 09 
       tel. (91) 464 05 33



arcin Korneluk, szcze-
ciński reżyser i scena-
rzysta, właśnie zreali-

zował swój wieloletni pomysł 
– dokument o najstarszym na 
świecie kinie działającym nie-
przerwanie. Kino Pionier, które 
rozpoczęło działalność w 1909 
roku, jest wpisane do Księgi re-
kordów Guinessa. Film Korne-
luka pokazuje historię powsta-
nia i działalności Pioniera na 
przestrzeni lat i przez pryzmat 
miasta, w którym się znajdu-
je. Oczywiście nie zabraknie 
szczegółów z historii Szczecina, 
co widzowie na pewno doce-
nią.

– Dokument na pewno za-
interesuje szczecinian, którzy 
na co dzień nie mają za bardzo 
czasu, aby zagłębić się w historię 

Wydarzenia
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REKLAMA

O kinie w kinie
„W starym kinie – Pionier 1909” – to tytuł nowego filmu dokumentalnego dotyczącego Szczecina. Premiera już 28 stycznia. 

Oczywiście w Pionierze, gdzie na potrzeby filmu nakręcono inscenizacje z udziałem aktorów.

naszego miasta – rekomenduje 
reżyser. – Pionier jest zabytkiem 
i wielkim skarbem Szczecina. To 
warta uwagi perełka.

Twórcy polegają z jednej stro-
ny na zdjęciach i materiałach 
archiwalnych, z drugiej zaś we 
współczesnym kinie nakręcili 
inscenizowane sceny, w których 
aktorzy próbują nakreślić sytu-
acje sprzed stu lat. Na realizację 
swojego pomysłu aż cztery lata. 
Problemem – jak to bywa najczę-
ściej – był budżet. Jednak odkąd 
w tym roku powstał Zachod-
niopomorski Fundusz Filmowy, 
produkcja fi lmowa w Szczecinie 
ma szansę nabrać tempa. Film 
„W starym kinie...“ jest jednym 
z pierwszych projektów sfi nan-
sowanych przez fundusz.       

wb
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Reżyser Marcin Korneluk

Plan fi lmowy

Wszystko o ślubie

laudia będzie tego dnia rozdawała autografy i pozowała 
do zdjęć, więc chętni na fotografi ę z Miss Polski na pewno 
będą usatysfakcjonowani. Poza Klaudią modę ślubną zapre-

zentują też inne fi nalistki Miss Pomorza Zachodniego. Pokazy będą 
się odbywać w ciągu całego dnia o każdej pełnej godzinie. Ponadto 
szczególnymi atrakcjami gali będą konkursy dla uczestników – poza 
głównym, w którym można wygrać kompleksową organizację wese-
la, będzie można wziąć udział w mniejszych, gdzie do wygrania będą 
m.in. obrączki. Dodatkowymi atrakcjami będą imponujące pokazy 
barmańskie oraz pokazy tańca, fryzur i makijażu, czyli wszystkich 
niezbędnych elementów perfekcyjnego wesela. „Prestiż” patronuje 
imprezie.                  wb

Ostatni dzień stycznia to środek zimy, ale na Zamku Książąt 
Pomorskich może być bardzo gorąco. Atrakcją będzie uroczysta 

gala „Piękny ślub”, której główną twarzą jest Miss Polski 
2008 Klaudia Ungerman.

K

Od lewej:  Monika Bochenko , Klaudia Ungerman i Marcin Kozłowski



o był długo przygoto-
wywany i przemyśla-
ny debiut. – Mieliśmy 

szereg wątpliwości, ale rady zo-
rientowanych w temacie osób 
przekonały nas, że warto wejść 
na giełdę jeszcze przed końcem 
roku – opowiada Paweł Fornal-
ski, jeden z założycieli i współ-
właściciel spółki.

Są drugą spółką akcyjną ze 
Szczecina, a na New Connect 
debiutowali jako 103. Podczas 
startu przedstawiciele fi rmy 
przygotowują prezentację doty-
czącą szczegółów działalności, 
później głos zabierają władze 
giełdy, a debiutująca fi rma na 
koniec przygotowuje dla wszyst-
kich poczęstunek. 

– Ten debiut był dość spe-
cyfi czny – śmieje się Sebastian 
Muliński, współwłaściciel IAI. – 
Odbył się w Warszawie w środę, 
a my o terminie dowiedzieliśmy 
się w piątek. Mieliśmy tylko kil-
ka dni na organizację. 

W okresie przedświątecznym 
nie mieli szans na znalezienie 
fi rmy cateringowej, która byłaby 
w stanie obsłużyć ich imprezę. 
Sami się więc tym zajęli, a ciasta 
i butelki szampana dotarły do 
Warszawy ze Szczecina razem 
z giełdowymi debiutantami. 
Mimo pośpiechu i niepokoju 
o powodzenie całego przedsię-
wzięcia dali radę zorganizować 
wszystko bardzo dobrze, a goście 
byli zadowoleni i... najedzeni.

– Dało się słyszeć komentarze, 
że ktoś wreszcie przygotował po-
rządny poczęstunek – śmieje się 
Muliński.

Szczecińska fi rma sprzedająca 
oprogramowanie dla sklepów in-
ternetowych wystartowała spek-
takularnie – odnotowano wzrost 
wartości akcji o 82,4 proc.

– Przecieraliśmy oczy ze zdu-
mienia – mówią zgodnie wła-
ściciele IAI. Przez wiceprezesa 
giełdy Adama Maciejewskiego 
zostali określeni jako fi rma nie-
mająca kompleksów. Po takim 
debiucie nie mają już wątpliwo-
ści, że słusznie. 

Nowe fi rmy rynku New 
Connect zostają uhonorowane 

Wydarzenia
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Debiut na giełdzie
specjalnie zaprojektowaną sta-
tuetką „Vivianne”. New Connect 
to rynek Warszawskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych, który 
powstał w 2006 roku jako alter-
natywa dla młodych fi rm, które 
działają w sektorze tzw. nowych 
technologii. Przed IAI jako 
pierwsza ze Szczecina wystar-
towała medyczna fi rma Read 
Gene prowadzona przez prof. 
Jana Lubińskiego.                 wb

Od grudnia kolejna szczecińska firma – IAI działająca w branży internetowej – jest notowana na warszawskiej giełdzie New Connect. 
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Od prawej: Paweł Fornalski i Sebastian Muliński na giełdzie



ierwszy etap wędrów-
ki wiódł przez teren 
Libii, od Trypolisu 

do Ghatu. Łącznie podróżnicy 
przebyli na rowerach ponad 
1520 km, z czego blisko połowa 
to był tzw. off -road, czyli 680 
km drogi od Ghadamesu przez 
Saharę po zmiennym podłożu 
– piasku, żwirze i kamieniach. 
Odcinek  pokonywali przez 13 
dni.

– Największym utrudnie-
niem okazała się jazda pod 
wiatr – opowiada Piotr Sudoł, 
uczestnik wyprawy. – To potra-
fi  spowolnić prędkość kolarza 
z ok. 20 do 10 km/h.  

Takie trudne warunki to-
warzyszyły rowerzystom już 
w Polsce na trasie z Boruszyna 
– symbolicznego miejsca startu 
wyprawy.

– Według wszelkich pro-
gnoz na pustyni powinno wiać 
w tym czasie w zupełnie od-
wrotnym kierunku. Te zamie-
cie w Polsce i Afryce to chyba 

Wydarzenia

P

Klątwa pustyni
Szczecińscy podróżnicy wrócili z pierwszego etapu swojej wielkiej afrykańskiej wyprawy. 

Największym problemem okazał się silny wiatr, choć oczywiście dali mu radę.

jakaś klątwa – zastanawiają się 
podróżnicy.

Nie obyło się też bez awarii 
sprzętu – krótko po wyjeździe 
z Ghadamesu i rozpoczęciu 
odcinka pustynnego sprzęt od-
mówił posłuszeństwa i uczest-
nicy wyprawy stracili łączność 
satelitarną. 

– Wbrew pozorom byliśmy 
z tego nawet zadowoleni, bo na-
prawdę w pełnym spokoju mo-
gliśmy podziwiać piękno natury 
– opowiada Sudoł.

Od początku uczestnicy szu-
kali śladów polskiego podróż-
nika i przybliżali jego historię 
miejscowej ludności. Jak się 
okazało, wzbudzili duże zainte-
resowanie tamtejszych mediów 
i... organizacji publicznych. 
Libijczycy są bardzo zaintere-
sowani postacią polskiego po-
dróżnika i materiałami, jakie 
po nim zostały – okazuje się, że 
to cenny historyczny materiał, 
a takich spisanych źródeł 
w Afryce brakuje.

„Afryka Nowaka” to projekt, 
w którym entuzjaści ze Szcze-
cina, Poznania i całej właściwie 
Polski odbywają podróż śladami 
Kazimierza Nowaka, zainspiro-
wani jego reportażami z książki 
„Rowerem i pieszo przez Czar-
ny Ląd”.

– To postać mało znana w na-
szym kraju, a my obraliśmy so-
bie za cel popularyzowanie tego 
podróżnika i reportażysty – 
mówi Zbyszek Sas. – Cieszymy 
się, że dzięki naszej akcji budzi 
coraz większe zainteresowanie.

Pierwszy etap zakończył się 
na początku grudnia, kiedy 
to kolejni śmiałkowie ruszyli 
z miejsca, do którego dojecha-
ła pierwsza ekipa. Wydarze-
nia tego i kolejnych etapów 
(w tej chwili trwa już trzeci) 
można śledzić w relacjach 
na stronie www.afrykanowa-
ka.pl. Cały projekt składa się 
z 24 miesięcznych odcinków 
trasy śladami Kazimierza No-
waka.                 wb 

REKLAMA

Z archiwum Kazimierza Nowaka, 
lata 30.  XX wieku

To samo miejsce w XXI wieku
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...swoją dziennikarską przygodę w Szczecinie rozpoczął jeden z największych autorytetów 
w świecie polskiego sportu Bohdan Tomaszewski?

en urodzony w 1921 roku w Warszawie dziennikarz, komentator spor-
towy, tenisista i autor wielu książek, których łączny nakład przekro-
czył milion egzemplarzy, w latach 1945-1948 pracował w „Kurierze Szcze-

cińskim” jako dziennikarz. W tym samym czasie kontynuował karierę sportową 
w Szczecińskim Klubie Tenisowym. Do Szczecina przyjechał zaraz po zakończeniu II wojny 
światowej z Sopotu, gdzie pracował w Grand Hotelu. Przyciągnęły go możliwości, jakie oferował 
Szczecin zaraz po wojnie wszystkim artystom i dziennikarzom, czyli stała praca i mieszkanie. 

To dzięki artykułom w prasie szczecińskiej, najpierw dostał propozycję współ-
pracy z „Expressem Wieczornym”, a zaraz potem, jako komentator, podjął pracę 
w Polskim Radiu, gdzie w latach 1956-1980 komentował dla radiosłuchaczy kolejno dwanaście 
olimpiad letnich i zimowych. Zawsze były to relacje bardzo ekspresyjne, które spowodowały, że Tomaszewski uznawany jest dzisiaj za 
niedoścignionego wirtuoza słowa i budowniczego nastroju.

Bohdan Tomaszewski chętnie wraca do swoich szczecińskich wspomnień. Sporą ich dawkę możemy odnaleźć w książce jego syna pt. 
„Zawodowiec”, będącej pewnego rodzaju biografi ą znakomitego dziennikarza.

Rafał Podraza  

Czy wiecie, że...

T

o dla mnie nowe wy-
zwanie i ogromna 
frajda – opowiada 

Klaudia. – Oczywiście praca 
w telewizji wymaga wielu przy-
gotowań i nauki, mam więc np. 
zajęcia z logopedą i lekcje języka 
polskiego.

Klaudia, która jest nie tylko 
doskonałym kierowcą wyścigo-
wym i rajdowym, ale i piękną 
kobietą, cały ostatni rok współ-
pracowała z telewizją.Wiosną 
była ekspertem TVN, a od 
jesieni razem z Łukaszem Bą-
kiem (dziennikarzem „Wprost”) 
prowadzi program „MotoSzał”, 
w którym prezentuje ciekawe 
nowinki samochodowe.

– Bardzo pomaga mi Łu-
kasz, który jest doświadczonym 
dziennikarzem. Naszym zada-
niem było wyszukać mocne i te 

„MotoSzał” Podkalickiej
Własny program dla fanów motoryzacji prowadzi w TVP Info 
Klaudia Podkalicka. Szczecinianie znają ją przede wszystkim 

z torów wyścigowych, a także z łamów „Prestiżu“, 
którego jest ekspertem.

gorsze strony testowanych sa-
mochodów. I przyznam, że nie 
oszczędzaliśmy żadnego z pre-
zentowanych aut. A przez nasze 
ręce przeszły bardzo różne mar-
ki: od Porsche przez BMW X6 aż 
po Fiata 500. 

Szczecinianka zapowiada, że 
na wiosnę nie zniknie z ekranów 
telewizora. Ma już kilka nowych 
propozycji z TVP. W „Presti-
żu” zadebiutowała na okładce 
w grudniu 2007 roku. Od 2009 
razem z ojcem Mariuszem Pod-
kalickim testuje dla nas samo-
chody. W 2009 zadebiutowała 
w rajdach samochodowych, 
uczestnicząc w szczecińskiej 
edycji rajdu Baja.

imj
Najnowszy test z udziałem 

Klaudii Podkalickiej na stronie 
38

T

Klaudia Podkalicka w programie  „MotoSzał”

FOTO: DARIUSZ GORAJSKI

FO
TO

: A
RC

HI
W

UM
 K

LA
UD

II 
PO

DK
AL

IC
KI

EJ

STYCZEŃ 2010 / PRESTIŻ / 11

e

ROZWIĄZANIE KONKURSU Z NUMERU 12(29)  

Prezenty od galerii Soraya wygrały:

Monika Chruściel, Tomasz Świerczyk
Prezenty w konkursie z Apteką Zdrowie wygrała:

Dorota Żukiewicz
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową





Rozmowy w pociągu
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Opowiem Wam
bajkę o życiu… To moja opowieść utkana ze spotkań z ludźmi. 

Całe życie to podróż, z której przywozi się wiele 
opowieści. W tym znaczeniu wszyscy jesteśmy 
nieustająco w drodze. 

Joanna Osińska

Dziennikarka TVP, prezen-

terka programu informacyj-

nego TVP Szczecin „Kronika”. 

Prowadzi serwis ekonomiczny 

„Biznes” w TVP.Info

K ażdy dzień to nowa karta, która 
z każdą upływającą minutą zapisuje się 
zdarzeniami, myślami, tęsknotami, ci-
szą lub hałasem… Po dniu zabiegania 
kładziemy się, by po kilku godzinach 
znów się obudzić i podróżować przez 

życie. Ta powtarzalność bywa nieznośna, jeśli nie 
potrafi my patrzeć na każdy dzień jak na dar… Jeśli 
nie umiemy marzyć i budzić się z nadzieją, że może 
właśnie dziś się one spełnią … Jeśli nie znajdujemy 
miłości… Jeśli będąc z kimś, czujemy się martwi.

Lecz wszystko co smutne jest potrzebne. Refl ek-
sja i rozczarowanie na powrót czynią z nas ludzi. 
W chwilach rozterki przestajemy być maszynami, 
automatami… Musimy umieć patrzeć na siebie 
i innych, wtedy świat wygląda zupełnie inaczej. 

Opowiem ci bajkę o miłości: bez niej nie da się 
żyć. Miłość jest zawsze piękna –  czy trwa chwi-
lę, czy całe wieki. Miłość jest warta cierpienia, a 
nawet upokorzenia, żeby tylko czuć. Miłość pla-
toniczna czy nieodwzajemniona lub zdradzona – 
każda jest piękna, bo sprawiła, że przez jakiś czas 
byliśmy szczęśliwi… Jak wyglądał wtedy dzień, 
jak patrzyliśmy na ludzi, jakie kolory miał świat. 

Pamiętasz? Kiedy jedna 
odchodzi, wypatruj na-
stępnej… Wtedy każdy 
nowy dzień będzie jak 
nieodpakowany prezent. 
Warto zajrzeć do środka. 
Zadajesz sobie pytanie – 
dlaczego ci się nie udaje 
spotkać księcia z bajki, 
o którym opowiadała ci 
mama czy babcia? Daj 
spokój, nie trać życia na 
głupie pytania! Ksią-
żę nie istnieje, a ty nie 
bądź Śpiącą Królewną, 
bo przepuścisz mnóstwo 
okazji do zapisania kart 

twojej książki fantastycznymi przygodami. Na uli-
cach takie „ciacha”, a ty smęcisz i zatruwasz się…

Eksperyment… To jest to! Szansa każdego dnia. 
Idziesz po zakupy. Odklej oczy od chodnika, spójrz 
przed siebie. Uśmiechnij się do świata, do swo-
ich myśli. Jeśli idzie ktoś, kto może ci się podobać 
– spójrz przyjaźnie, może nawet puść oko. Jeśli to 
mężczyzna, który spojrzał na ciebie, jak na idiot-
kę, zapomnij… Nie jest ciebie wart i na 100% był 
gburem i nudziarzem. Ludzie, którzy nie mają 
poczucia humoru są ciężarem… Po co Ci kolejny 

garb… Jeśli mamy w sobie dobry nastrój, przycią-
gamy innych. 

Zaczął się nowy rok, nowy wspaniały rok szans 
na wszystko! Włączmy pozytywne myślenie. Jeste-
śmy przecież w naszej podróży. Niech ona będzie 
przygodą, a nie udręką… Wszak nie wiemy, jak 
długo będziemy podróżować.

”…Najwspanialszym aktem miłości, jakiego mo-
żesz dokonać, nie jest służba, lecz widzenie” – pisze 
mój ulubiony Anthony de Mello w „Wezwaniu do 
miłości”. Gdy służysz ludziom, to pomagasz, po-
cieszasz, przynosisz ulgę w bólu. Ale dopiero gdy 
widzisz ich w ich wewnętrznym pięknie i dobroci, 
to przekształcasz i tworzysz. 

To dlatego tak ważny jest nasz dobry nastój – żeby 
zobaczyć. Ja zaproponowałam eksperyment, De 
Mello – ćwiczenia, a konkretnie poćwiczyć miłość:

– Pomyśl o ludziach których lubisz – jakbyś 
widział ich pierwszy raz… Zobacz ich światło 
i piękno.

– Teraz o tych których nie lubisz. Poszukaj dobra, 
którego nie widziałeś, bo przeszkadzało ci uprze-
dzenie. Popatrz na każdego z kim żyjesz, pracujesz. 
Obserwuj, jak  jego obraz zmienia się, gdy patrzysz 
w ten sposób.

– A teraz popatrz w głąb siebie. Widząc piękno 
innych, rozpoznajemy własne.

Wiem, to może wkurzać. Na każdym kroku wciąż 
słyszymy o miłości i całe życie jest jej podporządko-
wane. Nasz bunt jednak tu nic nie pomoże. Tak po 
prostu jest. To pewnik, jak śmierć i podatki.

Cytat jak drogowskaz:
Miłość to wszystko co mamy; to jedyny sposób, 

w jaki możemy sobie nawzajem pomóc.
(Eurypides)

Przepis na nalewkę z dzikiej róży (jej zalety 
też dostrzegamy dopiero gdy pozbędziemy się 
uprzedzeń):

2 kg owoców dzikiej róży, 1,5 szklanki miodu, 2 l 
spirytusu, kilka listków mięty, woda przegotowana 
i wystudzona.

Owoce (najlepiej przemarznięte) wypłukać, lekko 
zgnieść. Wrzucić do słoja, dodać miętę. Wlać spiry-
tus i odstawić na półtora miesiąca, co kilka dni po-
trząsać. Zlać, przecedzić. W ciepłej wodzie rozpuścić 
miód. Wszystko połączyć i zostawić na pół roku. 

Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska
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Michał Janicki 
Pół żartem, pół serio

Gwiazda kabaretu. Rozśmiesza w życiu i na scenie – czasem mimo woli. Dusza towarzystwa i ulubieniec szczecińskiej publiczności, 
która to, jak mówi, jest najlepsza pod słońcem. Zawsze uśmiechnięty, pogodny. Siła napędowa Teatru Polskiego, gdzie wraz 

z kolegami tworzą bardzo zgrany zespół. O małżeństwie po 25 latach narzeczeństwa, walce z nadwagą i o tym, jak przez 
przypadek został aktorem i kto mu wsadzał palec do ucha – specjalnie dla „Prestiżu“ Michał Janicki. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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dyby Pan nie był ak-
torem, to kim chciał-
by Pan być? 

– Zawsze chciałem być we-
terynarzem. Jak pani zauważy-
ła, teraz też towarzyszy mi mój 
piesek – Kabelek. Jego imię to 
udręka. Proszę wyobrazić so-
bie mnie chodzącego po parku 
i wołającego „Kabelek, Kabe-
lek” – połowa spacerowiczów 
zastanawia się, o co temu panu 
chodzi?! Postanowiłem zaopie-
kować się nim, gdyż jego pani 
miała problemy ze zdrowiem. Na 
pytanie właścicielki, czy potrafi ę 
się zaopiekować zwierzątkiem, 
powiedziałem: „Czy mówią coś 
pani nazwiska Brigitte Bardot 
i Violetta Villas? No to ja jestem 
trzeci! (śmiech). Na sakramen-
talne pytanie: „Czy pani pies 
gryzie?” odpowiedziała: „Proszę 
pana, gdyby on nie gryzł, to jak 
by on jadł???” I tak Kabelek zo-
stał u nas w teatrze. Zaakcepto-
wany przez główny autorytet Te-
atru Polskiego – Jacka Polaczka 
i innych kolegów.

– To skąd pomysł na szkołę 
aktorską?

– Trafi łem do szkoły aktor-
skiej przez przypadek. Kończąc 
technikum weterynaryjne z na-
dzieją na pracę w moim ukocha-
nym oliwskim zoo, próbowałem 
przygotować się do egzaminów 

na studia weterynaryjne, jednak 
zawisła nade mną groźba służby 
wojskowej. Symulowałem zapa-
lenie wyrostka robaczkowego 
i to tak dobrze, że faktycznie 
wylądowałem na stole opera-
cyjnym! Była to moja pierwsza 
wprawka do roli „Idioty” Dosto-
jewskiego. Jedyne egzaminy, do 
których mogłem jeszcze przystą-
pić po wyjściu ze szpitala, to te w 
Studium Wokalno-Aktorskim. 
Pojechałem na egzamin ubrany 
w taki śmieszny jasny garnitu-
rek. Pamiętam pod koniec egza-
minu Jerzy Gruza zmierzył mnie 
od stóp do głów i prowokacyjnie 
zapytał: „Gdzie się pan ubiera? 
U Arman….!?”. Nie dokończył, 
bo wszedłem mu błyskawicz-
nie w słowo: „Przed dużą szafą 
z lustrem w sypialnym pokoju 
rodziców”. Komisja w śmiech! 
Dostałem się. 

