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Kulisy

Magister i... nowa p³yta
Radomska wokalistka Patrycja Kawêcka broni³a pracy dyplomowej o Urszuli Dudziak,
n
legendzie polskiej muzyki jazzowej. Wkrótce wydaje now¹ p³ytê ze swoimi utworami
„Urszula Dudziak –
królowa jazzu” to tytu³
pracy magisterskiej,
któr¹ napisa³a o s³ynnej
wokalistce Patrycja Kawêcka, utalentowana
muzycznie radomianka.
Sama wydaje wkrótce
swoj¹ kolejn¹ p³ytê. Patronat nad ni¹ objê³o
„Echo Dnia”.

Patrycja Kawêcka
Pochodzi z Radomia, absolwentka szkó³ muzycznych w Warszawie i w Radomiu, w radomskiej
szkole uczy emisji g³osu. Studiowa³a wokalistykê
jazzow¹ w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Laureatka wielu ogólnopolskich i miêdzynarodowych konkursów piosenki. Wyst¹pi³a na Eurowizji w 2008 roku razem z Isis Gee. Bra³a udzia³ w
telewizyjnym programie The Voice of Poland.
W ostatnim czasie wspó³pracowa³a z Borysem
Szycem, Krzysztofem Herdzinem, Wojciechem
M³ynarskim, Grzegorzem Piotrowskim, Paw³em
Bzimem Zareckim. Hobby  muzyka. Mê¿atka,
syn Cyprian.

pierwsze muzyczne szlify.
Jeszcze studiuj¹c na Akademii Muzycznej w Katowicach
prowadzi³a z radomsk¹
m³odzie¿¹ zajêcia wokalne,
maj¹c te¿ czas na wystêpy i
nagrywanie p³yt. Nie ukrywa,
¿e dla niej jest to zawsze okazja do zdobywania nowych
doœwiadczeñ i poznawania
znakomitych muzyków.
Twierdzi, ¿e fascynuj¹ j¹
³agodne klimaty muzyki z
pogranicza jazzu i w tych klimatach najlepiej siê czuje.
TEMAT Z NORWEGII
Studiuj¹c w Akademii
Muzycznej d³ugo zastanawia³a siê nad tematem pracy
magisterskiej. Pocz¹tkowo
myœla³a, by poœwiêciæ j¹
pewnej norweskiej wokalistce, która imponowa³a jej
swoimi zdolnoœciami wokalnymi i swobod¹ interpretacji. Ostatecznie postanowi³a jednak, ¿e bohaterk¹ jej
pracy magisterskiej bêdzie
cz³owiek – legenda, czyli Urszula Dudziak.

Fot. archiwum prywatne

atrycja przez wiele lat
P
mieszka³a w Radomiu,
gdzie uczy³a siê i zdobywa³a

n- Bardzo chcia³abym wyst¹piæ w Radomiu – mówi Patrycja Kawêcka.
- Nast¹pi³o to po koncercie,
na którym Urszula Dudziak
pokaza³a, ¿e swoim g³osem
potrafi robiæ co chce, ¿e nie
ma dla niej ¿adnych barier czy
przeszkód. Wysz³am stamt¹d
zafascynowana, wtedy zrodzi³a siê te¿ myœl: dlaczego
mam szukaæ tematu w Norwegii, skoro taki temat jest te¿
wPolsce?–opowiadaPatrycja.

KULISY S£AWY
Pisanie pracy rozpoczê³a
od zbierania wszelkiej dostêpnej dokumentacji,
s³uchania p³yt, zapoznania
siê z muzyk¹ Urszuli Dudziak. Uda³o jej siê tak¿e porozmawiaæ z Micha³em
Urbaniakiem, by³ym mê¿em wokalistki, z którym
zrobi³a karierê w USA.

- Z tej rozmowy wy³oni³ mi
siê zupe³nie inny obraz polskich muzyków jazzowych i
ich ¿ycia w USA. Micha³
Urbaniak uœwiadomi³ mi, ¿e
zdolnoœci, talent i umiejêtnoœci to nie wszystko, aby zaistnieæ tam na muzycznym rynku. Licz¹ siê tak¿e znajomoœci, kontakty, rekomendacje.
Mówi³, ¿e ca³e dni spêdza³ na

telefonach, spotkaniach i rozmowach, by kogoœ zainteresowaæ swoj¹ osob¹ i sam¹ Urszul¹ Dudziak. To siê uda³o,
bo wkrótce potem byli ju¿
tam osobami znanymi i cenionymi – zdradza kulisy
tamtych dni radomianka.
SPOTKANIE Z ARTYSTK¥
Z sam¹ Urszul¹ Dudziak
uda³o jej siê porozmawiaæ

