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Kilka dni temu cały świat wstrzymał 
oddech i  zwrócił oczy na Cape Ca-
naveral na Florydzie. Z  tamtejszego 

Ośrodka Kosmicznego im. Kennedy’ego 
została wystrzelona rakieta Falcon Heavy 
firmy SpaceX. Za całą operacją stoi wizjo-
ner Elon Musk, twórca między innymi marki 
Tesla. Mówi się, że ta misja jest milowym 
krokiem w  stronę załogowych lotów na 
Marsa. I  choć wydaje się, że więcej w  tym 
pr-u niż prawdy, to jednak brzmi ekscytująco. 

Wiadomo, że jak lecisz w kosmos, to chciał-
byś zostawić po sobie ślad, a nóż na galak-
tycznej drodze spotkasz jakiegoś miesz-
kańca międzygwiezdnej cywilizacji, albo po 
prostu dla potomnych, którzy pewnie w ko-
lejnych pokoleniach eksplorować będą ko-
smos na skalę bardziej powszechną niż ma 
to miejsce dzisiaj. 

Elon Musk w kosmos wysłał swoją wizytów-
kę, mianowicie do rakiety zapakował samo-
chód marki Tesla, a za kierownicą posadził 
manekina w kosmicznym skafandrze. 

Kilka stron dalej Arkadiusz Hronowski 
w  swoim felietonie pisze o  polskich kom-
pleksach, zapatrzeniu w Zachód i wyższości 
wszystkiego co amerykańskie nad polskim. 
Ma człowiek sporo racji, ale nie do koń-
ca. Może i  faktycznie amerykański miliar-
der wysłał samochód w  kosmos, ale za to 
w  Polsce bezdomny wysłał aż dwa samo-
chody do Torunia. I to nie byle jakie! Gdzie ta  

„Hameryka”, ja się pytam?

Historia z  Maybachami, które toruński biz-
nesmen udający księdza rzekomo otrzymał 
od bezdomnego jest idealnym dowodem na 
to w jakim Matrixie żyjemy. Polska to jedyny 
znany mi kraj, w którym bezdomni bezintere-
sownie wspomagają obrzydliwie bogatych, 
kibole „idą w  pokoju Chrystusa” na Jasną 
Górę, neonaziści są ostoją patriotyzmu, 
a polityczne elity od lewa do prawa doją kraj 
i  społeczeństwo, a  te nie nie jest w  stanie 
w końcu wysłać elit w kosmos. 

Polacy to naród, który jedną z  najbardziej 
znaczących dla świata pokojowych rewolu-
cji nazywa zdradą. Paradoksem jest też to, 
że spadkobiercy czerwonego systemu kil-
kanaście lat po oddaniu władzy, wygrywają 
wybory i wprowadzają Polskę do Unii Euro-
pejskiej i  NATO. A  jeszcze większym para-
doksem jest to, że ludzie, którzy urodzili się 
już po tym pokojowym przewrocie, głoszą, 
że Okrągły Stół był wielką mistyfikacją, ale 
nie mają problemu z  tym, by głosować na 
tych, którzy przy tym stole również siedzieli. 

Przyszło nam żyć w  odmętach absurdu. Mój 
kolega, dawny dziennikarz sportowy, mówi, że 
wskazówka żenadometru już dawno przekroczy-
ła maksymalną skalę. Co robić? Jak żyć? Wielu 
Polaków już wybrało, zamiast głosowania rękami, 
wybrało głosowanie nogami. Już ich w Polsce nie 
ma. Co z tymi, którzy zostali? Cała nadzieja w Elo-
nie Musku, kosmos wydaje się sensowną opcją. 
Pytanie tylko dla kogo? Dla nas, szarych obywa-
teli, czy skompromitowanych, niewiarygodnych 
elit politycznych? A  Wy kogo byście wysłali  
w kosmos z biletem w jedną stronę? 
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FELIETON

JERZY LIMON
Jerzy Limon jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrekto-
rem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Wydał kilkanaście książek naukowych 
z zakresu historii i teorii literatury, dramatu i teatru, a jego specjalnością jest XVI 
i XVII wiek (w tym i twórczość Szekspira). Jest autorem pięciu powieści i przekła-
dów dawnego i współczesnego dramatu angielskiego. W wolnym czasie gotuje.