– Jest Pan kolekcjonerem 
pierścieni… 

– Pierwszy był Złoty Pier-
ścień wyśpiewany w Kołobrzegu 
z grupą Niebieskie Berety dla 
macierzystej jednostki woj-
skowej Desantu Morskiego 
w Gdańsku-Wrzeszczu... Oj, 
wrzeszczało się, wrzeszczało na 
tej estradzie te wojskowe nuty! 
Ten złoty oddałem ojczyźnie, 
te bursztynowe natomiast trzy-
mam pod kluczem.

– Ma Pan na nie specjalną 
półkę? 

– Słucham?
– Stawia Pan codziennie 

świeże kwiaty… świece…?
– Tak, w moim domu panuje 

kult jednostki! Zbieram wszyst-
kie nagrody, nawet nie swoje. 
W kolekcji mam między innymi 
złotą płytę mojego zięcia, który 
jest muzykiem klasycznym. Od-
powiadając precyzyjnie na pani 

pytanie, to tak się złożyło, przy-
padkowo oczywiście, że w moim 
mieszkaniu jest stara belka, któ-
ra chyba po to się tam znalazła, 
aby pomieścić wspaniałe Bursz-
tynowe Pierścienie. Dziękuję 
Narodzie Teatralny! Nawiasem 
mówiąc, jest na niej jeszcze tro-
chę miejsca… (śmiech)

– Jest Pan najbardziej rozpo-
znawalnym aktorem w naszym 
mieście. 

G

Na pytanie właścicielki czy potrafi ę opiekować się pieskiem, powiedziałem:
„Czy mówią coś pani nazwiska Violetta Villas i Brigitte Bardot? To ja jestem trzeci!!!”
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– Jeśli tak jest jak pani mówi, 
to bardzo miło! To zawsze jest 
trudniejsze w przypadku akto-
ra teatralnego, gdyż zmywając 
charakteryzację, wtapiamy się 
w tłum. Może ja jestem typem 
aktora, o którym Jerzy Gruza 
mówi, że „rzuca się publiczności 
do gardła jak norka, raz chwyci, 
to już nie puści” (śmiech). Czy to 
dobrze, czy źle, różnie w różne 
dni o tym myślę.

– Najtrudniejsza publiczność 
z jaką miał Pan do czynienia?

– Powtórzę za moim nieodża-
łowanym śp. profesorem Henry-
kiem Bistą: „Pracując w teatrze, 
mamy wyjątkowe szczęście, bo 
pracujemy dla tej lepszej części 
społeczeństwa! Bo kim trzeba 
być, aby przyjść do teatru!? Trze-
ba być wykształconym, inteligent-
nym, zamożnym i NAIWNYM 
(śmiech), aby dać się nabrać na te 
chwile ułudy i zmyślonej prawdy, 
które państwu proponujemy”. 
Jednak zdarza się, że teatr odwie-
dza przypadkowa grupa ludzi.

– Na przykład?
– Gimnazjaliści. Grałem 

w Polskim bohatera roman-
tycznie w „Białych nocach” Do-
stojewskiego. Szalenie trudna 
rola, która zaczynała się takim 
intermedium: leżę na kanapie 
nieruchomo, w białym garnitu-
rze, udaję że śpię z książką, która 
bezwładnie opadła mi na twarz. 
Publiczność zajmuje miejsca za-
zwyczaj dyskretnie, tym razem 
wrzask, hałas. Gdy w końcu 
mnie zauważają na środku are-
ny – gdyż widownia była obsta-
wiona dookoła sceny – jeden 
z chłopców zapytał: „Czy ten 
gość w białej piżamie co tam leży 
żyje czy może jest napruty?!”. No 
– myślę sobie – nieźle zaintereso-
wali się mną. Ledwo skończyłem 
się nad tym zastanawiać, a już 
czuję jak inny chłopak próbuje 
wsadzić mi palec do ucha, ktoś 
inny pociągnął mnie lekko za 
włosy. Ho, ho, sprawdzają moją 
odporność – pomyślałem. I na-
gle słyszę, jak jeden z chłopców 
proponuje na cały glos: „Ścią-
gnijcie mu buty!”. Na szczęście 
istnieją na świecie dziewczyny, 
z których jedna mnie uratowa-
ła, wrzeszcząc: „Nie róbcie tego! 
Nie wiadomo od jak dawna on 
tutaj leży!”.

– I to był koniec harców?
– Nie, w trakcie spektaklu 

było jeszcze gorzej, ale na szczę-
ście po 35 minutach mojej walki 
sam na sam z publicznością do 
akcji wkroczyła utalentowana 
aktorka Lidia Filipek... Cała mę-
ska część publiczności przestała 
się mną zajmować, zastanawia-
jąc się, czy ta piękna dziewczyna 
przypadkiem się nie rozbierze. 
Lidia rzeczywiście pozbywała 
się sukcesywnie różnych części 
garderoby, czym trzymała w sza-
chu bezczelną część widowni. Po 
pierwszym akcie oboje zmęcze-
ni knuliśmy zemstę w kuluarach. 

Zapytałem koleżankę: „Umiesz 
improwizować?”. „Tak”. „To w ta-
kim razie będziemy improwizo-
wać przez trzy godziny... Niech 
zobaczą, czym jest Dostojewski 
fi zycznie... Zamykamy drzwi 
i nie wypuścimy nikogo przed 
dwunastą w nocy!”.

– Zemsta dość okrutna, zwa-
żywszy że to przecież była mło-
dzież gimnazjalna, a zacho-
wanie raczej typowe dla tego 
wieku.

– Chyba tak, dlatego też prze-
chodząca obok Danuta Chu-
dzianka, wybitna aktorka, zare-
agowała błyskawicznie: „Michał, 
czy ty zwariowałeś? Czego ty 
uczysz młodą koleżankę? Nie 
u-wre-dniaj się na publiczność, 
bo stracisz całą przyjemność 
z wykonywania naszego zawodu! 
Idziecie i gracie szybko z sercem 
i do przodu. Ja mam o dziewiątej 
umówionego dentystę! Nie będę 
tu kwitła aż wy się zemścicie!”. 

– A aktorska wpadka w Pana 
wykonaniu?

– To było w „Weselu” Wy-
spiańskiego w reżyserii Janusza 
Józefowicza. Staliśmy wszyscy na 
scenie w oczekiwaniu na przyby-
cie Wernyhory. Jedna z koleża-
nek ma powiedzieć: „Czyżby to 
archanioł był?”. Więc robi pauzę, 
nabiera powietrza płuca, a na-
gle jakiś gość w pierwszym rzę-
dzie bezmyślnie smarka głośno 
w chusteczkę. Ona przeszywa 
go wzrokiem i mówi „Czyżby to 
charchanioł był???“.. Publiczność 
zamarła, zawodowi koledzy za-
stygli jak skały, a ja nieszczęsny 
bardzo nieprofesjonalnie parsk-
nąłem śmiechem! Nie mogę so-
bie tego wybaczyć do dzisiaj!

– W ciągu tych 16 lat wystą-
pił Pan w ponad stu sztukach. 
Jak znajduje Pan jeszcze czas 
na Teatr Kameralny?

– To kolejny przypadek 
w moim życiu. Od sześciu 

„W tym roku zamierzam odstawić słodycze...”



Temat z okładki
Aktor, reżyser, absolwent 

4-letniego Studium Wokalno-
Aktorskiego im. D. Badusz-
kowej w Gdyni pod dyrekcją 
Jerzego Gruzy. Pracował 
w teatrach w Gdyni i Toruniu. 
Od 26 lat na scenie, w tym 
16 lat w Szczecinie. Od 6 lat 
intensywną pracę w Teatrze 
Polskim z powodzeniem go-
dzi z prowadzeniem własnej 
sceny – Teatru Kameralne-
go. Ulubieniec publiczności, 
która przyznała mu już trzy 
Bursztynowe Pierścienie i 10 
nominacji. Zagrał w ponad 
100 sztukach teatralnych. 

Przygotowanie sesji: Maja Holcman
Zdjęcia: Pann Lu
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lat prowadzę wyżej wymie-
nioną placówkę kulturalną 
(śmiech). Przy pomocy za-
palonych teatromanów zrze-
szonych w STPS-ie na czele 
z Piotrkiem Garusem i jego 
piękną żoną Hanią, Markiem 
i Marynią Iwankami (jak ich 
pieszczotliwie nazywamy) itp., 
itd. Najważniejszymi jednak 
autorytetami artystycznymi są 
Danusia i Waldemar Wojcie-
chowscy, wybitni artyści mala-
rze o zasięgu europejskim i da-
lej. Prezesem i menedżerem jest 
moja żona Zofi a Jankowska.

– Chciał Pan kiedyś jechać 
do Warszawy?

– Od pewnego czasu Warsza-
wa przyjeżdża do nas i tak jest 
lepiej – myślę. 

– Często słyszy się podejrze-
nie, że jak Warszawa przyjeż-
dża – to chałturzy.

– Zapewniam panią 
i wszystkich którzy czytają 
szanowane pismo „Prestiż“, 
że jak przyjeżdża Warszawa 
przez duże W – mam tu na 
myśli takich artystów jak Jan-
da, Seniuk, Pietraszak, Pszo-
niak itd. i niegdyś Holoubek, 

Zapasiewicz – to nie ma mowy 
o jakimś tam markowaniu. 
Z prostego powodu: artyści 
o takim temperamencie sce-
nicznym dziesięć razy bar-
dziej meczą się, powściągając 
swój talent, markując, niż 
grając na sto procent. Z po-
wyższego wynika, że Słupsk, 
Kartuzy, Wrocław, Szczecin, 
Łódź i Olsztyn mogą być 
spokojne, kiedy przyjeżdża 
Warszawa. Kiedy natomiast 
przyjeżdża warszawka, to zda-
rzają się beznadziejne przed-
stawienia, ale oni po prostu 
w ogóle nie potrafi ą grać. Czy 
u siebie, czy na wyjeździe. 

– Jak Pan spędza wolny czas?
– W domu w Ińsku nad pięk-

nym jeziorem z ukochanym 
wnukiem lub w Paryżu u córki, 
która jest  muzykiem i aktorką 
i jej męża – utalentowanego 
muzyka. Dzięki nim poznajemy 
Paryż od strony artystycznej. 
Podczas podróży mamy okazję 
poznawać ludzi z pierwszych 
stron gazet. Między innymi Ja-
quesa Bondon, serdecznego 
przyjaciela Jaquesa Brela, czło-
wieka, który w naszej obecności 

odbierał nagrodę od księżniczki 
Karoliny Monaco. Córka Pati 
w konserwatorium aktorskim 
w Paryżu miała wykłady z Jane 
Birkin, którą mieliśmy okazję 
zobaczyć i poznać. Tutaj pew-
nie przyda się wyjaśnienie dla 
młodszych czytelników – Birkin 
to gwiazda kina francuskiego 
z lat 60., znana także z jednej 
z najsłynniejszych pościelówek 
„Je t’aime“.

– A jak Jane Birkin wygląda 
teraz?

– Jak aktorka Jadwiga Jankow-
ska-Cieślak. W Paryżu mieliśmy 
też okazję poznać wybitnych 
Polaków. Zdarza się, że jemy 
kolację w paryskim mieszkaniu 
Krystyny Mazurówny, słynnej 
tancerki, lub Piotra Mosa, byłego 
dyrektora Radia France, odpo-
wiednika naszej Dwójki. Dzięki 
córce, która opłaca naszą eduka-
cję w Paryżu, bywamy w operze 
na spektaklach Bejarta. Widzia-
łem „Ślub“ Gombrowicza w Co-
medie-Francaise z Andrzejem 
Sewerynem. Z przyjemnością 
stwierdzam, że podobny kunszt 
i znakomitą formę obejrzałem 
w szczecińskim teatrze Pleciuga 

Kuluarowe rozmowy w garderobie z (od lewej) Jackiem Polaczkiem i Adamem Dzieciniakiem

Z żoną Zofi ą Jankowską

W wojsku (pierwszy od prawej na dole)
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w wykonaniu artystów grających 
w spektaklu „Kubuś Fatalista 
i jego pan”. Czy to nie miłe dro-
dzy państwo?

– A co wielbicielkami?
– Pozwolę sobie sparafrazo-

wać Abla Znorko z „Wariacji 
enigmatycznych” E. Schmidta 
i powiem: „Do teatru przycho-
dzą wielbicielki, ofi arując nam 
duszę, ciało i pieniądze”. 

– I co robicie, panie Michale?
– Bierzemy pieniądze, resztę 

zostawiamy rodzinie! (śmiech) 
– Zmieniając temat… Czy 

jakieś nałogi Pan ma?
– Nie chciałbym pani rozcza-

rować, ale palenie rzuciłem 5 lat 
temu, w tym roku zamierzam 
odstawić słodycze, w grzechu 
już nie żyję, bo właśnie się oże-
niłem… Po 25 latach skomlenia 
o rękę zostałem przyjęty! 

 – Serdecznie Panu gratuluję! 
– Dziękuję!
– A jak wspomina Pan ślub?
– Wspaniale! Uroczystość od-

była się 4 października w USC. 
By powstrzymać drżenie gło-
su, musiałem użyć swoich ak-
torskich umiejętności. Później 
odbyło się kameralne przyjęcie 

w moim ukochanym teatrze przy 
udziale najbliższych przyjaciół. 
Było bardzo przyjemnie...

– A tańce i hulanki z których 
słynie życie aktorskie? 

– Na pewno pamiętna była 
impreza w Czarnym Kocie Ru-
dym, która odbyła po premie-
rze „Latającego Cyrku Monty 
Pythona” w reżyserii Adama 
Opatowicza ze scenografi ą Ja-
nusza Józefowicza. Szampan 
lał się strumieniami! W Kocie 
mamy słup Zenona Laskowika 
(siedział pod nim kiedyś przez 
całą imprezę). Wokół tego słupa 
tańczyli wszyscy zgromadzeni, 
uskuteczniając tańce typu go-
go, a nawet próbując zdejmować 
części ubrań. Na szczęście Adam 
Opatowicz stał na straży moral-
ności, nie dopuszczając do peł-
nego striptizu! (śmiech). 

– Gdzie Pana można spotkać 
w Szczecinie?

– Oczywiście w moim uko-
chanym Teatrze Polskim. 

– A tak żeby porozmawiać, 
dotknąć, autograf wziąć?

– Zapraszam do Czarnego 
Kota Rudego. Tu po spektaklach 
do późnych godzin nocnych ba-

wimy się. Często pół prywatnie 
z publicznością, która przedłuża 
sobie wieczór.

– Niełatwo zdobyć bilety do 
Czarnego Kota Rudego…

– To ogromny komplement 
dla teatru, kiedy publiczność od-
chodzi od kasy z braku miejsc. 
To okrutne wobec ludzi, ale nas 
to tak cieszy! Bo to w końcu 
dzięki tobie drogi teatromanie 
płacimy za gaz, światło i raty za 
toster (śmiech), na szczęście me-
cenat państwowy wspiera was 
w tej pożytecznej misji... Dzięku-
jemy!!!

– Zawsze gdy przychodzę do 
Czarnego Kota Rudego mam 
wrażenie, że także aktorzy 
wspaniale się bawią przy pracy.

– To Adam Opatowicz stwa-
rza taką atmosferę, dając nam 
radość grania. Kabaret to jego 
ukochane dziecko. Jedna z jego 
maksym to słynne powiedzenie 
A. Bardiniego: „Radosna zaba-
wa w teatr. Tak mi się wydaje, 
bo mogę się mylić i wtedy zaba-
wa się skończy” – prawda Ada-
siu…?

– Jakie ma Pan plany na 2010 
rok?

– To Rok Chopinowski. Teatr 
Kameralny przygotowuje sztu-
kę pisaną  w Paryżu. Wezmą 
w niej udział artyści z Francji 
i Polski, ale o tym przy innej 
okazji. Zdradzić mogę, że na-
wiązaliśmy współpracę z Gra-
żyną Barszczewską, której będę 
partnerował w sztuce „Przy-
padkowy człowiek”. Specjalnie 
dla Teatru Kameralnego Jerzy 
Gruza napisał scenariusz do 
przedstawienia: „Co ja tutaj ro-
bię?”. Szczególnie zapraszamy 
na przedstawienie „Podwieczo-
rek przy mikrofonie”, można 
w nim usłyszeć premierowy 
skecz autorstwa zaprzyjaźnione-
go z nami Henryka Sawki.

– A co z odchudzaniem?
– Jestem bardzo nieszczęśli-

wym osobnikiem, odchudza-
jąc się tyję, ale to dlatego, że 
organizm wziął na poważnie 
semantyczne znaczenie tego 
słowa. Od-chudzić się to zna-
czy od chudego do grubego, co 
też czyni. Muszę więc zacząć się 
odtłuszczać, może wtedy orga-
nizm przestanie wrednie mnie 
traktować.

– Dziękuję za rozmowę. 

Z Adamem Dzieciniakiem w spektaklu „Kolacja dla głupca”

FO
TO

: D
AR

IU
SZ

 G
OR

AJ
SK

I



Ludzie

20 / PRESTIŻ / STYCZEŃ 2010

Uroda to nie wszystko

Szczecinianin Sebastian Strzępka został uznany za jednego z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie. W konkursie Mister International 
2009 na Tajwanie zdobył tytuł 4. Wicemistera International. Jak wyglądał konkurs, czemu warto było mieć porządek w pokoju 
i porządnie jeść, a także o tym jak być modelem i czy w ogóle warto być modelem – o tym wszystkim opowiada „Prestiżowi“.

restiż:  Jak to się stało, 
że trafi łeś do konkursu 
Mister International? 

Sebastian Strzępka: Propozy-
cja wyjazdu na Tajwan była dość 
nagła, właściwie w ciągu kilku 
dni spakowałem się i pojecha-
łem do Tajpej. Zostałem zapro-
szony do udziału w konkursie 
Mister International, ponieważ 
zauważono mnie jako kandy-
data do tytułu Mistera Polski 
– w styczniu będę brał udział 
w fi nale tego konkursu. Ktoś po 
prostu zwrócił na mnie uwagę 
i stąd możliwość zdobycia mię-

dzynarodowego tytułu, z które-
go bardzo się cieszę.

– Nie uważasz, że takie kon-
kursy piękności wykluczają się 
z wizerunkiem prawdziwego 
mężczyzny?

– Ale ja nie biorę udziału 
w „konkursach piękności”! One 
są dla kobiet, bo to kobiety są 
piękne. Tego rodzaju konkursy 
dla mężczyzn wcale nie promu-
ją zniewieściałych chłopaczków, 
trzeba obalić ten stereotyp.

– Ale przecież oceniany jest 
wasz wygląd.

– Tak, ale nie jest najważniejszy.

– Jak w takim razie wygląda-
ła Twoja droga do tytułu 4. Wi-
cemistera International?

– To była dwutygodniowa 
konkurencja. Na początku było 
nas 29. Zostaliśmy zakwaterowa-
ni w hotelu, w międzyczasie zaś 
odbywały się kolejne sprawdzia-
ny. Byliśmy oceniani podczas 
rozmów, wystąpień medialnych. 
Ważna była komunikatywność, 
szczególnym atutem okazała się 
więc znajomość języków. Sam 
bardzo dobrze mówię po angiel-
sku. Obserwowano nas podczas 
posiłków – savoir vivre okazał 

się niezbędny, podobnie jak na-
wyk utrzymywania porządku: 
kiedy wychodziliśmy z pokojów, 
zdarzały się niespodziewane 
kontrole.

– Bez wątpienia jesteś więc 
kulturalny, obyty i porządny. 
Kiedy jednak znalazł się czas na 
szczegółową ocenę wyglądu?

– 17 grudnia, dwa dni przed 
fi nałem, odbył się show, podczas 
którego zaprezentowaliśmy się 
w strojach codziennym, wie-
czorowym i kąpielowym. Jury 
zwracało uwagę na wygląd, spo-
sób poruszania. Po tym etapie 

WERONIKA BULICZ
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Sebastian pochodzi z Dobrej Nowogardzkiej, położonej 
ok. 80 km od Szczecina. Szkołę średnią i studia skończył 
w Szczecinie – był studentem Instytutu Kultury Fizycznej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Teraz jako masażysta pracuje 
w spa w Międzyzdrojach. Od trzech lat jest modelem, był 
związany ze szczecińską agencją U-Studio, a teraz Prima 
Frons i KaeM Studio Foto. Trzymamy kciuki za jego tytuł 
w konkursie Mister Poland 2010 – finał jeszcze w styczniu.

do fi nału zakwalifi kowało się 
15 uczestników, a ja wśród nich. 
19 grudnia jury ogłosiło wyniki 
– byłem tak podekscytowany, 
że szczerze mówiąc, nie wiem 
nawet, kto zdobył pozostałe wy-
różnienia.

– Czy to była wielka gala – 
uroczyste ogłaszanie wyników 
i bankiety?

– Tego typu konkursy dla 
mężczyzn są organizowane 
z o wiele mniejszym rozma-
chem niż wybory miss, gale 
są raczej mniej uroczyste, nie 
cieszą się tak wielkim zaintere-
sowaniem mediów, być może 
właśnie dlatego, że męskie kon-
kursy nadal tkwią w stereoty-
pach. Oczywiście po ogłoszeniu 
wyników i przyznaniu nagród 
były toasty, wywiady dla gazet 
i telewizji – ale to nie Oscary. 
Główną nagrodą było 2,5 tys. 
dolarów, a nagrody dla wicemi-
sterów to trofea.

– Skąd pomysł, żeby zostać 
modelem, brać udział w kon-
kursach?

– Modelem zostałem trzy lata 
temu. Od tamtej pory brałem 
udział w wielu różnych projek-
tach i sesjach. Jedne z pierwszych 
zdjęć, do jakich pozowałem, były 
robione do folderu dla straży 
pożarnej, naturalnie w strojach 
strażackich. Udział w konkur-
sach nie jest moim celem, ale 
środkiem – w ten sposób mogę 
zaistnieć, pokazać się. To zresz-
tą już działa – dzięki polskiemu 
konkursowi ktoś mnie zauważył 
i poszedłem dalej. Traktuję to 
jako przepustkę, być może będę 

mógł stawiać pierwsze kroki 
w mediach. Moim marzeniem 
jest aktorstwo.

– Czy modeling jest Twoim 
jedynym zajęciem?

– Absolutnie nie – studiowa-
łem w IKF, jestem absolwentem 
rehabilitacji. W tej chwili pracu-
ję jako masażysta w spa w Mię-
dzyzdrojach. To ciężka praca, ale 
bardzo ją lubię. Bycie modelem 
pozostaje zajęciem dodatko-
wym, ale otwiera przede mną 
nowe perspektywy.

– Jak Twoje otoczenie reagu-
je na Twoje sukcesy? 

– Moja rodzina jest absolutnie 
dumna – to rodzice jako pierwsi 
dowiedzieli się o moim sukcesie 
i są naprawdę szczęśliwi. Cieszy 
się też moja siostra, która jako 
modelka też ma nadzieję na po-
dobne osiągnięcia. A koledzy? 
Oni dobrze mnie znają, wiedzą, 
że nie jestem metroseksualnym 
„lalusiem”. To nie jest mój wy-
marzony ideał męskiej urody. Jak 
widać, w konkursach również 
nie to się liczy. Po prostu dbam 
o siebie, swój wygląd i kondycję. 
Nie dorabiam do tego ideologii 
i jestem zwykłym chłopakiem.