dopiero po kilku podejœciach i wyznaczaniu kolejnych terminów przez mened¿erkê artystki.
- Poniewa¿ goni³ mnie ju¿
czas postanowi³am dzia³aæ
bardziej energicznie i znalaz³am informacjê, ¿e Urszula Dudziak bêdzie
uczestnikiem Kongresu Kobiet w Warszawie. Aby wejœæ
do œrodka wykupi³am cegie³kê, a potem maj¹c w rêku
ksi¹¿kê Urszuli Dudziak, poprosi³am j¹ o autograf. Gdy
przedstawi³am jej te¿ kolejn¹ proœbê umówi³yœmy
siê w spokojniejszym miejscu i d³ugo rozmawia³yœmy –
mówi Patrycja.
NOWA P£YTA PATRYCJI
Zapiski z tej rozmowy
sta³y siê czêœci¹ pracy magisterskiej, któr¹ Patrycja ju¿
obroni³a. Zdoby³a tytu³ magistra, ale jak na razie raczej
nim siê nie pos³uguje. Tego
tytu³u nie bêdzie równie¿ na
nowej p³ycie, któr¹ przygotowa³a Patrycja, nagrywaj¹c
w³asne utwory ze znakomitymi muzykami. Premiera
p³yty odbêdzie siê ju¿ wkrótce. Kiedy radomska publicznoœæ bêdzie mog³a zobaczyæ
Patrycjê na ¿ywo? - Bardzo
chcia³abym wyst¹piæ przed
radomianami, by przypomnieæ siê i zaprezentowaæ
to, czym teraz siê zajmujê.
Mam nadziejê, ¿e nied³ugo
dojdzie do takiego koncertu
– mówi Patrycja Kawêcka.
Piotr KUTKOWSKI
kutkowski@echodnia.eu

Mê¿czyzna do zadañ naprawdê specjalnych
Takiej pracy z pewnoœci¹ zazdroœci mu niejeden. S³awomir Kazimierczuk studzi jednak emocje. Twierdzi, ¿e z kobietami trzeba umieæ rozmawiaæ, byæ dyskretnym i delikatnym. O
tym, ¿e taki jest,
œwiadcz¹ rzesze klientek, które kupuj¹ biustonosze w³aœnie u niego.
rafitting to profesjonalny dobór biustoB
noszy. Do tej pory zarezerwowany by³ wy³¹cznie dla
kobiet. Znalaz³ siê jednak
odwa¿ny mê¿czyzna, który
postanowi³ z³amaæ tê barierê. S³awomir Kazimierczuk
od dwudziestu lat doradza³
kobietom, jaki biustonosz
bêdzie dla nich najlepszy.
Wymóg czasu sprawi³ jednak, ¿e wzi¹³ udzia³ w kursie
dla brafitterów. - Teraz o wiele ³atwiej zdobyæ odpowiedni biustonosz – mówi. - Kiedy zacz¹³em zajmowaæ siê
bieliŸniarstwem, by³ pocz¹tek lat dziewiêædzie-

si¹tych. Wówczas nie by³o
mowy o miseczkach K, L, M
czy nawet N. Producenci
skupiali siê na A, B, C, D czasami E, i to by³ koniec.
TERAZ PANIE MAJ¥ RAJ
Dziœ kobiety mog¹ przebieraæ w rozmiarach, kolorach, materia³ach i fasonach
bielizny, niezale¿nie od figury. Te fakty nie umniejszaj¹
jednak roli pana S³awomira.
Pomimo ró¿norodnoœci,
wbrew pozorom trudno
znaleŸæ idealny biustonosz.
Trzeba zadbaæ o wiele szczegó³ów, o których panie czasami nawet nie wiedz¹, a
które maj¹ wp³yw na wygl¹d
biustu, ale te¿ na kondycjê
krêgos³upa. Brafitter jest
wiêc nieoceniony. Jednak
mê¿czyzna w tej roli mo¿e
nieco krêpowaæ.
- W pe³ni to rozumiem,
dlatego na pocz¹tku staram
siê porozmawiaæ z klientk¹,
poniek¹d wybadaæ, jak¹ jest
osob¹ – mówi S³awomir Kazimierczuk. - Jednym
s³owem muszê wcieliæ siê
rolê psychologa.

n

- Bielizna musi byæ tak dopasowana, aby ka¿da kobieta
czu³a siê w niej dobrze i atrakcyjnie – przekonuje S³awomir
Kazimierczuk, radomski brafitter.
NA ROZMOWÊ
I PRZYMIARKÊ
Klientki, które ju¿ znaj¹
pana S³awomira, wracaj¹ po
biustonosze do niego, choæby dlatego, ¿e zna siê na
trendach. W swoich salonach Hebe ma zawsze nowoœci. Rozmawiaj¹ z nim na
ró¿ne tematy, a nawet czasami siê zwierzaj¹. Prosz¹ o radê, jak¹ bieliznê wybraæ na
konkretn¹ okazjê.

- Choæby na powrót mê¿a
po d³u¿szej nieobecnoœci w
domu – œmieje siê pan S³awomir, dodaj¹c, ¿e zawsze musi
jednak pamiêtaæ o tym, by byæ
delikatnym. - Zdarza siê przecie¿, ¿e muszê paniom pomóc, na przyk³ad podci¹gn¹æ
rami¹czka czy zapi¹æ biustonosz. Muszê zdobyæ ich zaufanie, aby móc sobie na to pozwoliæ, nie krêpuj¹c przy tym
nikogo – dodaje.
/mod/

n- Teraz panie maj¹ raj. Mog¹ przebieraæ w rozmiarach, kolorach, materia³ach, fasonach bielizny – mówi pan S³awomir.

Co to jest brafitting?
To angielska nazwa oznaczaj¹ca profesjonalny dobór biustonoszy. Do tej pory ta
funkcja by³a zarezerwowana wy³¹cznie dla kobiet. Odwa¿nym mê¿czyzn¹, który postanowi³ z³amaæ tê barierê by³ S³awomir Kazimierczuk z Radomia. Od dwudziestu lat
doradza kobietom jaki biustonosz bêdzie dla nich najlepszy, ale skoñczy³ te¿ specjalny
kurs dla brafitterów.

Zdjêcia £uaksz Wójcik

n
S³awomir Kazimierczuk z Radomia to jedyny brafitter, czyli specjalista od damskiej bielizny, w Polsce. Panie bardzo chêtnie go odwiedzaj¹