Z KURTYNĄ I BEZ

Z DZIEJÓW KOBIET NIEPOSŁUSZNYCH
Wszyscy wykształceni w  Piśmie Świętym 
znają Księgę Estery i  historię odważnej ko-
biety, która w  czasach odległej historii (V 
w  p.n.e.) ocaliła swój naród przed zagładą. 
To jedna z  wielkich kobiet w  historii Izraela, 
czczona do dziś, uwieczniona przez wielkich 
malarzy, kompozytorów i  pisarzy. Mniejszą 
uwagę zwraca się na to, jakie okoliczności 
sprawiły, że Żydówka Estera została dru-
gą żoną perskiego króla Achaszwerosza 
(w  przekładzie ks. Wójka – Aswerusa). We-
dług biblistów i  historyków przyczyną był 
konflikt Króla z jego pierwszą, słynącą z uro-
dy i mądrości żoną, Waszti (Wasty). 

Otóż tak się zdarzyło, że po siedmiodnio-
wym biesiadowaniu w męskim – jak to było 
w zwyczaju - gronie, król zapragnął pochwa-
lić się przed kompanami urodą swojej żony 
i  zażyczył sobie, by przyszła do nich naga, 
jedynie z koroną na głowie. Podnieceni męż-
czyźni czekali w  napięciu. I  wtedy stała się 
rzecz niesłychana: Wasty odmówiła. Nie to, 
żeby się tłumaczyła, że się źle czuje, że chora. 
Po prostu powiedziała: nie. Wypowiedzenie 
posłuszeństwa królowi to jedno, ale mężowi 

– to jeszcze poważniejsza przewina. 

Dlaczego? Ano dlatego, że daje przykład in-
nym żonom, które też tak będą postępować 
(„skoro królowej wolno”), a przez to, jak mówi 
Pismo, „znieważą sobie mężów swoich 
w  oczach swoich”. I  tak z  rodzinnej sprawy 
rzecz urosła do rangi państwowej. Król dał 
się przekonać oburzonym doradcom, że dla 
dobra ogółu, dla uniknięcia „wzgardy i waśni” 

w  innych rodzinach, gdzie żony zaczną się 
buntować, musi znaleźć „lepszą” żonę. Król 
ogłosił to w dekrecie, rozpoczęły się poszuki-
wania kandydatek i w ten sposób natrafiono 
na równie piękną i mądrą Esterę. Wasty zaś 
nikt już później nie upamiętniał ani nie czcił, 
no może oprócz dzisiejszych feministek, wi-
dzących w opisanej historii heroiczną walkę 
kobiety z wszechobecnym patriarchatem.

W  czasach nam bliższych, choć nadal odle-
głych, bo w  renesansie, też stawiano posłu-
szeństwo mężowi nad inne zalety kobiety. 
Co więcej, nawet w  obliczu prawa miało to 
znaczenie. Dlatego kobieta mogła liczyć na 
wielką wyrozumiałość sądu, jeśli była mę-
żatką i w przestępstwie uczestniczyła razem 
z mężem. Sąd rozumiał, że nie mogła odmó-
wić, gdyż posłuszeństwo mężowi stoi nawet 
ponad prawem karnym. A  zatem za współ-
udział w przestępstwie mężatki otrzymywały 
łagodne wyroki, bądź je uniewinniano. W tym 
wypadku patriarchat działał na ich korzyść. 

W omawianej epoce żyła też w Londynie ko-
bieta transwestyta, niejaka Mary Frith, która 
swym wyzywającym strojem (męskim oczy-
wiście) i zachowaniem (kradła, klęła jak szewc 
i  paliła fajkę) ryzykowała szykany, więzienie, 
a  w  najlepszym razie szyderstwo. Przybrała 
też pseudonim, Moll Cutpurse, w którym imię 
Moll często kojarzono z  występkiem i  grze-
chem, a  nazwisko oznaczało złodziejaszka, 
który specjalizuje się w  obcinaniu sakiewek 
(także kuciapkę, gdyż zarówno „cut”, jak i „pur-
se” również i takie mogły mieć znaczenie). 

Napisano o  niej dwie sztuki teatralne 
(bardziej znana to  The Roaring Girl au-
torstwa Thomasa Middletona i Thomasa 
Dekkera), a  Mary w  1611 roku wystąpi-
ła nawet na scenie Teatru Fortune, jako 
prolog do wspomnianej sztuki i  jako 
pierwsza i  bodaj jedyna kobieta na sce-
nie elżbietańskiej, choć w męskim stroju, 
grając na flecie i śpiewając sprośne pio-
senki. Postać tak barwna, że warta od-
rębnej książki. Dodajmy jeszcze, że tytuł 
sztuki nawiązuje do slangowego określe-
nia „roaring boys”, odnoszącego się do 
zepsutych, rozpustnych zabijaków.