– A Twoja dziewczyna? Jest 
zazdrosna?

– Nie mam dziewczyny, ale 
gdybym miał – pewnie byłoby 
mi miło, gdyby trochę o mnie 
zabiegała.

– Jaka dziewczyna byłaby 
w Twoim typie?

– Przede wszystkim powin-
na być interesująca, mieć pasję 
i dbać o siebie. Ideału urody nie 
mam.
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łówny cel, jaki za-
kłada sobie Forma, 
to promowanie am-

bitnej polskiej prozy współ-
czesnej, takiej, która „nie ma 
i nie chce mieć nic wspólnego 
z tym, co uchodzi za literaturę 
w świecie rynku i reklamy”. Naj-
prościej mówiąc, Forma oferuje 
coś więcej niż tylko przyjemne 
spędzenie czasu podczas lek-
tury. To ma być wyzwanie dla 
czytelnika. Książki, które czy-
ta, mają nim wstrząsnąć i przy 

Głód na książki

Dariusz Bitner, Henryk Bereza, Artur Daniel Liskowacki, Krzysztof Niewrzęda czy Dawid Kain. Oto tylko kilka nazwisk współczesnych 
polskich pisarzy, którzy w świecie literackim zajmują „poczytne” miejsce albo do tego miejsca pretendują. Co ich łączy? 

Wydawnictwo dla którego piszą. Mowa o Formie, która swoją siedzibę ma w Szczecinie.

okazji zaspokoić intelektualny 
głód. Czysta przyjemność plus 
masaż mózgu. Rozstrzał gatun-
kowy jest spory. Bo w Formie 
zawiera się literatura obyczajo-
wa, horror i fantastyka, a z dru-
giej strony znajdziemy tu teksty 
krytyczno-literackie, poezję 
i rzeczy które eksperymentują 
z językiem i są największym 
wyzwaniem dla czytelnika. 
Jednak w dobrym tonie jest 
spróbować czegoś nawet tak 
nowatorskiego, co swą formą 

ANETA DOLEGA

i treścią wzbudza dyskusje 
i nierzadko intelektualne „drże-
nie kolan”. Zresztą wydawnic-
two przez swoją działalność już 
zostało docenione. Publikują tu 
autorzy, którzy osiągnęli pre-
stiż i uznanie, czego dowodem 
są nominacje do tak ważnych 
nagród jak: Nagroda Literacka 
NIKE czy Europejska Nagroda 
Literacka. 

Forma wyłoniła się z pasji 
i misji, jaką założył sobie Paweł 
Nowakowski, architekt z wy-

kształcenia, muzyk z zamiło-
wania. Cztery lata temu posta-
nowił znaleźć niszę dla książek, 
które sam czyta. Kiedy się spo-
tkaliśmy, jeszcze w poprzednim 
roku, mówił tak:

– Wielu autorów, którzy 
tworzą interesującą prozę, nie 
ma szans publikacji w dużych 
wydawnictwach. Podam przy-
kład. Jeden z pisarzy, któremu 
wydałem książkę, dostał wcze-
śniej odpowiedź z innego wy-
dawnictwa, w której napisane 

G

FOTO: WŁODZIMIERZ PIĄTEK

Paweł Nowakowski , szef Formy
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Wydawnictwo Forma to kilka serii, które różnią się gatun-
kami. Wizytówką Formy jest seria „Kwadrat”. To literatu-
ra, która mówi nie tylko o świecie, ale także o literaturze. 
Nie tylko o czymś opowiada, ale także uwrażliwia na formę 
opowieści i daje czytelnikowi możliwość zrozumienia po-
wodów, którymi kieruje się autor, dokonując formalnych 
i artystycznych wyborów. Wśród autorów, których książ-
ki ukazują się w tej serii, nie brakuje najważniejszych pol-
skich pisarzy, takich jak: Dariusz Bitner, Miłka O. Malzahn, 
Artur Daniel Liskowacki, Inga Iwasiów, Adam Wiedemann 
i Krzysztof Niewrzęda. Uzupełnieniem serii jest cykl „Wokół 
literatury” przeznaczony dla pozycji krytycznoliterackich, 
który został zapoczątkowany przez teksty Henryka Berezy, 
jednego z najwybitniejszych polskich krytyków literackich. 
Kolejnymi seriami są: poetyckie „Tablice”, redagowane 
przez Piotra Michałowskiego; „City” przeznaczona dla prozy 
miejskiej, bliskiej fantastyce, horrorowi i grozie, oraz seria 
„Fioletowa” przeznaczona dla prozy obyczajowej.3

było mniej więcej tak: „podoba 
nam się pana książka, ale nie 
wydamy jej, ponieważ nie ma 
walorów komercyjnych, a my 
przecież mamy na utrzymaniu 
żony, dzieci, itd.”. Nie wiem, 
jak to nazwać: indolencją, nie-
możnością innego spojrzenia 
na kulturę niż przez papierki 
Narodowego Banku Polskiego? 
Taka sytuacja sprawia, że jest 
miejsce na rynku wydawni-
czym dla kogoś takiego jak ja.

Nie wszystkich autorów No-
wakowski odkrył i dał szansę 
publikowania. Są też takie na-
zwiska, które udało mu się po-
zyskać. Artur Daniel Liskowac-
ki czy Henryk Bereza to pisarze 
znaczący w literackim świecie.

– Kieruję się własnym zda-
niem, nieskażonym podej-
ściem naukowym – mówił szef 
Formy. – Część autorów wysyła 
mi teksty, znając poprzednie 
publikacje Formy. Widzieli 
je, czytali i są zainteresowani 
współpracą. W wyborze naj-
ważniejszy jest dla mnie tekst, 
nie nazwisko. Co z tego, że au-
tor jest znany, kiedy nie podoba 
mi się jego propozycja. Zwra-
cam uwagę przede wszystkim 
na język, jakim książka zosta-
ła napisana. W trakcie pracy 
nad wydaniem książki jestem 
w stałym kontakcie z autorem; 
na przykład wybieramy wspól-
nie projekt okładki jego książki. 

Jestem otwarty na krytykę, pod 
warunkiem, że będzie ona kon-
struktywna. 

Czy można zarobić na wyda-
waniu książek?

– Można na tym zarobić, ale 
nie jest to jedyne źródło utrzy-
mania, szczególnie w przypad-
ku takiego wydawnictwa jak 
Forma – przyznaje Paweł No-
wakowski. – Specjalizuję się w 
literaturze artystycznej. Nasi 
czytelnicy stanowią jakieś 30 
proc. społeczeństwa. Wydaje-
my książki dla określonej grupy 
czytelników. Jesteśmy małym 
wydawnictwem i ograniczyli-
śmy nakład do 3 tys. egzempla-
rzy. Nie mamy problemów ze 
sprzedażą tytułów. Uruchomili-
śmy nawet księgarnię na naszej 
stronie internetowej. Cały czas 
jest ruch. Ciągle pojawiają się 
pytania o konkretne pozycje.

Forma działa dopiero 
od kilku lat?.  Książki o cha-
rakterystycznym zamkniętym 
w kwadracie kształcie można 
kupić w całej Polsce. Paweł 
Nowakowski nie potrafi  obiek-
tywnie stwierdzić, czy osią-
gnął na rynku wydawniczym 
sukces. Skoro jednak o jego 
wydawnictwie mówią znaw-
cy tematu, piszą czasopisma 
branżowe, książki schodzą 
z półek, a ich autorzy otrzy-
mują nagrody, to jednak jest to 
Forma sukcesu.

To zbiór tekstów odzwiercie-
dlających to, co dzieje się obec-
nie w polskiej prozie. Zebrane 
w tomie utwory nie były wcze-
śniej publikowane, a część zosta-
ła napisana specjalnie z myślą 
o wydawnictwie. Znakomici 
pisarze z różnych pokoleń i o róż-
nych poglądach artystycznych. 
Teksty nieco bardziej tradycyjne 
w podejściu do języka i reguł narra-
cji, proza realistyczno-satyryczna 
i awangardowa. 

„Prawy, lewy złamany” Da-
wida Kaina to horror wyko-
rzystujący tzw. urban legends. 
Młodzi mieszkańcy jednego 
z krakowskich osiedli dowia-
dują się, że ktoś fi lmuje ich 
bez ich zgody i wiedzy, z po-
szczególnych ujęć montując 
sceny, które budzą przerażenie 
i niesmak. Kim jest tajemniczy 
„reżyser” i w jakim celu prze-
nosi na taśmę swe koszmarne 
wizje?

Autorzy wydający w Formie to m.in.: Artur Daniel Liskowacki...

...Inga Iwasiów
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Viva la Cuba!

Pełni optymizmu i uśmiechnięci ludzie to esencja tego miejsca. Gdy dołożyć do nich piękno starych amerykańskich samochodów, świeże 
mojito, rum i aromat dymiących cygar – mamy miejsce doskonałe. Idealne do odwiedzania, niestety nie najlepsze do mieszkania.

piewający podczas 
pracy taksówkarz? 
Tańcząca za ladą eks-

pedientka? To nic dziwnego, tacy 
są ludzie na Kubie. Otwarci, żywo 
zagadują i cały czas się uśmiecha-
ją. Czasami są zbyt nachalni, ale 
rozbrajają przyjacielskim nasta-
wieniem i spontanicznością. Nie 
można się na nich gniewać, bo 
każdy kontakt kończy się masą 
śmiechu. I nawet gdy proszą za 
wskazanie drogi czy za pozowa-
nie do zdjęcia o „only one dolar” 

(tylko jednego dolara), mówią to 
z wielkim uśmiechem na ustach. 
Choć są bardzo biedni, to żebra-
cy są rzadkim widokiem. Nawet 
wieczorny spacer po slumsach 
nie wydaje się niebezpieczny, bo 
wszystkie zaczepki nie mają w 
sobie ani odrobiny agresji. 

O Kubie marzyłam od daw-
na, już rok wcześniej zapisałam 
się nawet na kurs języka hisz-
pańskiego. Niestety wytrwałam 
tylko kilka lekcji. Ale marze-
nie i tak zrealizowałam. W li-

stopadzie 2009 wylądowałam 
z przyjacielem w wymarzonej 
Hawanie. Tu przygoda czaiła się 
za pierwszym zakrętem. Od razu 
po wyjściu z hotelu zostaliśmy 
zaczepieni przez parę Kubań-
czyków. Zaczęło się od zwykłego 
„Czy masz ogień?”, przez „Skąd 
jesteście”, aż do „Pokażemy 
wam drogę”. Choć oni nie zna-
li angielskiego a my tylko kilka 
słów po hiszpańsku, gawędziło 
się miło. Po chwili wiedzieliśmy 
w którym szpitalu miał trans-

fuzję krwi ktoś z rodziny Mara-
dony, gdzie w południe będzie 
pokaz salsy i odkryliśmy niepo-
zorny bar w którym piliśmy naj-
lepsze mojito. I gdyby nie nasi 
przewodnicy, nigdy moja noga 
by tam nie stanęła. Bar wyglądał 
okropnie. Oczywiście okazali-
śmy się sponsorami, bo jakoś 
trzeba było „opłacić” naszych 
przewodników. 

Wszystkie informatory ostrze-
gają turystów przed jinteros (na-
ciągacze) i jinteras (prostytutki). 

DARIA PROCHENKA

Ś

FOTO: DARIA PROCHENKA
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Dosłownie na każdym rogu czai 
się ktoś, kto szeptem zachęca do 
kupienia oryginalnych cygar: 
„Tanio. Prosto z fabryki”, a tuż 
za rogiem stoi ponętna kobieta, 
która także cię zaczepi. 

Dlatego oczytani w mądrych 
książkach o Kubie byliśmy bar-
dzo ostrożni. Nie wyciągaliśmy 
aparatu, nie afi szowaliśmy się 
markowymi okularami. Ale 
mimo wszystko okazało się, że 
jesteśmy cennym łupem, tym 
bardziej po kilku kolejkach pysz-
nego mojito. Już w barze „prze-
wodnicy” podsuwali nam butel-
kę rumu do kupienia, podobno 
„najlepszą” kawę i oczywiście 
cygara. Choć byliśmy twardzi 
i nie kupiliśmy swoich pierw-
szych souvenirów, wyprawa do 
baru dość dużo kosztowała. A to 
przecież dopiero trzecia godzina 
w Hawanie! We wspaniałych na-
strojach pozwoliliśmy prowadzić 
się dalej. Podziwialiśmy wspa-
niałą kolonialną architekturę, 
która niestety czasy świetności 
miała za sobą. Opłakany stan to 
bardzo delikatne słowo. Więk-
szość miasta to ruina. Odpada-

jący tynk na ścianach, balkony, 
a nawet całe ściany podtrzymy-
wane palami żeby nie runęły. 
Marzyłam o tym, by wejść do 
któregoś z tych starych rozwa-
lających się mieszkań i zobaczyć 
jak oni naprawdę mieszkają i czy 
faktycznie jest tak, jak pokazują 
na fi lmach. Mówisz – masz. Za 
chwilę „przewodnicy” zapro-
wadzili nas do jakiegoś podej-
rzanego mieszkania w centrum 
miasta. Dzielnica przypominała 
najgorsze slumsy. 

Biznes za plecami Fidela

Klatka schodowa z zacho-
wanymi gdzieniegdzie piękny-
mi kafl ami. Odpadający tynk 
i schody, które mogły runąć 
w każdej chwili. „Przewodnicy” 
posadzili nas na brudnej zaku-
rzonej kanapie w pokoju wielko-
ści średniej łazienki. Za chwilę 
za nimi weszło dwóch mężczyzn 
z plecakami. W tym momencie 
odechciało nam się zwiedzać 
obce mieszkania. 

Panowie na migi wytłumaczy-
li nam, że chcą sprzedać cygara. 

Jak zwykle najlepsze, prosto z fa-
bryki. Choć nie zdążyliśmy być 
jeszcze w jakimkolwiek sklepie 
żeby porównać ceny, kwota jaką 
podali była zatrważająca. Nego-
cjacje nie miały sensu, bo my 
wcale nie chcieliśmy tych cygar. 
To był nasz pierwszy dzień i na 
zakupy przyjdzie jeszcze pora. 
Atmosfera się zagęszczała. Nie 
wiedzieliśmy jak uciec. Trzeba 
było „sprzedać” im jakąś bajkę 
i wydostać się na ulicę. Ale jak 
to zrobić? Po dobrych dwudzie-
stu minutach, które wydawały 
się wiecznością, udało nam się 
uciec z mieszkania, udając, że 
przyjdziemy jutro. Kubańczycy 
nie byli zadowoleni, a my potem 
omijaliśmy tę ulicę szerokim łu-
kiem. A mieszkania oglądaliśmy 
tylko z zewnątrz. 

Jednak ta pierwsza przygoda 
nie zraziła nas do mieszkań-
ców. Nadal szukaliśmy z nimi 
kontaktu, żeby dowiedzieć się 
jak naprawdę wygląda ich życie. 
Najbardziej rozmowni okazy-
wali się taksówkarze. Każdego 
z nich wypytywaliśmy o poglą-
dy polityczne i prawdziwą twarz 

Kuby. W większości na każdą 
wzmiankę o przywódcy mil-
kli i nerwowo rozglądali się do 
dookoła. Nikt nie chciał mówić 
o rządach Fidela i odpowiedzieć 
na pytanie, czy kiedyś chciałby 
wyjechać z Kuby. Najbardziej 
rozmowny okazał się taksów-
karz z którym wybraliśmy 
się na całodniową wycieczkę 
w głąb kraju. Gdy spędził z nami 
wystarczająco dużo czasu, roz-

Za każdym zakrętem stoi historia motoryzacji
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Pozowanie do zdjęcia to też praca, 
taka przyjemność kosztuje „only one dolar”
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wiązał mu się język. Jego historie 
nie były wesołe. Studiował eko-
nomię, ale tylko dla siebie, bo na 
Kubie nie ma miejsca dla ekono-
mistów. Poszukiwani są jedynie 
fi zycy i biochemicy. Jego przyja-
ciele ze studiów także najczęściej 
pracują jako kierowcy lub za ba-
rem. Tylko tak mogą cokolwiek 
oszczędzić.

Jego podstawowa pensja to 
tyle, ile nas kosztował wstęp do 
eleganckiego nocnego klubu, 
dwa dobre drinki albo średniej 

jakości cygaro. Dlatego wszyscy 
liczą na napiwki i podobnie jak 
kiedyś w Polsce szukają zarobku 
niekoniecznie legalnie. Sekstury-
styka w tym kraju jest rozwinięta 
do granic możliwości. Przeko-
naliśmy się o tym, odwiedzając 
Casa de Musica, jeden z topo-
wych nocnych klubów. Żądni 
wrażeń muzycznych, zwabieni 
nazwą lokalu, wydaliśmy sporo 
pieniędzy żeby potańczyć w ryt-
mie salsy lub posłuchać dobrego 
koncertu rodem z Buena Vista 

Social Club. Początek wieczoru 
był dużym zaskoczeniem, po-
nieważ klub wypełniały same 
prostytutki i samotni mężczyźni. 
Zanim zaczął się koncert, przez 
godzinę niczym socjolodzy ob-
serwowaliśmy podchody pięk-
nych pań do samotnych samców. 
Gdy gra się skończyła i ceny zo-
stały ustalone, nastąpiła zmiana 
warty i z tłumu pozostała garst-
ka ludzi, którzy podobnie jak my 
przyszli się pobawić. Dopiero 
wtedy muzyczna Kuba pokazała 
swoje lepsze oblicze. 

Tajemnice fabryki 
Partagas

Cygara to podstawowy pro-
dukt eksportowy Kuby i absolut-
ny znak rozpoznawczy. Chyba 
nie ma turysty, który nie spró-
bowałby cygara lub nie wywiózł 
chociaż jednego. Kubańczycy 
palą je wszędzie. Nigdzie też nie 
ma zakazu palenia, począwszy 
od lotniska, na restauracjach 
kończąc. Wszystko jednak za-
czyna się od fabryki. Miejsca, 
w którym turystów obowiązuje 

absolutny zakaz fotografowania, 
a z którego cygara w cudowny 
sposób znikają do nielegalnych 
punktów na ulicach. Aby dostać 
tam pracę, trzeba przejść kilku-
miesięczne szkolenie. Od tego 
jak ono zostanie zaliczone zależy 
przyszłość pracownika – i to do-
słownie. Jeśli Kubańczyk nie na-
daje się do kręcenia cygar, czyli 
najbardziej odpowiedzialnej 
i najlepiej płatnej pracy, trafi  na 
niższy szczebel, na przykład do 
sortowni opakowań lub selekcji 
liści. Tak jak zostanie zaklasy-
fi kowany na samym początku, 
taką pracę będzie wykonywał 
do końca życia. Z danej pozycji 
nie można awansować. Jedno 
stanowisko pracy do końca życia 
brzmi tragicznie, ale w fabryce 
nie można się nudzić. O stałej 
porannej porze, gdy milknie 
muzyka z radiowęzła, nadchodzi 
czas na przegląd prasy i czytanie 
książek. Ulubioną pozycją pra-
cowników fabryki na początku 
XX w. była powieść Aleksandra 
Dumasa, stąd między innymi 
nazwa jednego z najlepszych cy-
gar „Montecristo”.

Nasi przewodnicy zaprowadzili nas do baru z najlepszym mojito
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dużego sklepu czy na rynek wa-
rzywny, oprócz czosnku i jabłek 
(!!!) nie znalazłam nawet cytry-
ny. Dopiero w głębi kraju, w bar-
dziej rolniczych rejonach, łatwiej 
o te rarytasy. Gdy wybraliśmy 
się na południe w głąb kraju 
żeby zobaczyć wodospady, na-
tknęliśmy się na sprzedawców, 
którzy właśnie rozkładali swój 
stragan. Ananasy, mango, bana-
ny! Byliśmy w niebie. W ciągu 
dwudziestu minut wykupiliśmy 
wszystko co mieli. Połowę kon-
sumując na miejscu, nie patrząc 
na wyciekający na ubrania sok, 
drugą połowę zostawiliśmy na 
później, bo w Hawanie nie było 
takich skarbów. 

Nawet tak proste danie jak 
hot dog było egzotyczne. Na 

Gierek w tropikach

Prawie każdy Polak, który 
pamięta czasy komuny, odwie-
dzając Kubę, powie: „O, pamię-
tam! U nas też tak było”. Wracają 
wspomnienia zielonych obru-
sów w restauracjach, meblościa-
nek i półek sklepowych, na któ-
rych jest tylko jeden produkt. 
Z tą różnicą, że u nas stało się 
w kolejce podczas mrozów i był 
tylko ocet, tam jest temperatu-
ra powyżej 30 stopni Celsjusza, 
a na półkach jest majonez. Tury-
ści nie mogą narzekać. Dla nich 
jest prawie wszystko: kremy 
Nivea, chrupki Nesquik i inne 
niezbędne produkty. Uczciwego 
Kubańczyka na państwowym 
etacie na takie luksusy nie stać. 

Amerykańskie marzenie

Auta zasługują na swój odręb-
ny rozdział. Nie ma mężczyzny, 
który nie oszalałby na punkcie 
tamtejszych samochodów. Ulice 
to żywe muzeum motoryzacji. 
Ponadpółwieczne amerykańskie 
krążowniki szos, o których moż-
na pisać bez końca, przemiesz-

czają się w towarzystwie polskich 
fi atów 126p, ład i wołg. Kubań-
czycy bardzo dbają o swoje auta, 
większość lśni na tle błękitnego 
nieba. Nic, tylko je fotografować. 
Trochę gorzej wyglądają z bliska. 
Gdy się do nich wsiada, wra-
żenie jest jedno: „nie dojedzie 
za najbliższy zakręt”. Będąc na 
miejscu, zrobiliśmy swój własny 
ranking na najgorsze auto. Wy-
grała biała łada, którą chcieliśmy 
dostać się na plażę. Kierowcy 
kompletnie nie przeszkadzało, że 
palą mu się na desce rozdzielczej 
wszystkie możliwe kontrolne 
i ostrzegawcze lampki, co chwi-
lę coś furczało i zgrzytało, a on 
spokojnie jechał po autostradzie, 
rozwijając najwyżej prędkość 
do 80 m/h. Ale... dojechaliśmy. 
Przypuszczam, że zanim auto 
zawita do warsztatu, przewiezie 
jeszcze z kilkudziesięciu (jak nie 
więcej) pasażerów. 

 
Christianos y moros

Nazwa kuchni kubańskiej to 
nic innego jak „chrześcijanie 
i Maurowie”. Nazwa niezbyt zna-
na, bo nie ma czym się chwa-

lić... Ci którzy spodziewają się 
kulinarnej uczty, w tej części 
kraju będą mocno rozczarowa-
ni. Obowiązkowe danie to ryż z 
fasolą i smażone zielone bana-
ny. Najedzą się jeszcze ci, którzy 
lubią ryby. Wielbiciele warzyw 
mogą zapomnieć o posiłku. 
Pierwszego dnia na obiad zamó-
wiłam sałatkę. Miało być lekko 
i świeżo, bo w tym upale nie ma 
mowy o tłustych potrawach. Ja-
kie było moje zdziwienie, gdy 
zamawiając z menu pozycję 
„sałatka”, dostałam trochę białej 
kapusty z trzema plasterkami 
zielonego pomidora. Podobnie 
było, gdy w sklepie szukałam 
owoców. Strefa klimatyczna aż 
się prosi o obfi te zbiory, jednak 
wstępując do jakiegokolwiek 

W fabryce cygar Partagas był całkowity zakaz robienia zdjęć. 
Tą fotografi ę udało się  zrobić telefonem komórkowym.
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lunch do ciepłej bułki dosta-
liśmy parówkę z... kiszoną ka-
pustą. Bez keczupu czy musz-
tardy. O przyprawach można 
zapomnieć. Zwolennicy kuchni 
pikantnej bardzo się rozczaru-
ją. Co dziwi, bo Meksyk znany 
z pikantnej kuchni jest niemal 
na wyciągnięcie ręki, w tej samej 
strefi e klimatycznej. Oczywiście 
jak wszędzie na świecie znaleź-
liśmy pizzę czy bruschettę, ale 
przecież nie po to lecieliśmy 15 
godzin żeby jeść włoskie jedze-
nie. Po kilku dniach wygłod-
niali rzuciliśmy się na wołowinę 
w restauracji Bodehita del me-
dio, reklamowanej przez każde-
go, także przez samego Ernesta 
Hemingwaya. W tak porządnej 
restauracji jedzenie musiało być 
wiarygodne. Aż uszy nam się 
trzęsły. Faktycznie posiłek był 
smaczny. Jednak nasza radość 
nie trwała zbyt długo. Wieczór 
spędziliśmy z bólem brzucha i to 
nie z obżarstwa. Noc była jeszcze 
gorsza... Chyba na Kubie przy-
szło nam zadbać o linię. 

Bez duszy

Najbardziej turystyczna miej-
scowość Varadero była wielkim 
rozczarowaniem. To miejsce 
bez duszy. Głównie można spo-
tkać tam Kanadyjczyków, Ro-
sjan i coraz więcej Chińczyków. 
W szczytowym sezonie tury-
stycznym przez wjazdem na pół-
wysep szlabany są opuszczone, 
a kontrola nie pozwala wjechać 
tam mieszkańcom kraju bez ści-
śle określonego celu. Ta mekka 
turystyczna wygląda tak jak każ-
de inne wypoczynkowe getto tu-
rystyczne. Hotele, pola golfowe 
i kluby nocne czasy świetności 
mają już dawno za sobą. Oprócz 
pięknej plaży nie ma zbyt wie-
le do zaoferowania. Stragany 
i sklepiki poustawiane są po-
dobnie jak w Międzyzdrojach. 
Jeśli ktoś chce poznać praw-
dziwą Kubę, powinien omijać 
Varadero szerokim łukiem. Jest 
to idealne miejsce dla zwolenni-
ków all inclusive i wylegiwania 
się nad basenem. Mimo tego, że 

jest tak promowane przez biura 
podróży, to strata pieniędzy, bo 
za takie kwoty można pojechać 
gdzieś indziej w świat. I czy jest 
sens lecieć przez pół świata do 
hotelu, w którym leży się tylko 
przy basenie, ewentualnie od-
wiedza przyhotelową plażę? 

Odlotowy podatek

Kuba jest pełna niespodzianek. 
Po dwóch tygodniach pobytu 
w tym magicznym i odrealnio-
nym miejscu jeszcze nie nauczy-
liśmy się, że wszystko załatwiane 
jest „maniana” (jutro) i na próż-
no szukać w niektórych miej-
scach logiki. Ostatnią przygodę 
zapamiętamy do końca życia. 
Zadowoleni z pobytu tanecznym 
krokiem przybyliśmy na lotni-
sko żeby odebrać bilet powrotny. 
Niestety bez peso przy duszy. 
Choć na kontach jeszcze nie hu-
lał wiatr, niestety naszych kart 
kredytowych nie przyjmował 
żaden bankomat. Ale po co nam 
już pieniądze. Zakupy zrobione, 
pocztówki wysłane, bilet w kie-
szeni. Po dopaleniu ostatniego 
cygara ruszyliśmy w stronę od-
prawy i… zostaliśmy zawróceni. 
Trzeba było opłacić podatek wy-
jazdowy. Nasze zdziwienie było 
ogromne. Jak? Skąd? Żadnej in-
formacji na lotnisku, na bilecie. 
Nigdzie. Zaczęła się paniczna 
próba wyjścia z sytuacji. Nikt 
z obsługi nie chciał nam pomóc, 
rozkładali ręce. Żadnego przed-
stawiciela linii lotniczych. To był 

ostatni lot tego dnia, lotnisko pu-
stoszało. Bankomaty jak zwykle 
„wypluwały” karty, pani w kasie 
przecząco kręciła głową. A czas 
mijał… Pół godziny do odlotu. 
Na hasło „Internet”, „zrobimy 
przelew” prawie śmiano się nam 
w twarz. Odpowiedź była jed-
na: „nie ma”. Dwadzieścia pięć 
minut do odlotu... Panika sięga 
zenitu. Nie mamy grosza, karty 
nie działają, ambasada pewnie 
nawet nie odbierze w nocy tele-
fonu, nie mamy wody do picia, 
nie mamy gdzie spać. Nie mamy. 
Nawet cygara i rum kupione 
w ramach prezentu już dawno są 
w bagażu w naszym samolocie. 
Zabłąkał się nagle przypadko-
wy Niemiec, ostatni pasażer 
naszego lotu, który dopalał 
papierosa. Na wieść o naszym 
problemie też rozłożył ręce, 
bo podobnie jak my nie miał 
gotówki i… jego karty też nie 
działały w bankomacie. Dwa-
dzieścia minut do odlotu. Na 
nasze usilne prośby Niemiec 
zlitował się i ostatni raz spróbo-
wał podejść z nami do banku, 
może jego Visa zostanie zaak-
ceptowana. Udało się! Kasjerka 
z uśmiechem przyjęła kartę. 
W ostatnich minutach wyku-
piliśmy nieszczęsny podatek 
i pobiegliśmy na samolot. Chy-
ba jeszcze nigdy nie byłam tak 
szczęśliwa, że wracam do domu. 
Ach ta Kuba! Może jeszcze kie-
dyś tam wrócę, ale będę zdecy-
dowanie lepiej przygotowana na 
czyhające wszędzie przygody.

CIEKAWOSTKI

> Nie warto wymieniać dolarów, wymiana euro jest o wiele 
niższa i korzystniejsza. 1 $ = ok. 0,93 CUC (CUC – czyli peso 
wymienialne), a 1 euro = 1,3 CUC. Wymiana dolara obciążo-
na jest dodatkowo 10% prowizją.
> Żeby wjechać na Kubę, należy wykupić wizę wjazdową, wy-
jeżdżając musimy zapłacić podatek wyjazdowy, dlatego ab-
solutnie nie można wydawać pieniędzy do ostatniego peso.
> Banki i bankomaty przyjmują tylko karty kredytowe Master-
Card i Visa. Najlepiej mieć przy sobie dwie różne, ponieważ 
nie każdy bankomat przyjmuje i jedne, i drugie naraz. 
> Koszt rozmowy telefonicznej wychodzącej to ok. 15 zł za 
minutę, przychodzącej to ok 5 zł.
> Kartka pocztowa wysłana 1 grudnia 2009 r. do tej pory nie 
dotarła do Szczecina. 
> Oprócz oficjalnych sklepów państwowych należy wszędzie 
się targować. Drobni sprzedawcy czy taksówkarze zawsze 
bardzo zawyżają ceny.

Skarb narodowy Kuby: fi at 126p i baseball
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         Niemieccy organizatorzy,     last minute z niemieckich lotniskczyli wypoczynek w najlepszym wydaniu!

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom. 500 26 00 77, biuro@apollotour.pl

www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom. 500 26 00 77, biuro@apollotour.pl
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Stan naszej planety, a szczególnie jej atmosfery, 
zaczyna budzić coraz więcej wątpliwości. Eksplo-
atujemy ją maksymalnie, nie patrząc na skutki 
naszych poczynań.

Mariusz Podkalicki

Kierowca rajdowy i wyścigo-

wy, wielokrotny mistrz Polski, 

od 2008 roku motoryzacyjny 

„ekspert Prestiżu”

A nomalia pogodowe, do których po-
woli zaczynamy się przyzwyczajać, 
coraz mocniej utrudniają nam życie. 
Motoryzacja w bardzo znaczącym 
stopniu przyczyniła się i w dalszym 

ciągu przyczynia do takiego stanu rzeczy. Ale 
u wielu z nas budzi to obawy. W latach 80. 
ubiegłego wieku wielu producentów samocho-
dów postawiło sobie za cel ograniczenie emisji 
spalin, konstruując coraz bardziej oszczędne 
i bardziej ekologiczne, czyli wydzielające mniej 
spalin, jednostki napędowe. Sięga się po różne-
go rodzaju paliwa, stosuje nowe technologie, 
takie jak choćby napęd hybrydowy, który świę-
ci coraz większe triumfy. Wprowadza się coraz 
bardziej restrykcyjne normy, zakazuje się eks-
ploatacji starych pojazdów, a wszystko to po 
to, aby spowolnić emisję gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Jak to ktoś kiedyś powiedział: 
„naszą planetę pożyczyliśmy od naszych dzieci 
i powinniśmy ją oddać w jak najlepszym stanie”.

Również sport motorowy stał się poligonem 
doświadczalnym w tego 
typu rozwiązaniach. 
Jeszcze do niedawna 
nikt sobie nie wyobra-
żał samochodu wyści-
gowego czy rajdowego 
napędzanego olejem 
napędowym. A stało się 
to faktem i to z wielkim 
powodzeniem. Audi R10 
TDI i peugeot 908 HDI 
zdominowały wyścig 24 
Le Mans. W WTTC, 
czyli Mistrzostwach 
Świata Samochodów 
Turystycznych seat leon 
TDI z 1.9-litrowym 

turbo dieslem stał się nie do pokonania. Sam 
miałem przyjemność w 2005 roku wystarto-
wać vw golfem V TDI 2.0 w wyścigu wielo-
godzinnym na torze Circuit Park Zandvoort 
w Holandii. W wyścigu wystartowało 80 zespołów. 
W 4-osobowym składzie zajęliśmy 1. miejsce 
w klasie diesel i 18. w generalnej klasyfi kacji. To 
było dla mnie nowe doświadczenie. Przede wszyst-
kim zmiana stylu jazdy, co zajęło mi niewiele 
czasu. 

Okazuje się, że bardzo wiele zależy od nas sa-
mych. Co chcemy osiągnąć, eksploatując nasze 
pojazdy? Czy to na torze, czy w ruchu drogowym 
mamy swój styl jazdy, który nie zawsze jest do 
końca optymalny i bezpieczny. Zawsze możemy 
coś w nim zmienić, niezależnie od tego, jakim pa-
liwem napędzany jest nasz samochód. Ekojazda 
to określenie coraz bardziej modne i lansowane 
na całym świecie. Dla niektórych z nas to pra-
wie „czarna magia”, ale kiedy spełnimy kilka 
podstawowych czynników, okaże się, że nie bę-
dąc zawalidrogą, nie tamując ruchu i nie będąc 
użytkownikiem drogi, na widok którego inni wy-
konują określony ruch ręką (w okolicach głowy) , 
nie tylko zmniejszymy ilość spalin wydobywają-
cych się z rury wydechowej naszego pojazdu, ale 
i zmniejszymy ilość gotówki wydawanej z nasze-
go portfela na codzienną jazdę. Wielu z nas stara 
się maksymalnie skrócić czas jazdy, intensywnie 
przyspieszając i gwałtownie hamując, chociażby 
po to, aby wyprzedzić kolejny samochód zanim 
dojedzie do następnych świateł. Pomijam tu 
aspekt bezpieczeństwa, ale taka jazda na pewno 
nie jest ekonomiczna. Oto kilka zasad ekojaz-
dy: hamujmy silnikiem, zdejmując nogę z gazu, 
unikając korzystania z biegu jałowego, przy-
spieszajmy łagodnie i utrzymujmy stałą pręd-
kość jazdy, wrzucajmy wyższy bieg tak szybko 
jak to możliwe, sprawdzajmy i dobierajmy pra-
widłowe ciśnienie w oponach. A przede wszyst-
kim starajmy się przewidywać. Przejechać trasę 
pomiędzy światłami nie cisnąc gazu do dechy 
i nie hamując, wdeptując pedał w podło-
gę – jest prosto. Sami zauważymy, że po-
konanie tej samej drogi np. do pracy zaj-
mie nam tyle samo czasu co przedtem, 
a może nawet mniej; że pokonamy ją płynniej 
i wreszcie przyjedziemy na miejsce mniej zestre-
sowani.

Sięgnijmy więc po wiedzę, która może okazać się 
przydatna dla nas wszystkich i to wręcz w nama-
calny sposób. Zwróćmy się do fachowców, instruk-
torów ekojazdy, istniejących szkół działających 
w tym zakresie, aby pokazali nam, że to wszystko 
nie jest zbyt trudne i każdy z nas może, pokonując 
swe nawyki, stać się pełnoprawnym ekokierowcą 
i z dumą popatrzeć w oczy naszym dzieciom 
i wnukom.

Mariusz Podkalicki
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Limuzyna dla prezesa

Największy i najdroższy volkswagen wszech czasów. Konkurent bmw i mercedesa. Ręcznie składany, kuloodporny i bardzo luksusowy. 
Oto szczeciński vw phaeton. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

FOTO: ADAM FEDOROWICZ
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omysł na prestiżową 
limuzynę w stajni 
Volkswagena zrodził 

się w głowie Ferdynanda Pi-
ëcha, wnuka Ferdynanda Po-
rsche, w 1997 roku. Piëch, który 
miał za sobą sporo sukcesów 
(pod jego kierownictwem VW 
przejął Bentleya, Lamborghini 
i Bugatti), postanowił wprowa-
dzić VW na salony. Specjalnie 
dla phaetona wybudowano 
w Dreźnie Glass Factory – jedną 
z najnowocześniejszych fabryk 
samochodów w Europie. Tak 
powstał volkswagen phaeton, 
który zadebiutował na ryn-
ku w 2003 roku. Posiadaczem 
pierwszego phaetona w naszym 
mieście jest Jarosław Zieliński, 
właściciel wypożyczalni luksu-
sowych samochodów VIP Car.

– To unikatowe auto – opo-
wiada Jarosław Zieliński. – Ku-
piłem go w Austrii z placówki 
dyplomatycznej, dlatego jest 
specjalnie zabezpieczony. Ma 
kuloodporne szyby, podwójnie 
zabezpieczone blachy, a waży 
2,5 tony! 

Na pierwszy rzut oka phaeto-
na łatwo pomylić z najnowszym 
passatem, co podkreśla dodat-
kowo charakterystyczny zna-
czek VW. Jednak gdy spojrzymy 
na auto z boku, widać, że mamy 
do czynienia z prawdziwą li-
muzyną, ma on bowiem ponad 
5 metrów długości. Wrażenie 
potęguje się, gdy zajrzymy do 
wnętrza. Tu czuć powiew luk-
susu z najwyżej półki. Auto jest 
bardzo przestronne, ma czytel-
ne i bardzo eleganckie wskaź-
niki oraz pięknie wykonane 
metalowe pedały i dźwignię 
zmiany biegów. Fotele to praw-
dziwy majstersztyk, doskonale 
odszyte, z perforowanej skóry, 
regulowane na 18 sposobów, 
z opcją masażu ciała. Środkową 
część tablicy rozdzielczej zaj-
muje monitor, za pomocą któ-
rego można obsługiwać sprzęt 
audio, system nawigacji sateli-
tarnej, telefon, klimatyzację czy 
obejrzeć telewizję. Wyposażony 
jest w czterostrefową klimaty-
zację bezprzeciągową, stwo-
rzoną specjalnie na życzenie 
Ferdynanda Piëcha, który jako 
alergik nie znosił przeciągów. 
Nawet kratki nawiewu ukryte 
są pod drewnianymi listwa-
mi podnoszącymi się tylko na 

żądanie pasażera. A gdy trze-
ba nagle przewietrzyć kabinę? 
W phaetonie powietrze doby-
wa się niemal zewsząd – słu-
ży temu ponad 30 silniczków! 
Samochód jest naszpikowany 
elektroniką: od ustawiania kie-
rownicy i pasów bezpieczeń-
stwa, opuszczania rolet, przez 
otwieranie i zamykanie szyber-
dachu oraz klapy bagażnika, 
aż po obsługę wycieraczek, lu-
sterek, świateł i spryskiwaczy. 
Dwa tylne fotele rozdziela ma-
sywna konsola kryjąca wiele 
udogodnień – indywidualną 
klimatyzację czy przycisk pre-
zesowski, służący do przesuwa-
nia przedniego fotela pasażera. 
W standardzie są wycieraczki 
z detektorem deszczu, czujnik 
parkowania, elektroniczna kli-
matyzacja, ksenony z przodu 
i światła diodowe z tyłu czy 
ABS z ESP. Znajdziemy tu tak-
że czujnik zmierzchowy, elek-
trycznie otwierany szklany dach 
czy ekskluzywny sprzęt audio 
z 12-kanałowym wzmacniaczem 
i ogromną ilością głośników.  
Warte uwagi jest także pneuma-
tyczne zawieszenie (o czterech 
zakresach twardości), kontrolo-
wane w dodatku przez program 
automatycznie dostrajający je do 
różnych szybkości i warunków 
drogowych (Continous Dam-
ping Control). To rozwiązanie 
sprawia, że w samochodzie czu-
jemy się bardzo komfortowo, 
niezależnie od prędkości.

A co w sytuacji, gdy phaeton 
ulegnie awarii? Wystarczy za-
dzwonić pod specjalny numer, 
a w ciągu 48 godzin serwis gwa-
rantuje pomoc. Odstawi auto 
pod dom właściciela, a jako sa-
mochód zastępczy zaproponuje 
passata W8. Po prostu pełen 
luksus. 

P Dane techniczne:

Marka: VW Phaeton

Rok: 2005

Silnik: 3.0 TDI

Moc: 240 KM

0-100 km/h: 8,5 s

Prędkość max: 240 km/h

Masa: 2,5 tony

Spalanie: 20 litrów 

benzyny na 100 km
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hoć auta nie wyróż-
niają się efektowną 
stylistyką, jednak mają 

niezaprzeczalne i mocne atuty: 
niewygórowaną cenę i ekonomię 
spalania. Interesowała nas też 
ich funkcjonalność oraz spraw-
ność w ruchu miejskim. I trzeba 
przyznać, że wszystkie trzy speł-
niły nasze oczekiwania. 

Za nami kolejny test motoryzacyjny. Tym razem sprawdzaliśmy auta klasy średniej. I nie bez powodu, gdyż były one najchętniej 
kupowane w minionym roku. Spośród wielu pojazdów tej klasy krążących po naszych drogach i ulicach wybraliśmy trzy, 

naszym zdaniem najbardziej interesujące: nissana tiidę, kię cee’d i renault megane.

Tradycyjnie test rozpoczęła 
jazda na torze kartingowym 
i tam też było najbardziej in-
teresująco. Było zimno, mroź-
no i ślisko, czyli idealne wa-
runki zimowe. Na torze, pod 
pewną ręką Mariusza Pod-
kalickiego, auta ślizgały się 
na oblodzonej nawierzchni, 
starając się złapać odrobinę 

przyczepności. Każdy prze-
jazd kończył się obrotem 
o 180 stopni, który najefek-
towniej wypadł w wykonaniu 
renault megane. Później auta 
pomknęły w stronę szczeciń-
skiej starówki. Tam w wąskich 
brukowanych uliczkach nasi 
eksperci testowali zwinność 
i skrętność aut, na koniec od-

była się próba parkowania. 
Tradycyjnie prowadził Ma-
riusz, a Klaudia z pozycji pasa-
żera oceniała ich wyposażenie 
i funkcjonalność. Na tak róż-
norodnym teście nasi eksperci 
mogli poznać zarówno zalety, 
jak i wady samochodów. Ich 
opinie znajdziecie na dalszych 
stronach magazynu. 
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Klaudia 
Stateczny, dostojny i raczej nie 
dla młodych ludzi. Podobne 
jest wnętrze nissana – spokoj-
na stonowana kolorystyka, bez 
żadnych ekstrawagancji. Plusem 
jest bardzo funkcjonalna, prosta 
w obsłudze konsola. W środku 
trochę za dużo elementów pla-
stikowych, za to jest duża przed-
nia szyba, która gwarantuje do-
skonałą widoczność. Samochód 
jest bardzo przestronny, spokoj-
nie znajdzie się tu miejsce dla 
pięciu osób. Ma duże, bardzo 
wygodne fotele, które jednak 
zupełnie nie trzymają na za-
krętach. Inna rzecz, że tym sa-
mochodem ostrych dynamicz-
nych zakrętów robić nie należy. 
W trasie nie poszalejemy – 
optymalna prędkość dla tego 
auta to 100 km/h. 

Mariusz
Auto jest na pewno wygodne 
i dużo w nim przestrzeni. Sam 
jednak charakter samochodu 
odpowiadać będzie starszym 
kierowcom. Prosty w obsłudze 
i stosunkowo funkcjonalny. 
Charakterystyce auta odpowia-
da jego zawieszenie, które jest 
bardzo miękkie – nissan kołysze 
się w zakrętach, nie jest zbyt sta-
bilny. Nie jest przystosowany do 
rozwijania dłuższych szybkości. 
W wąskich uliczkach pokazu-
je swoje atuty: jest skrętny, ma 
dobre wspomaganie, kierownica 
chodzi bardzo lekko. Biegi wcho-
dzą bardzo sprawnie i czysto. 
Gorzej z fotelami, które mimo 
że duże i wygodne, nie mają zbyt 
wielkich możliwości regulacji. 
Auto stanowczo nie dla miłośni-
ków sportowej jazdy.

Nissan Tiida 
Moc: 110 KM
Poj. silnika: 
1598 cm3 / benzyna
Masa: 1248 kg
0-100 km: 11,1 s
Moment obrotowy: 
153/4400 
Max prędkość: 
186 km/h
Rok produkcji: 2009
Spalanie: 
6,9 l /100 km
Cena: 63 550 zł brutto 
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Klaudia 
Pierwsze co rzuca się w oczy to 
ładna linia kii. Widać w niej nie-
co sportowego charakteru. Duża 
przestrzeń we wnętrzu, jedynie 
bagażnik mógłby być większy. 
Atutem jest sportowa kierow-
nica z regulacją w dwóch płasz-
czyznach. Estetyczna i funkcjo-
nalna jest także deska rozdziel-
cza. Moim zdaniem za wysoko 
umiejscowione są siedzenia jak 
na auto o charakterze sporto-
wym. Duże brawa dla Kii – zro-
biła ogromny postęp w stosunku 
do poprzednich modeli.