Nasza Moll rzuciła zatem wyzwanie nie 
tylko ówczesnym dobrym obyczajom, 
lecz i  podważyła narzucane genderowo 
role. Noszenie ubiorów płci przeciw-
nej było w  niektórych krajach (np. we 
Francji) zakazane prawem. Palenie fa-
jek też było męskim nawykiem. Podob-
nie i  przeklinanie, czy noszenie rapiera. 
Występ kobiety na scenie teatru także 
był nie do pomyślenia. Przekraczając 
granice swojej uzewnętrznianej kobie-
cości, wypowiadając posłuszeństwo, 
Moll zakłócała patriarchalny porządek. 
Dlatego z  jednej strony owa transgresja 
wzbudzała zaciekawienie gawiedzi i  pi-
sarzy, z drugiej zaś Moll co rusz wpadała 
w  tarapaty i  konflikty z  prawem. A  ono 
strzegło reguł ustanowionych przez pa-
triarchat. Dzisiaj straszy on „genderem”, 
niczym jakimś smokiem wawelskim.  
Przyjdzie gender i cię zje.
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FELIETON

KR  YWYMZ
OKIEM

MICHAŁ STANKIEWICZ
Zaczynał w Gazecie Wyborczej, a od 1999 r. dziennikarz 

„Rzeczpospolitej“. Od kilku lat związany też z TVN. Laureat 
wielu ogólnopolskich nagród, m.in. „Watergate“ Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz 
Fundacji Batorego. Dwukrotnie nominowany do Grand 

Press, a także do Mediatorów. Pasjonat tenisa, dobrej 
muzyki oraz... psów rasy bokser. 

Założyciel i wydawca Prestiżu.

Zmiany w Energii S.A. Dariusz Obajtek, do-
tychczasowy prezes został szefem PKN 
Orlen. Obajtek pokieruje teraz największą 
spółką paliwową w Europie Środkowej. Jest 
nadzieja, że potem zostanie też szefem 
Polskiego Radia, LOT-u, Huty Ostrowiec, 
Wojskowych Zakładów Kartograficznych, 
Chłodni Białystok i  Wielkopolskiego Cen-
trum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Jest też 
inna możliwość – będzie kierował wymie-
nionymi spółkami równolegle. 

To miałoby nawet sens, oczywiście 
w  przypadku państwowych spółek. Za-
kładając, że wybory członków zarządów 
dokonuje się w nich stosunkowo swobod-
nie i  z  partyjnego klucza należy domnie-
mywać, że realną pracę wykonuje w  nich 
zawodowy, w miarę (!) stały management. 
W  tej sytuacji zadaniem prezesów powin-
no być jak najmniejsze przeszkadzanie 
podległej sobie kadrze w  skutecznym za-
rządzaniu. Idąc tą drogą – nic nie stoi więc 
na przeszkodzie, by przekazać prezesowi 
w „zarządzanie” kilka, a nawet kilkanaście 
spółek. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 
by sporo zaoszczędzić. Warunek – pensję 
wypłacałby tylko jedna firma, w pozostałej 
kasa byłaby symboliczna. 

Wg. stanu z 2017 roku w gestii poszczegól-
nych ministerstw było 447 państwowych 
spółek. Wybierając do nich tylko 100 pre-
zesów, państwo zaoszczędziłoby na ponad 
300 pensjach! Nie wspomnę już o sytuacji 
optymalnej, gdyby wszystkimi pokiero-
wał jeden prezes, np. Daniel Obajtek, któ-
ry jest przykładem fenomenalnej wręcz 
kariery. Jeszcze w  2015 roku był wójtem 

Pcimia, z  prokuratorskimi zarzutami na 
koncie – związanymi z  jego wcześniejszą  
działalnością w biznesie. 

Umiejętnie jednak potrafił zabłysnąć przed 
Jarosławem Kaczyńskim i  Beatą Szydło. 
Stąd w grudniu 2015 roku prosto z Pcimia 
poszybował na fotel prezesa Agencji Re-
strukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, by 
z  kolei w  2017 roku zostać już prezesem 
Energi, a którą teraz zamienił na paliwa. To 
oznacza jedno – żadnych wyzwań i żadnej 
branży się nie boi. 