Kia Cee’d 
Moc: 90 KM
Poj. silnika: 
1396 cm3 / benzyna
Masa: 1280 kg
0-100 km: 11,6 s
Moment obrotowy: 
137/5000 
Max prędkość: 187 km/h
Rok produkcji: 2009 
Spalanie: 6,1 l/100 km 
Cena: 54 600 zł brutto

Mariusz
Tańszy i bardziej młodzieżowy 
niż nissan. W mieście sprawo-
wał się bez zarzutu, posłuszny 
w zakrętach, podczas których 
świetnie trzyma się drogi. Nie-
zbyt trafi one jest tu zawiesze-
nie: twarde jak na auto miej-
skie, natomiast gdyby uznać 
je za auto sportowe, będzie 
znów zbyt miękkie. Jest też 
dosyć głośne. Auto miejskie, 
ale na także w trasie poradzi 
sobie znakomicie. Świetna 
współpraca skrzyni biegów 
z silnikiem. 
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Klaudia 
To auto z charakterem. Ma ład-
ną sylwetkę i ciekawą stylisty-
kę. W środku jest jednak zde-
cydowanie mniej miejsca niż 
w poprzednich autach. Zmiesz-
czą się tu maksymalnie cztery 
osoby. Bardzo wygodne fotele 
mają różne opcje ustawienia, 
każdy znajdzie pozycję dogodną 
dla siebie. Ładny, przemyślany 
design – mimo że nieco plasti-
kowy, jednak wszystkie elemen-
ty pasują do siebie: konsola, de-
ska rozdzielcza. Panuje tu smak 
i harmonia. Świetnie też pracuje 
skrzynia biegów – biegi wchodzą 
swobodnie i precyzyjnie.

Renault Megane 
Moc: 100 KM
Poj. silnika: 
1,6 / benzyna
Masa: 1205 kg 
0-100 km/h: 10,9 s
Moment obrotowy: 
148/4250 
Max prędkość: 190 km/h 
Rok produkcji: 2009
Spalanie: 6,2 l/100 km
Cena: 61 000 zł brutto

Mariusz
Megane to bardzo zwinny 
samochód miejski. Idealny 
kompromis pomiędzy kom-
fortem a dobrym prowadze-
niem, co widać podczas po-
konywania zakrętów. Auto 
jest ciche, nie czuć nierów-
ności nawet podczas jazdy po 
kostce brukowej. Zawieszenie 
nie jest ani zbyt twarde, ani za 
miękkie – po prostu idealnie 
zgrane z możliwościami sil-
nika. Czuć tu także sportowe 
zacięcie. Uzbroić go dodatko-
wo w ładne felgi i otrzyma-
my miłą dla oka wyścigówkę 
miejską. 
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apryśna zima, śniegu 
jak na lekarstwo, a na 
dodatek brak infra-

struktury narciarskiej – wszystko 
to sprawia, że miłośnicy dwóch 
desek przy nogach polskie stoki 
omijają szerokim łukiem i naj-
częściej na narty wyjeżdżają do 
Czech, Słowacji albo we włoskie, 
austriackie, szwajcarskie lub 
francuskie Alpy. Najczęściej jest 
to turystyka masowa, tourope-
ratorzy z całej Europy co tydzień 
przywożą nowe turnusy narcia-
rzy, a na stokach nie dość, że jest 
tłoczno, to często kultura jazdy 
i komfort z niej płynący pozosta-

Narty na… Dzikim Zachodzie
Wyobraź sobie, że szusujesz na nartach po pięknym, niezatłoczonym stoku, gdzieś obok ręką macha ci Halle Berry, a z okna 

swojej rezydencji twoje popisy obserwuje sam Bill Gates. I nie chodzi oczywiście o Tatry, ani nawet Alpy czy Dolomity. 
Na takie widoki możesz liczyć tylko na amerykańskich stokach.

wiają wiele do życzenia. Dlatego 
też, jeśli chcesz się poczuć elitar-
nie i wyjątkowo, zamiast wło-
skiego Livigno czy austriackiego 
Kitzbuhel wybierz amerykański 
Aspen, kanadyjski Whistler czy 
australijski Charlotte Pass. 

Na stoku 
z Bruce’em Willisem

Różnice pomiędzy europej-
skimi i amerykańskimi stokami 
są dwie – ilość białego puchu 
i liczba narciarzy. W Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie, 
szczególnie na Zachodnim Wy-

brzeżu, opady śniegu są nawet 
trzy razy większe niż na Starym 
Kontynencie. Jest też mniejszy 
tłok na stokach niż na przykład 
w alpejskich kurortach. W USA, 
mimo że ośrodki są mniejsze, to 
na jeden wyciąg przypada zde-
cydowanie większa liczba tras. 
Można więc swobodnie cieszyć 
się jazdą bez ryzyka, że w tłu-
mie dojdzie do zderzenia. A jak 
już dojdzie do kolizji, to może 
okazać się, że osobą, która nas 
właśnie staranowała, jest Halle 
Berry, Denzel Washington czy 
Bruce Willis. Amerykańskie 
stoki w sezonie zapełniają się 

bowiem hollywoodzkimi gwiaz-
dami. 

– Ulubionym ośrodkiem 
celebrytów jest Aspen w Ko-
lorado, zwane zimową stolicą 
Ameryki. Panują tutaj znako-
mite warunki do jazdy. Naj-
bardziej znanym ośrodkiem 
w Aspen jest Snowmass poło-
żony na wysokości ponad 3800 
m n.p.m. W Snowmass różnica 
poziomów między górną a dol-
ną elewacją wynosi 4406 stóp 
i jest najwyższa w Stanach Zjed-
noczonych – zachwala Beata 
Wiertlewska ze szczecińskiego 
biura Happy Travel.

K

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK, JAKUB JAKUBOWSKI

FO
TO

: R
AN

DY
LI

NC
KS

.C
OM

 / 
LA

ST
 FR

ON
TI

ER
 H

EL
IS

KI
IN

G 
B.

C.



Styl życia

42 / PRESTIŻ / STYCZEŃ 2010

W Snowmass narciarze mają 
do wyboru 90 tras o różnym po-
ziomie trudności i łącznej dłu-
gości 237 km. Dostaniemy się 
na nie za pomocą 23 wyciągów. 
Najdłuższa trasa liczy sobie aż 
8,5 km!

Nie jadę, 
mam wideokonferencję

W Aspen można spotkać 
gwiazdy fi lmu i estrady, nato-
miast do Vail Ski Resort – naj-
większego centrum narciarskie-
go USA – zjeżdżają fi nansiści 
i rekiny parkietu. Snobizm 
miesza się tutaj z luksusem, na 
szczytach prowadzi się bizne-
sowe rozmowy, ubija interesy, 
można też skorzystać z centrum 
komunikacji z zapleczem do wi-
deokonferencji. Jednak ci, którzy 
przyjechali tu tylko na narty, nie 
powinni być zawiedzeni. Słoń-
ce świeci tutaj przez 275 dni 
w roku, a średni roczny opad 
śniegu to około 180  cm. Trudno 
w to uwierzyć, ale co roku Vail 
odwiedza ponad półtora miliona 
turystów. Na stokach tej gigan-
tycznej liczby narciarzy w ogóle 
się nie dostrzega. 

– Vail  to  największe cen-
trum narciarstwa w USA i jedno 

z najbardziej luksusowych – 
opowiada Tomasz Nieżychow-
ski, szczeciński biznesmen. – Są 
tam wspaniałe warunki narciar-
skie, a tras jest tak wiele, że nigdy 
nie stoi się w kolejkach do wy-
ciągów. Co ciekawe, nie ma tam 
czytników, bo przy każdej bram-
ce stoją ludzie, którzy sprawdza-
ją karnety.

Z Vail przenosimy się na… 
Dziki Zachód. Tak, to nie żart. 
To właśnie tutaj, w stanie Mon-
tana, gdzie jeszcze nie tak dawno 
Indianie z plemienia Czejenów 
i Kruków stawiali zacięty opór 
białym kolonizatorom, znajduje 
się Big Sky Mountain Resort – 
największy ośrodek narciarski 
w Stanach Zjednoczonych. 

– Położony na prawdziwym 
odludziu, w samym sercu Gór 
Skalistych, jest mekką zaawan-
sowanych narciarzy. Do dyspo-
zycji mają oni aż 85 czerwonych 
i czarnych tras położonych na 
wysokości od 2000 do prawie 
3500 m n.p.m. Jest duża szan-
sa, że zjeżdżając z urokliwych 
stoków, zobaczymy pasące się 
w pobliżu tras ogromne bizony – 
dodaje Beata Wiertlewska. 

Big Sky Mountain to nie tyl-
ko narty. Amatorom mocnych 
wrażeń polecam jazdę na snow-

mobilach, czyli skuterach śnież-
nych. Poziom adrenaliny rośnie 
proporcjonalnie do prędkości 
osiąganej przez te pojazdy.

Będąc w Montanie, można 
zapomnieć na chwilę o białym 
szaleństwie i wybrać się do leżą-
cego w pobliżu Parku Narodo-
wego Yellowstone, wpisanego 

na listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego i Przyrodni-
czego UNESCO. Widoki zapie-
rają dech w piersiach. Gejzery, 
gorące źródła, wulkany błotne, 
wodospady i setki gatunków 
niezwykle rzadkich roślin 
i zwierząt gwarantują, że będzie 
to niezapomniana wycieczka, 
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ILE TO KOSZTUJE
ASPEN SNOWMASS
Przelot w dwie strony: 
Gdańsk – Monachium – Chicago – Aspen: ok. 3000 zł
Tygodniowy skipass: ok. 500 USD
Wypożyczenie pełnego sprzętu na 7 dni: od 216 do 360 USD
Noclegi: ok 150-400 USD za noc 
Willa z sauną, jacuzzi (7 dni, 6 pokoi): ok 1400-3000 USD

VAIL SKI RESORT
Przelot w dwie strony: 
Gdańsk – Frankfurt – Nowy Jork – Eagle County: ok. 3400 zł
Tygodniowy skipass: ok. 420 USD
Wypożyczenie sprzętu na 7 dni: 240 – 450 USD
Noclegi: od 140 do 530 USD za noc
Rezydencja w pięciogwiazdkowym hotelu (4 os.): ok 2000 USD za noc

WHISTLER
Przelot w dwie strony: Gdańsk – Frankfurt – Vancouver: ok. 4500 zł
Transfer limuzyną z Vancouver do Whistler: 700 CAD
Tygodniowy skipass: od 447 do 593 CAD
Heliskiing – pakiet 6 zjazdów, helikopter, instruktor: od 1125 CAD
Wypożyczenie sprzętu na 7 dni: ok. 250 CAD
Noclegi: od 130 cad za dobę (1 os.) do 1500 CAD apartament



nartach. Dlatego zanim wyku-
pimy bilet na samolot, warto się 
upewnić, czy będziemy mieli na 
czym jeździć. 

Nie da się ukryć, że pieniądze, 
które trzeba zapłacić za egzotycz-
ny wypad na narty, do małych 
nie należą. Przykładowo za 7 dni 
heliskiingu w Kanadzie trzeba 
zapłacić od 15 do 25 tysięcy zło-
tych plus przelot. Nieco mniej, 
bo około 10 tysięcy złotych, 
kosztować będzie tygodniowy 
wyjazd do jednego z renomowa-
nych ośrodków amerykańskich, 
w którym jednak korzystać bę-
dziemy tylko i wyłącznie z przy-
gotowanych stoków. Jazda poza 
wyznaczonymi trasami zawsze 
wiąże się z dodatkowymi spory-
mi kosztami. Na pewno jednak 
warto je ponieść. Dobra zabawa 
i wrażenia na całe życie są bez-
cenne.
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po której wspomnienia zostaną 
na całe życie. 

No risk, no fun

Ze Stanów Zjednoczonych 
przenosimy się do Kanady. 
Ten kierunek powinni wybrać 
przede wszystkim amatorzy 
jazdy poza wyznaczonymi tra-
sami, na stromych zboczach 
wysokich gór, po pas w śnież-
nym puchu. Im większa góra, 
im dłuższy zjazd, im większa 
stromizna, im większe usko-
ki – tym większa radość, ale 
i też większe niebezpieczeństwo. 
Nie ma co ukrywać, ta forma 
narciarstwa wymaga sporych 
umiejętności, obarczona jest też 
dużo większym ryzykiem. Ale 
jak to mówią, no risk – no fun. 
Jazda nad przepaściami, tra-
wersami, dolinami, w pięknym 
stylu w harmonii z otoczeniem 
gwarantuje poczucie wolności 
trudne do osiągnięcia na przy-
gotowanych stokach. 

W Kanadzie bardzo popular-
ny jest  heliskiing –  najbardziej 
ekstremalna forma narciarstwa 
pozatrasowego. Heliskiing to 
nic innego jak narciarstwo po-
zatrasowe z wykorzystaniem 
helikoptera. Śmigłowiec wy-
nosi nas nad górskie masywy 
i z jego pokładu wybieramy 
sobie odpowiednie zbocze do 
zjazdu. Pilot ląduje lub podla-
tuje maksymalnie blisko zbo-
cza, wyskakujemy z helikoptera 

i śmigamy w dół, zostawiając za 
sobą wielką smugę śnieżnego 
puchu. Takimi drobnostkami 
jak lawiny się nie przejmujemy. 
Zawsze jest szansa, że ucieknie-
my przed nimi gdzieś w bok, 
a jeśli już śnieżna kula porwie 
nas za sobą, to przeżyć pozwo-
li nam specjalny sprzęt, któ-
ry obowiązkowo musi być na 
wyposażeniu każdego amatora 
jazdy pozatrasowej. To głównie 
specjalny plecak z systemem 
utrzymującym narciarza na po-
wierzchni lawiny oraz radiowe 
nadajniki pozwalające zlokali-
zować człowieka pod śniegiem. 
Prawda, że ekstremalnie? 

Najbardziej znanym resortem 
narciarskim w Kanadzie, oferu-
jącym oprócz malowniczych, 
przygotowanych tras, również 
wspaniałe, strome zbocza z nie-
tkniętym śnieżnym puchem, 
jest Whistler, miasto leżące 125 
km na północ od Vancouver. 
Tutaj swoją zimową rezydencję 
ma Bill Gates, tutaj znajduje się 
jeden z najbardziej luksusowych 
ośrodków narciarskich świata – 
Tyax Lodge oferujący heliskiing 
na wysokości 3500 m n.p.m. 

– Podczas swojego pobytu 
w Vancouver miałem okazję 
odwiedzić ośrodek narciarski 
w Whistler, w którym  odbędzie 
się zimowa olimpiada – opowiada 
współwłaściciel kliniki VitoLive  
profesor Rafał Kurzawa. – Samo 
Whistler to urokliwe miasteczko 
składające się z samych hoteli, 

restauracji, pubów i sklepów. 
W jego okolicy znajdziemy 
ogromną liczbę  tras narciarskich, 
którym towarzyszą 33 wyciągi 
(w tym kilka gondolowych). 
Dzięki tak wspaniałej  infrastruk-
turze narciarskiej zapomnimy o  
długich kolejkach do wyciągów.

Himalaje bez śniegu

Znakomite warunki narciar-
skie można spotkać nie tylko 
w Stanach Zjednoczonych. 
Znawcy tematu polecają odległą 
Australię ze znakomitym ośrod-
kiem Charlotte Pass u podnóża 
Góry Kościuszki. To najwyżej 
położony i najstarszy kurort 
w Australii. Innym popular-
nym miejscem wśród narciarzy 
jest Perisher Blue. Ośrodek ten, 
położony na wysokości 1680 m 
n.p.m., posiada 50 wyciągów 
– wszystkie dostępne na jeden 
karnet. Do wyboru jest wiele 
tras, możliwość uprawiania nar-
ciarstwa w dolinach i trasy bie-
gowe – wszystko na ponad 1200 
hektarach powierzchni. Nie 
brakuje też specjalnie zbudowa-
nych stoków snowboardowych, 
na których można poćwiczyć 
zjazdy również wieczorem. 

Wielką przyjemnością jest 
również jazda w Himalajach, 
pod warunkiem, że… jest 
śnieg! Trudno w to uwierzyć, 
ale w najwyższych górach świa-
ta często nie ma tyle śniegu, by 
cieszyć się swobodną jazdą na 

PA
W

EŁ
 P

ŁO
CH

AR
SK

I

FO
TO

: R
AN

DY
LI

NC
KS

.C
OM

 / 
LA

ST
 FR

ON
TI

ER
 H

EL
IS

KI
IN

G 
B.

C.





Design

STYCZEŃ 2010 / PRESTIŻ / 45

W objęciach muzyki

Zdjęcia: Adam Fedorowicz

Prestiżowe wnętrze

DARIA PROCHENKA



Design

46 / PRESTIŻ / STYCZEŃ 2010

eby dostać się do tego mieszkania, trzeba wspiąć się na 
pierwsze piętro starego poniemieckiego domu na Pogod-
nie. Kryje się w nim duże, wysokie i dość jasne mieszkanie, 

w którym zachował się duch dawnych lat. Gdy przyszliśmy z wizytą, 
w całym domu pachniało ciastem i krokietami. Przygotowania do 
świąt były w toku, a w kuchni królowały świąteczne potrawy. My jed-
nak zwróciliśmy uwagę na inne pomieszczenia. 

Ż

Tajemniczego i bajkowego klimatu w tym wnętrzu dodają trzesz-
czące drewniane podłogi, ogromne lustro w ciężkiej ramie i zabyt-
kowe szafy. Idealnym uzupełnieniem są wygodne fotele, a także 
drewniane drzwi i okna. Zwiedzając kolejne pokoje, odkryliśmy, że 
po mieszkaniu można chodzić dookoła. W każdym z pokojów są po 
dwa wejścia.
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Goście doceniają urok mięk-
kich foteli w pokoju tuż przy 
kuchni. Zatapiając się w nich, 
mają blisko do kuchni, a z po-
koju tuż obok zawsze sączą 
się pozytywne dźwięki wprost 
z winyli. 

Najważniejsze miejsce w mieszkaniu zajmuje muzyka. Centralny pokój to skarbnica płyt winylowych 
i świątynia dźwięków. Nie sposób przeoczyć ogromnego patefonu, który dumnie stoi na samym środku 
pokoju. Pan Henryk Wójcik jest wielkim miłośnikiem jazzu, ale jego kolekcja płyt to nie tylko Ella Fitzge-
rald czy Nigel Kennedy. Oglądając jego skarby, znaleźliśmy także Madonnę, Norah Jones czy Stinga. 

Tuż obok pokoju muzyczne-
go mieści się sypialnia. Ulubio-
ny pokój pani Romany Treli, 
w którym lubi czytać książki. 
Pomieszczenie najbardziej efek-
townie wygląda wieczorem, 
gdy ciemną granatową ścianę 
oświetlają tylko delikatne re-
fl eksy nocnej lampki. Ogromne 
wygodne łóżko wygląda wtedy 
masywnie, ale cały pokój tonący 
w ciemności jest jednocześnie 
bardzo przytulny i magiczny. 
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ażdy z nas w styczniu 
wciela w życie nowe 
postanowienia i plany. 

„Prestiż” wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom czytelników – 
wraz z nowym rokiem propo-
nujemy poznać i zastosować 
zasady zdrowego stylu życia. 
Do dzieła!

Ludzie są różni i to jest w nich 
najpiękniejsze. Najważniejsze 
w naszym życiu jest to, żebyśmy 
czuli się dobrze we własnym cie-
le i byli zdrowi. Nie da się ukryć, 
że nadwaga i otyłość są nie tyl-
ko problemem estetycznym, ale 
w dużym stopniu zagrażają zdro-
wiu. Podwyższony cholesterol 
powoduje choroby serca i ukła-
du krążenia, zbyt duża waga ob-
ciąża stawy i kręgosłup, co pro-
wadzi do dolegliwości bólowych 

W tym roku się uda!

Jesteśmy już w nowym roku i zapewne wielu z nas zaczęło zmieniać swoje życie na lepsze i dbać o formę. Miesiąc temu na łamach 
„Prestiżu” do planowanego rzucenia słodyczy przyznał się aktor Michał Janicki. Również Henryk Sawka zapowiadał, że zamierza 

odstawić niezdrowe jedzenie i zabrać się za uprawianie sportu. Wiedzą, co robią – żeby ciało i umysł były 
w dobrej kondycji, trzeba kompleksowo się o nie zatroszczyć. 

i nie pozwala w pełni cieszyć 
się swobodą ruchów i korzystać 
z życia. Zawsze jest dobra chwi-
la, żeby zmienić złe nawyki 
i zrzucić zbędne kilogramy.

Rozsądek i umiar

Często przyczyna zbyt wyso-
kiej wagi jest prosta – zbyt dużo 
jedzenia i złe nawyki żywienio-
we. O ile pierwszy błąd łatwo 
jest wychwycić, o tyle niedobre 
przyzwyczajenia często nie są 
dla nas takie jasne. Nieregularne 
posiłki, stres, nadmiar słodyczy, 
brak czasu na przygotowanie 
pełnowartościowych posiłków 
– to kłopoty, które dotyczą za-
pewne więcej niż połowy z nas. 
Nawet jeśli nie cierpi na tym 
nasza fi gura, powinniśmy sobie 

uświadomić, że zła dieta szkodzi 
nam wszystkim. 

W zachowaniu formy i zrzu-
ceniu zbędnych kilogramów 
pomoże nam przede wszystkim 
racjonalne odżywianie. Dorosły 
człowiek powinien dbać o to, by 
o stałych porach zjadać dziennie 
pięć posiłków. Oczywiście ostatni 
posiłek nie powinien być jedzony 
później niż dwie-trzy godziny 
przed snem. Nie jest też przesadą 
mówienie o koniecznych pięciu 
porcjach warzyw i owoców. Są 
bogatym źródłem witamin i nale-
ży pamiętać, że każdy posiłek po-
winien być o nie uzupełniony. To 
naprawdę bardzo proste, a potrafi  
zdziałać cuda – jest pierwszym 
krokiem w stronę rozsądnego, ale 
też smacznego i wartościowego 
odżywiania.

– Racjonalna i dobrze zbilan-
sowana dieta to podstawa od-
chudzania – zapewnia dietetycz-
ka dr Ewa Fenc-Czajka.

Indywidualne potrzeby

Odpowiednio zbilansowana 
dieta zapewnia świetne samo-
poczucie, gwarantuje przypływ 
energii, a skoro zwalcza nadwa-
gę, podnosi także naszą samo-
ocenę.

– Często podczas diety bardzo 
pomagają porady psychologa – 
mówi dr Fenc-Czajka. – Nadwa-
ga nie jest tylko fi zycznym pro-
blemem, a kłopoty często tkwią 
w głowie.

Oczywiście nie ma jednej 
odchudzającej diety cud. Było-
by to zresztą niemożliwe, aby 

K

WERONIKA BULICZ
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Zasady racjonalnej diety:
> Należy pić od jednego do dwóch litrów wody dziennie, 
najlepiej pomiędzy posiłkami, aby zapewnić wystarczającą 
ilość płynów w organizmie i odczuwać nasycenie.
> Dziennie dopuszcza się spożycie maksymalnie dwóch 
łyżek oliwy z oliwek w potrawach. Należy unikać potraw 
smażonych i tłustych.
> Odpowiedni sposób przyrządzania potraw to: grill, 
opiekanie na ruszcie, gotowanie na parze, pieczenie 
w piekarniku, gotowanie, duszenie, przyrządzanie 
w sosie własnym lub w folii aluminiowej.
> Można dowolnie stosować przyprawy i zioła aromatyczne. 
Sól można spożywać jedynie w niewielkich ilościach.
> Jeżeli poczucie głodu pozostaje po spożyciu posiłków, 
należy pić herbatę niesłodzoną lub jeść świeże warzywa.
> Powinno się unikać cukru, konfitur, dżemu, miodu, 
czekolady, kakao, słodyczy i lodów.
> Posiłki powinny być spożywane regularnie (od 4 do 
5 dziennie), bez dodatkowego dojadania pomiędzy 
wyznaczonymi godzinami.
> Nie można pomijać pierwszego ani drugiego dania, obiadu 
ani kolacji, nie zamieniać kilku posiłków na jeden duży.
> Należy wykonywać ćwiczenia fizyczne dostosowane 
do swoich możliwości (jeśli nie godzina w fitness clubie, 
to np. godzina spaceru dziennie).

jeden konkretny zestaw posił-
ków działał tak samo na każde-
go. Posiłki powinny być urozma-
icone i zróżnicowane, bo wtedy 
staną się dla nas także bardziej 
atrakcyjne, a to duży plus. Od-
chudzanie powinno się kojarzyć 
z pozytywami, a nie z udręką 
i wyrzeczeniami. Warto też od-
wiedzić dietetyka – taki ekspert 
pomoże nam ustalić, czego po-
trzebuje nasz organizm i unik-
nąć pomyłek, a później słynnego 
efektu jo-jo.

– Podstawowym błędem 
osób, które zauważyły u siebie 
powrót zgubionych wcześniej 
kilogramów, jest to, że bagateli-
zują okres zaraz po odchudza-
niu – opowiada dietetyczka pani 
Magda. – Wychodząc z diety, nie 
wolno od razu wracać do nawy-
ków z okresu przed odchudza-
niem. Ponadto trzeba ograniczyć 
przekąski między posiłkami i za-
dbać o ruch.

W zdrowym ciele...

Nie ma cienia przesady 
w tym powiedzeniu, które raczej 
kojarzy się ze szkolnym elemen-
tarzem. Powiedzmy sobie jasno, 
dobre samopoczucie mogą za-
pewnić dobre zdrowie i kondy-
cja. Oprócz racjonalnego odży-
wiania każdy z nas, niezależnie 
od tego, czy chce zgubić kilo-
gramy, powinien znaleźć czas na 
zdrową porcję ruchu. W Szcze-
cinie nie brakuje klubów fi tness 
i siłowni, gdzie każdy znajdzie 
odpowiednie dla siebie zajęcia. 

Zajęcia w większości klubów 
są dostosowane do różnych po-
ziomów zaawansowania, a także 
do różnych upodobań. Nigdzie 
nie jest bowiem powiedziane, 
że trzeba koniecznie wyciskać 
z siebie siódme poty na rowerach 
lub przez godzinę podskakiwać 
w rytm szalonej muzyki (np. 
podczas zajęć ze stepem czy na 
rowerach stacjonarnych), można 
spalać tłuszcz spokojnie i efek-
tywnie – podczas jogi i pilatesu.

Warto skorzystać z urządzeń 
w siłowni – tam jednak wska-
zana jest pomoc trenera, przy-
najmniej na początku, zanim 
nauczymy się odpowiednio 
ćwiczyć i odkryjemy, co jest 
nam potrzebne. – Indywidualny 
trening to podstawa – zapewnia 
trenerka Patrycja Dziewierska. 

Poza tradycyjnymi klubami 
fi tness, gdzie wszyscy – męż-
czyźni i kobiety – możemy 
z powodzeniem ćwiczyć razem, 
powstają też takie miejsca, gdzie 
wstęp mają tylko panie. Treningi 
tam bywają zazwyczaj ukierun-
kowane na kobiece potrzeby, 
trenerzy i trenerki są przygo-
towani, aby pomóc i doradzić. 
W jednym z takich miejsc, stu-
diu Gauthier Fit, panie mogą 
skorzystać z innowacyjnego tre-
ningu Shapemaster.

– To intensywna gimnastyka 
na specjalnych łóżkach. Daje 
świetne efekty, a dodatkowo 
jest polecana także osobom po 
przebytych urazach, cierpią-
cym z powodu bólu stawów 
czy mającym problemy z nad-
ciśnieniem – zapewnia Sylwia 
Jaglińska-Formela. – Osoby 
z nadwagą podczas takiego tre-
ningu efektywnie spalają tkankę 
tłuszczową.

Dla tych, którzy wolą ruch 
na świeżym powietrzu, rów-
nież mamy rozwiązanie: można 
uprawiać marszobieg. – W świe-
tle najnowszych badań okazuje 
się, że to właśnie marszobiegi są 
najskuteczniejsze w zrzucaniu 
kilogramów – opowiada Patry-
cja. Tak zwane interwały to dwie 
minuty intensywnego marszu 
na przemian z minutą szybkiego 
biegu. 

Potrzebna silna wola

Podstawą sukcesu jest sys-
tematyczność. Tak samo jak 
w diecie, w ćwiczeniach potrzeb-
na jest konsekwencja i regularny 
tryb.

– Ludzie często popełnia-
ją błąd i chcą wszystko robić 
naraz – ostrzega Sylwia Jagliń-
ska-Formela. – Sama odradzam 
zaczynanie od pięciu treningów 
w tygodniu, taki system się nie 
sprawdza – mówi. 

Lepiej jest chodzić raz w ty-
godniu, ale regularnie przez ko-
lejne miesiące, niż przez tydzień 
chodzić codziennie i przestać. 
Organizm będzie wtedy zmę-
czony, a nie wzmocniony, o co 
przecież nam chodzi.

Należy pamiętać, że nic nie 
zmienimy przez tydzień. Die-
ta i ćwiczenia przyniosą efekty 
po kilku miesiącach – ale za to 
jakie!
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ilna wola i sukcesy 
Adama Małysza nie 
biorą się znikąd. Bio-

feedback to metoda od lat sto-
sowana właśnie w sporcie, a od 
jakiegoś czasu jest coraz szerzej 
dostępna. Najnowsze badania 
wykazują, że może być po-
mocna w leczeniu wielu nawet 
bardzo poważnych schorzeń 
– metoda pozwala wspomagać 
leczenie chorób wymagających 
środków farmakologicznych: 
padaczki, stwardnienia rozsia-
nego, schizofrenii czy choroby 
Alzheimera. Biofeedback powi-
nien być stosowany na począt-
ku leczenia. Przewagą jest to, iż 
jest metodą bezpieczną, niein-
wazyjną i bez skutków ubocz-
nych. W tej chwili każdy z nas 
może skorzystać z niej i ukoić 
swoje skołatane nerwy, nauczyć 
się relaksować i zwalczać stres. 

Niezwykłe EEG

Terapia opiera się na działa-
niu specjalnie skonstruowane-
go aparatu EEG-Biofeedback. 
Urządzeniem jest wzmacniacz 
fal EEG (tzw. głowica) z odpo-
wiednim oprogramowaniem. 

Poznaj siłę swojego umysłu

Trenowanie mózgu metodą biofeedback pozwala kontrolować jego pracę. Wyobraźmy sobie, że bez użycia klawiatury, a wyłącznie za pomocą 
fal mózgowych, możemy sterować oglądaną na ekranie animacją. To nie odległa przyszłość, ale rzeczywistość możliwa już teraz.

Elektrody podłączone są w róż-
nych miejscach na skórze głowy 
i uszach, zbierając dane o wystę-
powaniu poszczególnych pasm 
fal, a oprogramowanie zmienia 
te informacje w zrozumiały dla 
pacjenta obraz. Biofeedback 
stanowi formę terapii, która 
dostarcza człowiekowi infor-
macji zwrotnej o zmianach za-
chodzących w jego organizmie 
i pozwala je kontrolować. Uczy 
panowania nad własnymi re-
akcjami, pomaga odpowiednio 
się relaksować, a tym samym 
radzić sobie w trudnych sytu-
acjach życiowych. Zmiany te są 
monitorowane przez specjalny 
komputer. Informacje zwrotne 
mogą być przekazane pacjen-
towi w formie wizualnej, kiedy 
na ekranie pojawiają się anima-
cje lub gry (to forma polecana 
w pracy z dziećmi), albo aku-
stycznej, kiedy pacjent słucha 
muzyki. Ta druga polecana jest u 
osób dorosłych, np. przy popra-
wie koncentracji czy relaksacji.

Burza mózgów

Mózg wytwarza różne za-
kresy fal elektromagnetycz-

nych, które są charaktery-
styczne dla różnych rodzajów 
jego aktywności. W terapii 
metodą EEG-Biofeedback pa-
cjent powinien tak sterować 
aktywnością swojego mózgu, 
aby np. widziany na ekranie 
samochód przyspieszał – to 
obrazuje wzrost koncentra-
cji. Człowiek powinien sam 
nauczyć się wzmacniać po-
żądane częstotliwości fal. 
Animacje komputerowe do-
starczają informacji o pracy 
mózgu, które fale mózgowe 
przeważają w danym momen-
cie. Grą komputerową kieru-
je się wyłącznie dzięki pracy 
własnego mózgu, bez używa-
nia klawiatury. Gdy wzrasta 
pożądana częstotliwość fal 
mózgowych, otrzymujemy 
informację zwrotną i mózg 
stopniowo adaptuje się do 
osiągniętych przez nas wyni-
ków i rozwija proces uczenia 
się, wysyłania najbardziej od-
powiednich częstotliwości fal 
mózgowych. Dzięki tej tech-
nice mózg szybko uczy się, co 
należy zrobić, by pojawiły się 
pożądane częstotliwości, a złe 
osłabły.

WERONIKA BULICZ

Wymierne rezultaty

Biofeedback pomaga w zwal-
czaniu stresu, uczy, jak się re-
laksować i pokonywać trudne 
sytuacje życiowe. Siłą napędo-
wą tej terapii jest motywacja 
i silna wola pacjenta. Biofe-
edback najczęściej wykorzy-
stywany jest w psychologii, 
medycynie czy sporcie. Jest 
stosowany szczególnie w te-
rapii dzieci z ADHD, a także 
poleca się go osobom zdro-
wym dla poprawy koncentra-
cji, redukcji napięcia i stresu, 
poprawy kreatywności a tak-
że w leczeniu nerwic. Terapia 
metodą biofeedback odnosi 
w ostatnim czasie ogromne 
sukcesy w biznesie. Pozwala 
na pozbycie się stresu i lepsze 
wykorzystanie własnego po-
tencjału, co przekłada się na 
wzrost wyników w pracy. Po-
woduje poprawę koncentracji 
uwagi, szybkości zapamięty-
wania, a także pokonywanie 
napięcia wewnętrznego. Oso-
by z wyższą odpornością na 
stres i większą umiejętnością 
relaksacji osiągają wyższe po-
zycje zawodowe. 

S
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Para do pary!
Panie i panowie – przed nami jak co roku najgorętszy okres zimy. Czas 
karnawałowego szaleństwa rozpoczęty! Oto dwie propozycje przebrania 
i makijażu zgodne z tegorocznymi trendami. Życzymy udanej zabawy!

Dla miłośników elegancji, 
klasyki i stylu glamour 
odrobina weneckiego 
klimatu. Maski, złoto 
i tajemnica. Ten zestaw 
jeszcze nigdy nie zawiódł, 
a w tym sezonie staje się 
jeszcze bardziej drapieżny 
dzięki okrojeniu z papuzich 
kolorów i postawieniu na 
prostym połączeniu 
czerni i złota.
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Black & Gold
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Zdjęcia: Panna Lu
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Modelka: Agata Tyszczuk
Model: Kamil Kuczyński



Uroda

STYCZEŃ 2010 / PRESTIŻ / 57

Żywe srebro
Delikatne muśnięcie srebra, 
tiulu, piór i brokatu. Bardzo 
prosta stylizacja, a zarazem 
bardzo sugestywna. 
Tym razem maska została 
częściowo namalowana na 
twarzy, subtelnie zaznaczona.





Dla nas jesteś Celebrytką. Glamour Night by

Szczsgółowe Oferty
znajdziecie Państwo na stronie
www.enklawaspa.com

Karnawał 2010
z Enklawa Day Spa

Wieczór dla przyjaciółek:
Pakiet AROMASPA i soft

make up w prezencie !!!
Na powitanie lampka

aromatycznego wina i
czekoladowa rozkosz od

Adama Sowy.

Pakiet dla jednej z Was 280zł
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Jej Wysokość – czerń!
Zawsze elegancka, 
zawsze na topie. 
Potrafi dopasować 
się do każdej sytuacji. 
Niezawodna. Gdy 
wkracza na salony, 
zawsze jest królową 
nocy. Nigdy nie 
zawodzi. Czerń. 
Jeśli chcesz poczuć 
się luksusowo otul 
się nią od stóp 
po głowę. 

Buty cekinowe z biżuteryjną 
kulką wysadzaną cyrkoniami 

- Emporio Armani

Pasek skórzany wąski 
- C.N.C.

Pasek skórzany 
z czarnymi kamieniami 

- Just Cavalli



Moda

STYCZEŃ 2010 / PRESTIŻ / 61

Buty satynowe z aplikacją 
z czarnych kamieni 
- Emporio Armani

Torebka skórzana, lakierowana 
- VJC Versace Jeans Couture

Biżuteria i okulary 
- własność stylistki

Podziękowania dla sklepu Euforia za użyczenie 
akcesoriów wykorzystanych w sesji

Foto: Panna Lu
Stylizacja i przygotowanie: Maja Holcman
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Poskromienie zimy
Tym, którzy nie lubią mrozów proponujemy zajrzeć do starych kufrów i przejrzeć pozycje dawno zapomniane. Futra naszych mam 

czy babć, a nawet nasze własne sprzed dziesięciu lat świetnie zdadzą egzamin. Wystarczy poskromić je szerokim, 
modnym pasem. Do tego idealne będą ogromne futrzane lub wełniane rękawice i getry. Dzięki temu futro zyska 

zupełnie inny wygląd. Tchniemy w nie nowego ducha, zgodnego z najnowszymi trendami mody.



Pięknie z białymi krajobrazami zgrają sie wszystkie kolory ziemi, 
stonowane i delikatne. Powłóczyste i dzikie zarazem. Niczym 

delikatne malowidła mrozem rysowane na szybach naszych okien.
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Korzystając z okazji wielkiego „beretowego” powrotu, mamy okazję 
ozdobić naszą głowę wszelkiej maści włóczkami i grubo plecionymi wełnami. 
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Modelki:
Magdalena Pałkańska
Inez Stelmach

Wszystkie rzeczy użyte 
do sesji  są własnością 
duetu Holcman & Panna Lu

Zdjęcia: Panna Lu
Stylizacja i wizaż: Maja Holcman
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Kosmiczne cacuszka
Mniejsze od paznokcia ludzkie postacie zatopione w szkiełku, które można zawiesić na szyi albo nosić jako bransoletkę czy kolczyki. 

Malutkie kwiatki, a nawet sreberka po czekoladkach z marcepanem jako element niepowtarzalnej, a zarazem eleganckiej biżuterii. 
Te ekstrawaganckie cacuszka wychodzą spod palców Moniki Radzewicz, mieszkającej od kilku lat w Berlinie artystki, 
absolwentki szczecińskiego „plastyka” i poznańskiej ASP (którą ukończyła z wyróżnieniem). Monika jest także autorką 

scenografii teatralnych, współpracowała ze słynnym berlińskim Maxim Gorki Theater; jest także bohaterką kilku wystaw 
malarskich, m.in. w Club der polnischen Versager. Nam zdradziła skąd wziął się pomysł na stworzenie tak wyjątkowej kolekcji.

luczem do sukcesu jest 
żywica poliestrowa 
oraz zegarki - mówi 

z uśmiechem. – Mój chłopak 
Andy podarował mi któregoś 
dnia piękny vintage’owy zega-
rek, który po jakimś czasie się 
zepsuł. Andy postanowił go na-
prawić i wyciągnął mechanizm, 
zostawiając bransoletkę na stole. 
Oczywiście bardziej interesowa-
ło mnie w jaki sposób zamie-
rza to zrobić i jak zaczarowana 
wpatrywałam sie w „ultraschall”, 
czyli takie urządzenie wibrują-
co-czyszczące. Niestety zegarek 
zepsuł się na dobre i została 
golusieńka bransoleta. W tym 
samym momencie spojrzeliśmy 
na nią i wypowiedzieliśmy tę 
samą myśl równocześnie, coś 
w rodzaju: „wygląda jak biżu-
teria, po co komuś zepsuty ze-
garek, coś innego można tam 
włożyć”. Nosiłam tę bransoletkę 
jeszcze kilka miesięcy, ciągle 
zastanawiając się, co z tym po-
cząć. Pomalowałam szkiełko od 
spodu, które przez to wyglądało 
jak kamień szlachetny, obsydian 
lub coś podobnego. W końcu, 
nie wiem jak i kiedy, ocknęłam 
się nad książką o obróbce ży-
wicy sztucznej, zwanej również 
poliestrową.

Potem poszło z górki. Monika 
miała mnóstwo pomysłów, które 
wprowadziła w życie jakieś nie-
całe dwa lata temu. Po drodze 
malowała i prowadziła normalne 
życie. To wtedy powstały pierw-
sze małe „dzieła sztuki”.

– Byłam zachwycona do gra-
nic ludzkiej możliwości – mówi 
z przejęciem. – Odniosłam coś 
w rodzaju artystycznego sukce-
su, bo moje prace wszystkim się 
podobały i zaczęłam je powo-
li sprzedawać. Moi przyjaciele 
mówili, że być może nie każdy 

ma ochotę na bransoletkę, więc 
może byłoby fajnie, gdybym 
zrobiła coś mniejszego. Które-
goś dnia na półce pod lustrem 
w łazience moich przyjaciół zna-
lazłam opakowania po jednora-
zowych soczewkach; bardzo ład-

na forma łezki była adekwatna do 
samopoczucia, jakie akurat mia-
łam. Postanowiłam te nowe fo-
remki natychmiast wypróbować, 
no i bingo! Idealna wielkość, by 
coś zmieściło się w środku, ideal-
ny ciężar, by powiesić na uchu... 

Znowu zachwyt! Zawieszki do 
kolczyków znalazła dla mnie 
w Szczecinie mama, która kiedyś 
pracowała u złotnika.

I tak się zaczęła żmudna pra-
ca, w czasie której Monika wy-
korzystywała właściwie wszyst-
ko, co miała pod ręką.

– Żywica poliestrowa jest 
dwuskładnikowa, można ją 
barwić, można zostawić szkla-
no-przeźroczystą. Ogromną za-
letą jest fakt, że prawie wszystko 
można w niej zatopić – tłumaczy 
artystka. – Wilgoć uniemożliwia 
zastygnięcie żywicy, dlatego ta-
kie rzeczy jak insekty lub rośliny 
trzeba preparować, a więc suszyć 
i impregnować akrylowym roz-
pylaczem. Zwierzątek nie robi-
łam, kwiatki wychodzą bardzo 
ładnie. Do środka wkładam ro-
śliny, malutkie modele ludzi do 
makiet dla architektów, podobne 
do makiet kolejowych, odzyska-
ne części z zepsutych zegarków 
(sprężynki, minikółka zębate, 
śrubki, wskazówki, muszelki 
z Hawajów, piasek znad Bałty-
ku, suchy pigment w różnych 
kolorach). Żywica przed zasty-
gnięciem jest ciekła i potrzebuje 
formy. W tym celu wykorzystuję 
wszystko, co znajdę. Foremki 
po czekoladkach, opakowania 
po tabletkach, jednorazowych 
soczewkach, itp. Zrobiłam też 
kilka własnych form z silikonu. 
Obróbka jest pracochłonna. 

Wszystkie nazwy dla tych klej-
notów wymyśla Andy, chłopak 
Moniki. I tak Mikromoniks to ze-
garki, Dropjemoniks to kolczyki. 
Natomiast Kosmonia to autorka 
we własnej osobie i nazwa całej 
kolekcji biżuterii. Artystka ma 
swoją stronę internetową (www.
kosmonia.de), na której widnie-
je część ciągle powiększającej się 
kolekcji biżuterii. 

ANETA DOLEGA

K

FOTO: ARCHIWUM MONIKI RADZEWICZ
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www.apollotour.pl, tel.091 433 41 79
kom. 500 26 00 77, biuro@apollotour.pl

www.apollotour.pl
biuro@apollotour.pl
tel./fax 091 433 41 79
tel. kom. 500 26 00 77

www.apollotour.pl
biuro@apollotour.pl
tel./fax 091 433 41 79
tel. kom. 500 26 00 77



rtystka mieszkająca 
w Izraelu jest obdarzo-
na pięknym i mocnym 

głosem, a także niesamowitym 
smakiem i wyczuciem, które po-
zwala jej świetnie odnajdować 
się w nurcie world music. Ma 
24 lata i pierwszą płytę na kon-
cie, a już porównują ją do takich 
gwiazd tego nurtu, jak Mariza 
czy Yasmin Levy. Obie te artystki 
wystąpiły już w Szczecinie – Ma-
riza w czerwcu 2007 r., a Yasmin 
Levy we wrześniu 2008 r. Mor 
Karbasi wystąpi w Polsce po 
raz pierwszy. O jej niezwykłym 
talencie rozpisują się dzienniki 
i magazyny na całym świecie 
– od „Th e Guardian” po „Th e 
New Yorker”. Śpiewa w ję-

Kultura

Nie ma kobiet o nietypowych rozmiarach 
Zbyt luźny obwód pod biustem;
wpijające się w ciało ramiączka;
odciśnięte „bułki" na plecach;
wrzynające się fiszbiny……
To wszystko efekt źle dobranej bielizny !!!

Zapraszam Państwa do sklepu The BOOB, w którym nie tylko oferujemy 
piękną bieliznę w rozmiarach miseczek : AA- J oraz obwodzie od 60 do 105 cm.
Jesteśmy profesjonalnymi brafitterkami tzn. wiemy na co należy zwrócić uwagę 
w czasie mierzenia i doboru bielizny, chcemy uczyć nasze klientki jak właściwie 
biustonosz dopasować, zakładać i nosić. W naszym sklepie jest miejsce na 
wózek dziecięcy, którym bez problemu można wjechać, jest miejsce ciekawej
zabawy dla nieco starszych dzieci, mamy też przewijak. 
Pięknie zapakujemy biustonosz na prezent.
Oferujemy szeroki wybór, bardzo dobrą jakość, piękne wzornictwo, cierpliwość i sztukę brafittingu. 

Właścicielka                        ul. Jagiellońska 95                            joanna.cybruch@theboob.pl  
Joanna Cybruch                       www.dopasujstanik.pl                                          tel. (091) 42 52 723 
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Sefardyjskie 
inspiracje

Kolejna odsłona muzyki świata w Szczecinie. Wystąpi Mor Karbasi, 
której muzyka łączy w sobie elementy żydowskie 

i marokańskie z hiszpańskim flamenco.

zyku ladino (dialekt judeo
-hiszpański), po hiszpańsku, 
hebrajsku, a także po angielsku. 
Wybór języków nie jest przypad-
kowy. Karbasi ma sefardyjskie 
pochodzenie (sefardyjczycy to 
ludność żydowska z terenu Pół-
wyspu Iberyjskiego), jest też mi-
łośniczką fl amenco. Od trzech 
lat artystka współpracuje z uta-
lentowanym brytyjskim gitarzy-
stą Joe Taylorem. Ich wspólne 
kompozycje ciągle zyskują no-
wych fanów. Razem populary-
zują nurt muzyki sefardyjskiej, 
a krytycy na całym świecie wró-
żą im wielką karierę.

wb
23 stycznia 2010, Filharmonia 
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amozwaniec to nie tylko utalentowana przedwojenna 
pisarka satyryczna, ale także osoba z nie byle jakimi ko-
neksjami. Jej ojcem był wybitny malarz Wojciech Kossak, 

a siostrą równie wybitna poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. 
Nie tylko więc sama twórczość pisarki, ale także jej życie, relacje ro-
dzinne stanowią niezwykle interesujące historie. O nich właśnie będzie 
można posłuchać podczas spotkania w XIII Muzach. Anegdoty i cie-
kawostki z życia pisarki przedstawi jej stryjeczny wnuk Rafał Podraza, 
który całkiem niedawno odnalazł przedwojenne zapiski i wspomnie-
nia Magdaleny Samozwaniec. Z nich powstała ostatnia książka pisarki 
„Z pamiętnika niemłodej już mężatki“. Opowieści Podrazy wzbo-
gacone będą pokazem przeźroczy ze zdjęciami słynnej rodziny 
Kossaków. 

Dodatkową atrakcją będzie 
projekcja „Sumurum“, zremaste-
rowannego w Berlinie fi lmu z lat 
20. z Polą Negri w roli głównej. 
Współorganizatorem spotkania 
jest Stowarzyszenie Twórców 
i Producentów Sztuki, a patronem 
prasowym „Prestiż“.                  wb

XIII Muz, 28 stycznia, godz. 
18.00

Kultura

omysł narodził się w kawiarni, w której Romek Zańko 
umawiał się ze swoimi podopiecznymi na mieście, żeby 
przy kawie z ciastkami porozmawiać o ważnych dla nich 

sprawach.
– Autorzy opowiadają o sobie, o świecie, swoich marzeniach, pro-

blemach – opowiada Zańko. – Nie posiadając „normalnych” zdolno-
ści organizacyjnych i zaradności, artyści nie usiłują zdobyć zaintere-
sowania dla swojej sztuki. Wystarcza im sama radość z tworzenia. 
Sądzę, że zasługuje ona na pokazanie. 

Każdy, kto chce wspomóc działania fundacji, może taki kalendarz 
zakupić w Galerii pod Sukniami przy al. Piastów 4.  Koszt kalendarza 
17 zł. www.podsukniami.art.pl            imj

Kalendarz  Fundacji 
pod Sukniami

Premiera kalendarza odbyła się w szczecińskiej Galerii pod Sukniami. 
Powstał on przy udziale podopiecznych Romka Zańki, szefa fundacji 

zajmującej się twórczością osób niepełnosprawnych, które 
ozdobiły go swoimi rysunkami i wypowiedziami.
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Unplugged
Druga połowa stycznia upłynie w Szczecinie pod znakiem 
akustycznych brzmień – trwa Akustyczeń, cykl koncertów 

muzyki alternatywnej, granej w wersji unplugged.

owością podczas tej edycji będą specjalne projekty i arty-
styczne połączenia, powstałe specjalnie na potrzeby festi-
walu.

14 stycznia, wystąpi duet Marek Dyjak & Jerzy Małek 
15 stycznia, kolejny duet, Wojciech Waglewski & Bartek Łęczycki 
16 stycznia, projekt Mucho Kolektyw: Muchy & Afro Kolektyw oraz 
Psychocukier, czyli energetyczna formacja z Łodzi
17 stycznia, projekt AntyAkustyczeń: Kucz/Kulka oraz Projekt Me-
tale Miękkie: Quo Vadis
21 stycznia, druga część AntyAkustycznia: Grupa Operacyjna, jedna 
z niekwestionowanych gwiazd festiwalu oraz Lobotomia
22 stycznia, projekt Gala Zakaźna: Chorzy na Odrę & goście, a po 
nich Bubliczki Cashubian Klezmer Band
23 stycznia, koncert szczecińskiej grupy Rajd Maszyn
24 stycznia, hit Akustycznia: Wojciech Karolak Quartet feat. Jerzy 
Małek, Tomasz Grzegorski, Arek Skolik. 
25 stycznia, kabaret muzyczny Czerwony Tulipan z Olsztyna.       wb

FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

O życiu niemłodej 
już mężatki

Niezwykłe życie Magdaleny Samozwaniec, znanej polskiej pisarki, 
będzie tematem spotkania w XIII Muzach. Dodatkową atrakcją 

będzie projekcja filmu z lat 20. z Polą Negri w roli głównej.



22 stycznia Cafe Pravda zaprasza 
na otwarcie wystawy oryginal-

Almodovara. Prezentacja obej-
mie ponad dwadzieścia plakatów 
hiszpańskich, włoskich, niemiec-
kich , francuskich. Wśród plaka-
tów znalazły się prace Ivana Zu-
lueta, Studia Gatti, Paolo Sestitto 
czy Ceesepe, z czego większość 
pochodzi z prywatnych zbiorów. 
Najstarszym elementem eks-
pozycji jest pochodzący z 1980 

Bom”. Wystawa odbędzie się w 
ramach obchodów 10-lecia ist-
nienia Cafe Pravda w Szczecinie. 

Również 22 stycznia o godz. 21 
zapraszamy na imprezę towarzy-
szącą otwarciu nowego Public 
Cafe na Podzamczu. O oprawę 
muzyczną zatroszczy się Family 
Groove - niegdysiejsi rezydenci 
Cafe Pravda. Oprawa estetycz-
na imprezy: Plan B!. Zaprasza-
my stałych i nowych bywalców. 
Impreza organizowana jest we 

Twórców i Producentów Sztu-
ki. Wystawa potrwa do końca 
marca, w tym czasie Cafe Pravda 
zaprasza na promocję hiszpań-
skich win.

Public Cafe
ul.Wielka Odrzańska 20a

Cafe Prawda  
ul. Wielka Odrzańska 20   tel. 91 8122279
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Piękno natury

Kulturalna energia 

Fotografie utalentowanego holenderskiego fotografika będziemy 
mogli zobaczyć w szczecińskiej Galerii Soraya. 

Klub 13 Muz zaprasza na bardzo kulturalny weekend. Już od czwartku 
14 stycznia stanie się kulturalnym centrum miasta. 

Czeka nas cykl „13 sphere”.

eter Hulshof fotografuje naturę, bo uważa, że to właśnie 
w niej tkwi największe piękno. Nie sposób w to nie uwie-
rzyć, gdy patrzymy na nieziemskie wręcz krajobrazy 

uwiecznione w tych kadrach. Chęć dzielenia się tym pięknem i po-
mocy innym w odkrywaniu jej piękna zawiodła fotografi ka w roz-
maite zakątki świata, gdzie w czasie wielu wystaw miał możliwość 
pokazania swoich prac szerokiej publiczności. Wystawa jego niezwy-
kłych prac odbędzie się również w Szczecinie, a Peter Hulshof bę-
dzie gościem jej wernisażu już 22 stycznia. Będzie to bez wątpienia 
niezwykłe spotkanie. Wernisażowi i wystawie, która będzie gościła 
w Galerii Soraya do 22 lutego, patronuje „Prestiż”.         wb

P

a przekór zimie i trzaskającemu mrozowi organizatorzy 
zapowiadają, że wydarzenia, które zaplanowali, rozgrzeją 
Szczecin do czerwoności. W ciągu trzech dni będą miały 

miejsce działania, które znane są bywalcom klubu z takich cykli jak 
Sztuka Niepokorna, CONtemplacje Muzyki Novej czy Kino Kultura.
Do przestrzeni muzowych przeniesie się studio Polskiego Radia (au-
dycja Środek Miasta), zagoszczą rozkołysane dźwięki serwowane 
przez szczecińskich DJ-ów i zespoły z kraju czy też pierwsza w histo-
rii galerii prezentacja prac kobiety-artystki. A to zaledwie fragment 
tego, co nas czeka...             wb 
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W Szczecinie łapałam oddech

Maria Seweryn, mimo że trudno ją znaleźć na łamach tabloidów i portali plotkarskich, jest znaną aktorką. I cenioną. W Szczecinie bywała często 
kilka lat temu, gdy grała w spektaklach Teatru Współczesnego. Teraz pojawia się u nas z gościnnymi spektaklami Teatru Polonia. 

ym razem widzowie mieli okazję obejrzeć ją w „Dowodzie” 
Davida Aburna, gdzie wciela się w rolę córki genialnego 
matematyka. W spektaklu na scenie towarzyszy jej ojciec 

– Andrzej Seweryn. To nie pierwszy raz, kiedy Maria pojawia się na 
scenie w towarzystwie rodziców. Grała w fi lmach u boku swojej mat-
ki, Krystyny Jandy, m.in. w świetnym fi lmie „Matka swojej matki” 
– za rolę Alicji dostała Tarnowską Nagrodę Filmową za najlepszą kre-
ację aktorską. Jako córka dwóch takich osobowości aktorskich chyba 
już genetycznie została przystosowana do tego zawodu.

Seweryn była dość mocno związana ze Szczecinem. Kilka lat po 
skończeniu studiów nawiązała współpracę z Teatrem Współcze-
snym. Widzieliśmy ją w „Polaroidach”, które grane były przez kilka 
sezonów. To sztuka dość depresyjna, pełna smutnej prawdy o ludz-
kich problemach. Znacznie bardziej optymistyczna była rola Emki 

w „Komicznej sile” Alana Ayckbourna. Maria Seweryn wcieliła się 
tam w postać androida, który, wbrew wszelkiej logice, poznaje ludz-
kie uczucia i potrafi  się śmiać. Obie role aktorka zagrała u Anny 
Augustynowicz. 

Obecnie można oglądać ją w sztukach Teatru Polonia, Teatrze na 
Woli oraz Teatrze Komedia. O Teatrze Polonia, stworzonym przez 
jej matkę, Marysia mówi, że jest jej drugim domem. Już drugi se-
zon gra w „Bogu” reżyserowanym przez Jandę oraz w „Dowodzie” 
reżyserowanym przez Andrzeja Seweryna. Oba spektakle są dobrze 
przyjmowane przez krytykę i publiczność, również w Szczecinie 
zgromadziły wielu miłośników teatru. Agencja Brand House, która 
organizowała wizyty Teatru Polonia w Szczecinie, nie poprzestaje na 
tych spektaklach. Już w lutym planowane jest kolejne przedstawienie 
– jeśli wszystko się uda, zobaczymy „Miss HIV“. 

WERONIKA BULICZ

T

FOTO: WŁODZIMIERZ PIĄTEK
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Rozmowa z Marią Seweryn

„Prestiż“: Gdyby nie aktorką, 
kim by Pani została?

Maria Seweryn: Może leka-
rzem...

– Czyli brała Pani pod uwagę 
inną drogę? 

– Tak, przez chwilę naprawdę 
myślałam o medycynie, chciałam 
być tzw. lekarzem bez granic.

– Dała Pani radę stwo-
rzyć w teatrze własną markę, 
a w tej chwili współpracuje 
z obojgiem rodziców. Co daje 
taka współpraca? Pozwala 
nabierać dystansu do siebie? 
Podobno nie wścieka się już 
Pani na porównania do ro-
dziców.

– Przyzwyczaiłam się. Poza 
tym znam swoją wartość jako 
aktorka. Wiem jakie mam braki, 
wiem jakie zalety, dzięki temu 
wiem jak dalej się rozwijać. 
Niewątpliwie praca z rodzicami 
jest dla mnie nie tylko przy-
jemnością, ale świetną szkołą, 
jak zresztą dla każdego aktora 
w tym kraju, który ma możli-
wość zawodowego spotkania 
z nimi. 

Poza tym my po prostu lu-
bimy ze sobą pracować. A jeśli 
ktoś widzi tylko tę stronę pry-
watną w naszych spotkaniach 
zawodowych, to już jest jego 
kłopot. Jestem w zawodzie od 
ponad 10 lat i tłumaczenie się 
z pracy z moimi rodzicami jest 
dla mnie stratą czasu.

– Styczeń to czas podsumo-
wań. Jak wspomina Pani mi-
niony rok? Wydarzyło się coś 
istotnego, jakieś miłe wspo-
mnienia?

– To, co pierwsze przycho-
dzi mi do głowy, to... wakacje 
na Korsyce! Wyjechałam tam 
w maju z dziećmi, to były ty-

powe rodzinne wakacje. Na-
prawdę wspaniały odpoczynek. 
Polecam wszystkim wizytę tam 
właśnie wiosną – jest niewielu 
turystów, nie ma upału, a kraj-
obraz zapiera dech w piersi, 
ponieważ w tym czasie można 
odnieść wrażenie, że cała wyspa 
kwitnie.

– A plany na 2010?
– Wielkimi krokami zbliża się 

otwarcie drugiej sceny Fundacji 
Krystyny Jandy na rzecz Kultu-
ry, czyli Och Sceny na Ochocie. 
To bardzo ważny projekt teatral-
ny, dla mnie o tyle istotny, że 
pomogę mamie w prowadzeniu 
tej sceny – właściwie to ja zajmę 
tam strategiczną pozycję. Mam 
nadzieję, że od strony technicz-
nej wszystko się uda. To także 
wyzwanie aktorskie, przenosi-
my tam kilka spektakli ze sceny 
Teatru Polonia.

– Co do spektakli Polonii – 
w „Dowodzie” zobaczyliśmy Pa-
nią w roli genialnej matematycz-
ki Catherine. Jaka to postać? 

– To trudna i złożona psy-
chologicznie bohaterka. Ona 
i właściwie cała sztuka przybli-
żają bardzo ważne i ciężkie do 
zrozumienia problemy, tematy 
tabu, jak choroba psychiczna, 
poświęcenie dla drugiej osoby. 
W „Dowodzie” próbujemy okre-
ślić czym jest geniusz, czy moż-
na być wybitnym naukowcem, 
a jednocześnie pozostać normal-
nym? To pytania, na które chyba 
nie sposób jednoznacznie odpo-
wiedzieć.

– W Szczecinie współpraco-
wała Pani z Anną Augustyno-
wicz. Jakie wspomnienia pozo-
stały z pracy z nią?

– To było moje najważniejsze 
spotkanie zawodowe. Ania wciąż 
pozostaje dla mnie w pewnym 
sensie guru teatralnym. Rzadko 

się widujemy, a ja bardzo tęsknię 
za pracą z nią. Jestem przekona-
na, że znajdzie się taki czas i taki 
tytuł, że obie będziemy chciały 
się znów spotkać. 

– Czy w czasie pracy w Szcze-
cinie nie brakowało Pani war-
szawskiego rozmachu?

– Moim zdaniem nieważne 
jest gdzie się pracuje, ale z kim i 
jak. Oprócz Ani Augustynowicz 
poznałam w Szczecinie wspa-
niały zespół teatralny. Nadal 
opowiadam o tym, że tak zgra-
nego, spełnionego i tak świetnie 
poprowadzonego zespołu nie 
spotkałam.

– Jak wspomina Pani ten 
czas? Co najbardziej kojarzy 
się Pani ze Szczecinem? 

– Był to wspaniały czas. „Wy-
rywałam“ się z Warszawy i tak 
naprawdę mogłam odpoczywać 
i przez chwilę zająć się tylko 
sobą, co jest niemożliwe, kiedy 
jest się matką, żoną, prowadzi 
się dom, itd. 

Poznałam świetnych ludzi, 
nie ukrywam też, że dużo się 
bawiłam! W Szczecinie łapałam 
oddech. Dlatego lubię tu wracać, 
mam tu ulubione miejsca, znajo-
mych, czuję wciąż, że jestem tu 
trochę u siebie.                wb

FOTO: ROBERT JAWORSKI

Maria Seweryn z Joanną Trzepiecińską w przedstawieniu „Dowód”
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Tercet Egzotyczny dziś to siedmiooso-
bowy zespół, którego liderką jest wspania-
ła Izabella Skrybant. 

Zespół istnieje od ponad czterdziestu 
lat i cały czas bardzo aktywnie koncertuje 
w Polsce i zagranicą. W Szczecinie przy-
pomną czasy świetności i największe 
przeboje – „Pamelo żegnaj” oraz „Kocha-
ny pamiętaj”.

Filharmonia, 24 stycznia, godz. 18.00

Pamelo żegnaj

Współczesny zaprasza na nowy spektakl 
– „Nierządne królestwo”. Sztuka autorstwa 
i w reżyserii Pawła Kamzy oparta jest na 
motywach „Odprawy posłów greckich” 
Jana Kochanowskiego. Scenariusz sztuki, 
podobnie jak tekst twórcy polskiego rene-
sansu, jest próbą mówienia o współczesno-
ści poprzez kostium historyczny. Aktualne 
stają się pytania – o sprawiedliwość, równość wobec prawa i osobistą 
wolność. 

Teatr Współczesny, 23 stycznia, godz. 19.00

Premiera we Współczesnym

Muzykująca od pokoleń rodzina z Bia-
łego Dunajca, która przeszła ewolucję od 
kapeli ludowej po zespół koncertujący na 
największych festiwalach muzyki świata 
w Europie, a także Azji i Ameryce. Charak-
terystyczne aranżacje zespołu opierają się na 
wykorzystaniu tradycyjnych instrumentów, 
skali góralskiej, specyfi cznym stylu wyko-
nawczym. W Szczecinie usłyszymy góralskie kolędy i pastorałki.

Filharmonia Szczecińska, 22 stycznia, godz. 19.00

Trebunie Tutki – górale w Szczecinie

Przy okazji kameraliów muzycznych 
w Royal Jazz Clubie wystąpi w Szczeci-
nie Grażyna Łobaszewska – wokalistka 
i kompozytorka, znana z takich piose-
nek jak „Czas nas uczy pogody”, „Ludzie 
z duszą”. W Szczecinie będziemy mieć 
okazję ponownie usłyszeć jej największe 
przeboje.

Royal Jazz Club, 17 stycznia, godz. 20.00

Łobaszewska w kameralnym klimacie

W styczniu będziemy mogli posłuchać 
Orkiestry Symfonicznej kierowanej przez 
dyrygenta Macieja Niesiołowskiego. Popu-
larność zyskał dzięki cyklowi muzycznych 
programów telewizyjnych „Z batutą i hu-
morem”. Usłyszymy polki, walce i marsze 
Fucika, Straussa oraz arie i duety z opere-
tek Kalmana, Abrahama, Lehara. Zaśpie-
wają Anita Maszczyk i Michał Musiał.

Filharmonia Szczecińska, 15-16 stycznia, godz. 19.00

Karnawał w filharmonii

WERONIKA BULICZ

Do słuchania

Do oglądania

Spotkanie z jednym z najpopularniej-
szych satyryków w Polsce będzie niewąt-
pliwą atrakcją końca stycznia. Siła jego 
satyry bierze się z bezpośredniego kontak-
tu z publicznością, którą artysta  angażuje 
w swoje skecze, czym buduje niepowta-
rzalną atmosferę. Umiejętnie wciela się 
w postać którą naśladuje, „bywa” Lechem 
Wałęsą, Andrzejem Lepperem, Adamem Michnikiem.  

Teatr Lalek „Pleciuga”, 24 stycznia, godz. 19.00

Jerzy Kryszak w Pleciudze

Komediowe widowisko z błyskotliwym 
tekstem Murraya F. Schigala (autora sce-
nariusza fi lmu „Tootsie”) to spektakl zło-
żony z dwóch jednoaktówek. W każdej 
z nich poznajemy inną parę – i innej natu-
ry problemy w relacjach damsko-męskich. 
Ludzkie kłopoty ukazuje jednak w sposób 
żartobliwy i komiczny. Reżyseruje Maciej 
Wojtyszko, a występują Joanna Żółkowska i Cezary Żak.

Opera na Zamku, 24 stycznia, godz. 17.00, 19.30

Spróbujmy jeszcze raz

Znakomita komedia Neila Simona. Bar-
ney niedawno skończył 45 lat. Ma udaną 
rodzinę, opinię „przyzwoitego człowieka” 
i dochodową restaurację. Jego życie wydaje 
mu się jednak nudne. Postanawia zorga-
nizować schadzki z trzema przypadkowo 
spotkanymi kobietami. Reżyseruje Cezary 
Morawski, a na scenie pojawią się Piotr 
Gąsowski, Hanna Śleszyńska i Anna Dereszowska. Na spektakl za-
prasza agencja Brand House.

Teatr Polski, 25 stycznia, godz. 17.15, 20.15

Bożyszcze kobiet
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Kafe Jerzy zaprasza na niepowtarzalny 
występ Rewii Tanecznej Rising Stars. Re-
wia została założona w 2001 roku przez 
tancerza i choreografa rewiowego Konrada 
Bikowskiego. Od  tamtej pory przez rewię 
przewinęło się wielu utalentowanych tan-
cerzy, którzy na swoim koncie mają najbar-
dziej prestiżowe nagrody taneczne. Dziś 
rewia liczy 31 profesjonalnych tancerzy różnych stylów tanecznych. 
Imprezę poprowadzi DJ Martinezz.

Kafe Jerzy, 30 stycznia, godz. 20.00

Coffee George’s Carnival

Na one-man-show Rafała Rutkowskiego 
„To nie jest kraj dla wielkich ludzi” zapra-
sza agencja Brand House. Spektakl napisał 
i wyreżyserował Michał Walczak. Znany 
z cyklu reklam Castoramy Rafał Rutkow-
ski tym razem pokazuje swój doskonały 
warsztat aktorski, uprawiając coraz popu-
larniejszą formułę stand-up comedy. Show 
prowadzi widzów przez najbardziej charakterystyczne typy Polaków, 
postaci pełne wad i przywar, które uznajemy za typowe dla naszego 
narodu. Rutkowski, znany z poczucia humoru, przedstawia te posta-
cie z przymrużeniem oka. Dobra zabawa gwarantowana

Teatr Lalek „Pleciuga”, 8 lutego, godz. 17.30, 20.00

To nie jest kraj dla... wielkich ludzi

Pierwszy Szczeciński Zjazd na Byle 
Czym będzie miał miejsce na Szczecińskiej 
Gubałówce. Dwudniowa impreza obejmie 
zjazdy w różnych kategoriach, rodzinne, 
fi rmowe, drużynowe i indywidualne. Zjaz-
dom będzie towarzyszyć program arty-
styczny, odbędą się koncerty szczecińskich 
grup (m.in. So Cool Band, Curcumy, Pilo-
tów Nocy). 

22-23 stycznia, Szczecińska Gubałówka

Crazy Slide

To już siódmy coroczny bal organizo-
wany przez Fundację Pro Publico Mare. 
Do tej pory udało się zebrać prawie 250 
000 złotych, które przeznaczono na pomoc 
chorym dzieciom. W tym roku cel jest 
szczytny: lampa do angiografu w Klinice 
Kardiologii PAM. Podczas imprezy zanu-
rzymy się w oparach dekadencji i absurdu. 
Odpowiedni klimat zapewnią kabaret Czarny Kot Rudy oraz zespół 
Dixieland Band. Prowadzenie: Maria Czubaszek, Adam Opatowicz, 
Michał Janicki.

13 lutego, Hotel Radisson BLU

Koniec karnawału z Pro Publico Mare

Do spotkania
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Debeściaki
Koniec grudnia to najpiękniejszy okres w całym roku. 
Czas rodzinnych spotkań, prezentów, pięknie ubra-
nych drzewek choinkowych, tych sztucznych, co roku 
podobnych, i tych „żywych”, pięknie pachnących, 
wycinanych w lasach pod okiem leśników.

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji re-

klamowej „BONO”, organizator 

turnieju Pekao Open, wielki mi-

łośnik tenisa i innych sportów 

rakietowych

A le grudzień to od zawsze także okres 
podsumowań i plebiscytów. Przy świą-
tecznych stołach, pośród makowców 
i pierników, pomiędzy grzybową 
a karpiem dyskutujemy o tym, co było 
najlepsze w mijającym właśnie roku. 

O ulubionych fi lmach, sportowych herosach czy naj-
większych bohaterach popkultury. Praktycznie każ-
da gazeta, stacja telewizyjna czy radiowa przekonu-
je nas do swojej listy najlepszych w sporcie, kulturze 
czy polityce. Nie ukrywam, że od dawna i ja jestem 
fanem takich plebiscytów. Pamiętam, jak przed laty 
czekałem na noworoczny program w telewizji pu-
blicznej (innej nie było) podsumowujący cały rok 
w sporcie, z jakim zainteresowaniem śledziłem 
wyniki plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na dzie-
siątkę najlepszych. Z wiekiem, kiedy coraz lepiej po-
znawałem mechanizmy rządzące światem sportu, 
te plebiscyty i podsumowania zaczęły budzić we 
mnie wiele kontrowersji. 

Po pierwsze: jak sprawiedliwie porównać drużynę 
ze sportowcem indywidualnym. Rywalizacja druży-
nowa różni się przecież znacząco od tej uprawianej 
w pojedynkę. Sport indywidualny nie zna pojęć: 

kolektyw, lider drużyny, 
najsłabsze ogniwo. Ci 
wszyscy, którzy uprawiali 
sporty zespołowe, mogą 
wiele opowiedzieć – jak 
trudno wejść do drużyny, 
jak często rywalizacja za-
bija przyjaźń i jak wiele 
zależy od trenera. 

Po drugie (i chyba naj-
ważniejsze): plebiscyty 
powinny być organizowa-
ne tylko w obrębie danej 
dyscypliny. Jak bez cienia 
wątpliwości porównać 
niezwykle popularną 
siatkówkę z łucznictwem, 

szeroko transmitowany tenis ziemny czy skoki nar-
ciarskie na przykład z kajakarstwem górskim? Ja-
kiekolwiek wskazanie będzie wyłącznie subiektyw-
ną decyzją i to zgodną z popularnością dyscypliny 
w kraju, z którego głos ten pochodzi.  

Gdybym chciał realnie ocenić najlepszych spor-
towców na świecie, to jak mam porównać słynnego 
i niezwykle popularnego np. w Indiach Gautama 
Gambhira, wirtuoza gry w krykieta, ze światowymi 
megagwiazdami Usainem Boltem, Rogerem Fede-
rerem czy Tigerem Woodsem. Chociaż ten ostatni, 

mimo że jest wirtuozem golfa, przez jakiś czas żad-
nego plebiscytu nie wygra (chyba że na sprawcę me-
gaskandalu). Przecież umiejętności wszyscy prezen-
tują na najwyższym, nieosiągalnym dla większości 
śmiertelników, światowym poziomie. A wymieniony 
przeze mnie Hindus Gautam gwiazdą poza Indiami 
jest tylko w Australii, Nowej Zelandii czy Wielkiej 
Brytanii. No może jeszcze w RPA, czyli wszędzie 
tam, gdzie krykiet jest naprawdę popularnym spor-
tem i tam to właśnie Gambhir jest kandydatem na 
najlepszego sportowca 2010 roku. 

Goszcząc niedawno w Londynie, byłem bezpo-
średnim świadkiem absolutnego szaleństwa fanek 
i fanów na punkcie jednego z najsłynniejszych an-
gielskich rugbystów. Dzisiaj nie pamiętam już jego 
nazwiska, nie rozpoznałbym go na żadnym zdję-
ciu, ale tam, w kolejce po autograf w słynnym lon-
dyńskim domu towarowym, czekało kilkaset osób. 
Kolejka nie malała, wszystko to transmitowała te-
lewizja, paparazzi błyskali fl eszami, a co kilka mi-
nut dochodziło do prawdziwych scen uwielbienia 
i miłości do gwiazdy. Okazało się, że to podpora 
reprezentacji Anglii i jeden z najlepszych rugbystów 
na świecie. Dla przeciętnego kibica w naszym kraju 
osoba absolutnie anonimowa, ale w Wielkiej Bryta-
nii kandydat do tytułu sportowca mijającego roku. 
A więc sprawa wyboru najlepszego sportowca świa-
ta jest tak naprawdę wyłącznie wyborem najpopu-
larniejszego w ujęciu globalnym. Najpopularniej-
szego, bo dyscyplina, którą uprawia, jest popularna 
w dostatecznej liczbie krajów, bo transmitowana 
jest w ogólnoświatowych stacjach telewizyjnych, 
bo sportowiec jest ulubieńcem mediów, ba, określić 
możemy go nawet niezwykle popularnym w ostat-
nim czasie słowem „celebryta”. Bo prawie w każ-
dym zakątku świata wiemy, ile zarobił pieniędzy 
za ostatni kontrakt reklamowy lub spektakularne 
sportowe zwycięstwo, kto jest jego nową partner-
ką życiową i że urodziło mu się dziecko. Czyli tak 
naprawdę poprzez media jesteśmy przez cały czas 
obecni w jego życiu. 

A czy jest najlepszy?...

Krzysztof Bobala

PS 
W moim prywatnym plebiscycie sportowymi de-

beściakami roku 2010 w naszym kraju są zdobywcy 
złotego medalu mistrzostw Europy – męska repre-
zentacja Polski w siatkówce, a w naszym regionie 
dominatorzy – Marek Kolbowicz i Konrad Wasie-
lewski, mistrzowie świata w wioślarstwie.



Sport

Danuta STRASZYŃSKA

Płotkarka i sprinterka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
magister fi zyki. W 1980 roku na AWF w Poznaniu obroniła rozprawę 
doktorską. 

Urodziła się 4 lutego 1942 roku w Szczecinie. Do dzisiaj najbardziej uty-
tułowana, jeśli chodzi o medale i wyniki, szczecińska lekkoatletka. Jedna 
z najlepszych polskich płotkarek z przełomu lat 60. i 70.; podopieczna 
Emila Dudzińskiego i Andrzeja Piotrowskiego. Dwukrotna olimpijka: 
szósta zawodniczka igrzysk w Meksyku (1968) w biegu na 80 m przez 
płotki. Taką samą pozycję zajęła w biegu na 100 m przez płotki podczas 
olimpiady w Monachium (1972).

Danuta Straszyńska 16 razy reprezentowała Polskę w meczach między-
państwowych (1964-1972), pięciokrotnie była rekordzistką kraju (80 m i 
100 m przez płotki) i mistrzynią Polski; 100 m przez płotki (1971, 1972), 200 m przez płotki (1971) i 4×100 m (1963, 1971). Była także 
halową mistrzynią świata (1967) i mistrzynią Europy w sztafecie 4×100 m (Budapeszt 1966). Partnerkami pani Danuty w tym biegu 
były: Elżbieta Bednarek, Irena Kirszenstein-Szewińska i Ewa Kłobukowska. Podczas tych samych zawodów była siódma w biegu na 
80 m przez płotki, a pięć lat później podczas Mistrzostw Europy w Helsinkach na 100 m przez płotki zajęła czwarte miejsce. Była tak-
że srebrną medalistką w biegu sztafetowym podczas Uniwersjady (Budapeszt 1965). Tam także zdobyła złoto na 80 m przez płotki.

W rankingu światowym biegu płotkarskiego pisma „Track & Field News” pani Danuta Straszyńska zajęła w 1966 roku ósme miej-
sce, w 1968 – siódme, w 1971 – trzecie, a w 1972 – piąte. Znakomite wyniki osiągała także w biegach sprinterskich na 100 i 200 m. 
Próbowała także, z powodzeniem, sił w pięcioboju i sprincie na 400 m.

Dzisiaj o sporcie mówi krótko: – Poznałam znakomitych ludzi, zwiedziłam trochę świata i naprawdę bardzo ciekawie spędziłam 
młodość. Nigdy nie stawiałam jednak sportu na pierwszym miejscu, moje wyniki może byłby lepsze, gdybym się bardziej przykła-
dała, ale starczało mi to co było.

Rafał Podraza

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

REKLAMA
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pera na Zamku przygotowała dla swoich widzów specjalną 
vipowską premierę „Lunatyczki” Vinzenzo Belliniego. Go-
ście najpierw mieli okazje wysłuchać mistrzowsko zaśpie-

wanych partii wokalnych i dać się wciągnąć w mroczny i romantycz-
ny klimat opery. Później wszyscy goście uczestniczyli w uroczystym 
bankiecie w holu restauracji Na Kuncu Korytarza. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa zdjęć autorstwa artystów szczecińskiej opery, które 
uwieczniły piękne sycylijskie krajobrazy.          wb

„Lunatyczka” dla VIPów

O
ystrój wnętrza w najlepszym stylu, meble i dodatki pra-
wie wyłącznie produkcji włoskiej – to akcesoria, które od 
stycznia są dostępne w Szczecinie. Włoski architekt Rudi 

Fontana otworzył w naszym mieście studio architektury wnętrz Evan 
House. Przez lata z powodzeniem działał we Włoszech, jednak jego 
mieszkający koło Szczecina kuzyn długo namawiał go na przyjazd do 
Polski. Tutaj zdążył już zdobyć wielu przyjaciół. Podczas uroczystej 
inauguracji działalności fi rmy nie zabrakło ich wśród gości – poja-
wili się zarówno nowi polscy znajomi, jak i Włosi, którzy wspierają 
swojego rodaka. Nie zabrakło włoskich przysmaków – parmezanu, 
prosciutto oraz wybornego włoskiego wina.        wb

Z Modeny do Szczecina

W

ak wzmocnić jedność w regionie” – pod takim tytułem 
odbyło się opłatkowe spotkanie Forum Gryf na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Gościem spotkania był bp Marian Błażej Kruszyłowicz, 
a wśród kilkudziesięciu uczestników znaleźli się m.in. naukowcy, 
politycy, dziennikarze. Poruszano wiele tematów, bp Kruszyłowicz 
wygłosił kilka refl eksji o jedności, ks. Jan Kazieczko opowiedział 
o pracach w katedrze, a dr Marek Zwolankowski o swoim udziale 
w radzie nadzorczej Stoczni Szczecińskiej. Po dyskusji goście wysłu-
chali kolęd w wykonaniu chóru WNEiZ US i podzielili się opłatkiem. 
Forum Gryf to inicjatywa skupiająca osoby z różnych środowisk, 
zainteresowanych rozwojem Szczecina i regionu. Przewodniczącym 
rady forum jest prof. US dr hab. Alberto Lozano Platonoff .          br

O jedności w Gryfie
J
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Od lewej: bp Błażej Kruszyłowicz, prof. US Alberto Lozano Platonoff , 
przewodniczący Rady Forum Gryf, Hubert Pachciarek, dyrektor forum

Przemawia ks. Jan Kazieczko, proboszcz szczecińskiej katedry 

Świąteczne życzenia, (od lewej) Michał Stankiewicz, Tomasz Chaciński (wydawcy „Prestiżu”), 
Piotr Lichota, dyrektor TVP Szczecin, Wojciech Jachim, red. nacz. szczecińskiej Gazety Wyborczej, 
Stanisław Lipiński, skarbnik Szczecina, Jerzy Miśkiewicz, współwłaściciel kina Pionier

Z lewej prof. Kazimierz Kozłowski, historyk, któremu dedykowana była styczniowa impreza

Od prawej: architekt wnętrz Rudi 
Fontana z tłumaczką i asystentką 
Martą Zdziarską

Od lewej: włoski konsul Szczecina 
prof. Angelo Rella, dr hab. prof. 
Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału 
Teologicznego Dariusz Zarzecki

Dyrektor Opery Warcisław Kunc z reżyserem przedstawienia, Martinem Otavą z Czech 
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alon Elisabeth przy 
deptaku Bogusława 
otworzył swoje po-

dwoje. Otwarcie było bardzo 
uroczyste i trwało właściwie 
cały dzień, więc goście mogli 
sami wybrać godzinę przy-
bycia. Cały czas do salonu 
zaglądał ktoś nowy, skuszony 
niezwykłą „żywą wystawą” 
– w wielkiej witrynie sklepu 
modelki prezentowały suknie 
ślubne i wieczorowe. Wśród 
gości, oprócz panien „na wy-
daniu”, nie zabrakło lokalnych 
sław, m.in. Moniki Szwai.   

wb
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Od lewej: Anna Kobyłka, projektantka 
biżuterii, Marek Szymański, Kazimierz 
Gładysz, współorgnizatorzy imprezy

Maria Łopuch, historyk 
sztuki opowiada o secesji

Beata Andrzejewska występuje z chórem gospel

S

Suknie na Bogusława
rudzień to okazja do wielu spotkań przedwigilijnych. 
Przedświąteczny nastrój wykorzystali zaprzyjaźnieni ze 
sobą szczecińscy biznesmeni.  Przy obfi cie zastawionym 

stole w Hotelu Atrium spotkali się przedstawiciele różnych branż. dp
G

Przed wigilią

ogdan Tychowski, twórca portalu „Morza i oceany“ zo-
stał uznany za najlepszego dziennikarza branży morskiej 
w 2009 roku. Tytuł przyznała mu Krajowa Izba Gospodarki 

Morskiej podczas noworocznego spotkania na szczecińskim zamku. 
Portal poświecony jest gospodarce morskiej, w której specjalizuje 
się Tychowski, również jako dziennikarz ekonomicznego dziennika 
„Puls Biznesu“.            wb

B
Za morza i oceany

dres Wojciecha 1 jest 
z pewnością znany 
miłośnikom przed-

wojennego Szczecina. Stoi tutaj 
pięknie odnowiona secesyjna 
kamienica, której wielkim atu-
tem jest przestronny dziedziniec. 
Jej piętra są zamieszkałe, a parter 
w głębi dziedzińca zajmuje Gale-
ria Trystero. W chłodną grudnio-
wą sobotę na dziedzińcu kamie-

A

Świątecznie i artystycznie
nicy zebrali się jej mieszkańcy, 
a także przyjaciele i sympatycy 
galerii. Wspólnie ubrali ogrom-
ną choinkę, wysłuchali koncer-
tu Chorych na Odrę i obejrzeli 
wystawione w galerii prace m.in. 
Przemysława Cerebież-Tarabic-
kiego i Jarosława Eysmonta. Na 
zmarzniętych czekało grzane 
wino.

wb

wiąteczny koncert 
„Śpiew(d)ajmy Mu” 
był okazją, aby szcze-

cińscy artyści wspomogli swo-
imi głosami dzieci z domów 
dziecka. Koncert, który jest już 
tradycją w Stargardzie, po raz 
pierwszy zagrano także w Szcze-
cinie w sali Bogusława w Zamku 
Książąt Pomorskich. Wystąpiły 
m.in. znana szczecińska jazz-
manka Beata Andrzejewska oraz 

Ś
Zaśpiewali dla dzieci

fi nalistka „Idola” Asia Stach. 
Imprezę uświetnił występ chó-
ru Cantore Gospel ze Stargardu 
z gościnnym towarzyszeniem 
dzieci z Domu Małego Dziecka 
ze Stargardu. Podczas koncer-
tu odbyła się zbiórka pieniędzy, 
które zostały przekazane właśnie 
stargardzkiemu domowi dziec-
ka. Łącznie podczas imprezy 
w Stargardzie i Szczecinie zebra-
no 6 tys. zł.                     wb
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Z prawej Elżbieta Subczyńska, właści-
cielka salonu na Bogusława z Elżbietą 
Leszczyńską, właścicielką fi rmy Elisabeth 
produkującej suknie ślubne

Goście uroczystego otwarcia - od prawej Lidia Majewska, Anna Hamaczek, 
Ewa Baczyńska, Renata Nowakowska oraz Elżbieta Leszczyńska
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Od lewej: Adam Orszulak, Piotr Tomasiewicz, Krzysztof Bobryk, 
Cezary  Sylwestrzak, Janusz Korzeniewicz, Zbigniew Witkowski, 
Mirosław  Wyrzykowski, Anna Turkiewicz, Tomasz Nieżychowski, 
Andrzej Turkiewicz,  Leszek Żabicki, Jerzy Sawicki



lakat Agnieszki Piejak, 13-latki ze Szczecina, będzie repre-
zentował Polskę, Szczecin i Pałac Młodzieży w światowym 
fi nale konkursu „Plakat pokoju” w Oak Brook w USA. 

Lions Club Jantar ze Szczecina zgłosił prace dzieci z koła plastycznego 
z Pałacu Młodzieży. Tytuł tegorocznej edycji konkursu to „Siła poko-
ju”. Plakat wykonany przez Agnieszkę został wyłoniony w fi nale ogól-
nopolskim jako najlepsza praca i trafi ł już do USA. Ogólnoświatowy 
etap zostanie rozstrzygnięty do 1 lutego. Nagrodą główną będzie 2,5 
tys. dolarów oraz wyjazd nagrodzonego dziecka wraz z rodziną na 
uroczystą galę.                  wb
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oroczne spotkanie wigilijne członków Północnej Izby 
Gospodarczej jest już w Szczecinie tradycją. W tym roku 
wigilia odbyła się w Teatrze Polskim, a na scenie pojawił 

się m.in. Piotr Kupicha, wokalista zespołu Feel, oraz satyryk Artur 
Andrus. Okazało się, że i on jest przedsiębiorcą – prowadzi Zakład 
Usług Satyrycznych, w skrócie ZUS. Świąteczną atmosferę zapewnił 
śnieg, którego nie zabrakło tego wieczora za oknami, a na scenie zi-
mowe tematy w poezji śpiewanej i recytowanej przez aktorów Teatru 
Polskiego. Ważną częścią wigilii jest obecność dzieci z placówek wy-
chowawczych Zachodniopomorskiego. W tym roku przedsiębiorcy 
obdarowali wychowanków ośrodków w Niemieńsku i Stargardzie 
Szczecińskim. Wszyscy byli szczęśliwi i wzruszeni. Po artystycznej 
części imprezy goście skosztowali tradycyjnych potraw wigilijnych. 

wb

Świąteczna Izba

Po już tradycja, że wi-
dzowie TVP i czytel-
nicy „Przeglądu Spor-

towego” wybierają najlepszych 
sportowców mijającego roku. 
Podczas gali w warszawskim Te-
atrze Polskim nagrodzono spor-
towe osobowości. Do „Złotej 
Dziesiątki” zakwalifi kowali się 
Marek Kolbowicz i Konrad Wa-
sielewski ze Szczecina, wioślarze, 
których wyróżniono statuetką za 
szóste miejsce w plebiscycie. Na-
grodę odebrali razem z kolegami 
– Adamem Korolem i Micha-
łem Jelińskim. Po uroczystości, 
którą poprowadzili Przemysław 
Babiarz i Maciej Kurzajewski, 
goście udali się na bankiet do 
hotelu Marriot.       wb

Najlepsi sportowcy 2009
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„Siła pokoju” płynie ze Szczecina
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Wychowankowie stargardzkich placówek rozpakowują 
prezenty od szczecińskich przedsiębiorców

Członkowie Północnej Izby Gospodarczej odbierają nagrody 
dla najlepszych przedsiębiorców minionego roku
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Od prawej: Grażyna Bulanowska z LC Jantar, Agnieszka Piejak, Maria Czerniecka 
z LC Jantar oraz Mariola Grochowska opiekunka koła z Pałacu MłodzieżyWioślarze zdobyli szóste miejsce w plebiscycie

Choć w tym roku Monika Pyrek nie 
zakwalifi kowała się do „Złotej Dziesiątki” 
błyszczała na bankiecie. Na zdjęciu 
z partnerem Norbertem Rokitą



Kronika Prestiżu

84 / PRESTIŻ / STYCZEŃ 2010

Kancelaria z historią Szczecina
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ozdek, Kowalski, 
Łysakowski to nowa 
kancelaria na prawni-

czej mapie Szczecina. No może 
niezupełnie nowa, bo wspólnicy 
działają razem już od kilku mie-
sięcy. Koniec grudnia wybrali 
jednak na moment uroczystej 
inauguracji i prezentacji. Kan-

G
celaria usytuowana na starówce 
liczy aż pięć poziomów, których 
wnętrze zaprojektowała Joan-
na Weczer-Łysakowska. Całość 
utrzymana w nowoczesnym sty-
lu i jasnej tonacji. Ozdobą kance-
larii są zdjęcia fotografa Anatola 
Weczera pokazujące powojenny 
Szczecin.                                  br

Wspólnicy kancelarii, od lewej: mec. Andrzej Gozdek, 
mec. Marcin Kowalski, mec. Jakub Łysakowski

Marcin Kowalski oprowadza po kancelarii Wojciecha Kitę (Aerogryf)

Mec. Marek Mikołajczyk podziwiał bombki

Od lewej: radca prawny Rafał Czyżyk, mec. Przemysław Manik, 
Joanna Weczer-Łysakowska, mec. Marek Kędziorek

Od lewej: Agata Michalska-Szuster, aplikantka adwokacka i mec. Andrzej Gozdek

Od lewej Alla Mark, właścicielka biura rachunkowego, Roman Weczer, syn Anatola Weczera

Mec. Marcin Kowalski z żoną Anną Słaby-Kowalską

tym roku akcja Jurka Owsiaka, która w ciągu tylu lat 
działalności zdążyła już objąć właściwie cały świat, 
odbyła się po raz 18. W Szczecinie fi nał WOŚP za-

wsze jest wielkim wydarzeniem. 10 stycznia rozpoczął się 
o 11.40 Korowodem Aniołów, który ruszył z Placu Rodła. 
O 12.00 sprzed fi lharmonii ruszył tradycyjny bieg „Policz się 
z cukrzycą”, który ma przybliżać problem coraz częstszego 
występowania tej choroby. 200 szczecinian pobiegło na dy-
stansie 2 km wokół Jasnych Błoni. Przez cały dzień właśnie 
na Błoniach odbywały się imprezy i koncerty. To taki dzień 
w roku, kiedy wszyscy, bez wyjątku, stajemy się lepsi.       wb

Wielka pełnoletnia Orkiestra

W

Najpiękniejszą bramkę turnieju zdobył z „przewrotki” 
dyrektor wydziału sportu UM Robert Szych
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