Póki co, nie wiadomo kto będzie prezesem 
Energi. Należy tylko dodać, że spółka od po-
nad dwóch lat jest prawdziwą windą karier. 
Daniel Obajtek kierował nią niecały rok, wcze-
śniej przez rok z kolei Dariusz Kaśków. Karu-
zela kadrowa kręci się też w  podległych jej 
spółkach, a nawet w dziale PR. Wszystko jest 
dynamiczne jak w  dobrym filmie. Podejrze-
wam, że żadna prywatna spółka nie mogłaby 
sobie pozwolić na taką zabawę. Tak czy siak, 
przed radą nadzorczą kolejny wybór prezesa. 
Nie wiadomo oczywiście na jak długo. Na 
pewno każdy kandydujący musi się liczyć, że 
ta funkcja może być tylko chwilę, lepiej więc 
nie robić sobie długofalowych planów. 

Trzeba tutaj dodać, że kadrowa karuzela 
w spółkach skarbu państwa to nic nowego. 
Tak samo jak związana z nią arogancja wła-
dzy. Swobodne przydzielanie stanowisk, 
żonglowanie kadrami to cecha wszystkich 
kolejnych rządów, niezależnie od barw. 
Różnice są tylko w stylu - czy zachowujemy 
pozory fachowości, obiektywnego doboru 
kadr ( jak to zdecydowanie ładniej próbowa-

ła robić PO), czy też zbytnio nie przejmuje-
my się opiniami ( jak jest obecnie). Przykład 
idzie od samego szczytu. Politycy zmieniają 
resorty jak rękawiczki, nie istotne jest czym 
kierują, ważne, że czymś kierują. Mariusz 
Błaszczak wczoraj kierował MSWiA, dzisiaj 
MON-em, a  jutro być może pokieruje NFZ-
-em lub Polską Agencją Kosmiczną. Oczy-
wiście nie jest wyjątkiem, a raczej regułą. 

I na koniec z innej beczki. W Warszawie po 
raz 18 odbył się bal znanych ludzi nazywa-
ny Balem Dziennikarzy. Jak zwykle tłumnie 
pojawili się celebryci, prezenterzy, styliści, 
artyści, politycy, a  wśród nich dziennika-
rze. Jak zauważył dziennik Fakt, w  tym 
roku mocno wyeksponowano biusty, a  wg 
gazety najważniejszym wydarzeniem było 
„prawie wypadnięcie z  sukienki” biustu 
Agnieszki Woźniak – Starak. Ostatecznie 
biust jednak nie wypadł. 

W  Trójmieście dziennikarze spotkali się 
z  kolei na corocznej Biesiadzie Felietoni-
stów organizowanej przez Krzysztofa Ski-
bę. Tym razem w  sopockim Spatifie. Wy-
padających biustów nie było, ale było za 
to gorące przyznawanie tytułów w  20 ka-
tegoriach. Wśród nich „Paw Roku”, którym 
został serial „Korona Królów” TVP za „aktor-
stwo z remizy, dekoracje z sylwestra i dialo-
gi z drewna”. Niestety w trakcie głosowania 
znałem serial tylko z  licznych przekazów 
i  memów. Dlatego kierowany ciekawością 
i  dziennikarską sumiennością postanowi-
łem się z nim osobiście zmierzyć. Jestem 
na 11 odcinku. To półmetek. Czuję, że 
to temat nie tylko na skromny felieton,  
ale poważną analizę.

PRĄD, PALIWA I ROZRÓD ZWIERZĄT 
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FELIETON

ARKADIUSZ HRONOWSKI 
od 2001 roku zawiaduje sopockim SPATiF-em. Odpowiada za 
serwis muzyki niezależnej Soundrive.pl oraz festiwal muzy-
ki alternatywnej Soundrive Fest. Jego ostatnie, najbardziej 
wyczekiwane dziecko to Klub B90 na terenie Stoczni Gdańskiej. 
Kolejne dziecko, które przyjdzie na świat niebawem to Browar 
Gdański Kulturalny. W wolnych chwilach trwoni czas w zespole 
The Stags, pisząc piosenki tylko o miłości.

KTO ROBI W KULTURZE, 
TEGO KULTURA 
NIE OBOWIĄZUJE

Czyż nie jesteśmy od małego wychowywa-
ni w  poczuciu, że kiedy słyszymy określe-
nie amerykański, oznacza to coś dobrego, 
z  wysokiej półki, nie z  naszego świata? 
„Amerykańskie” wpajane nam jest na równi 
z  kosmosem, słońcem, latem, wakacjami, 
fortuną, dobrym życiem. Ameryka dla mnie 
zawsze była ważniejsza od Boga. W  Boga 
przestałem wierzyć, kiedy  zorientowałem 
się, że jest fikcją. Ameryka nie. Równolegle 
z tym słowem poszły dowody na jej istnienie 
w postaci flagi, Coca Coli, Muppet Show, Ca-
dillaca, Elvisa Presleya, NASA i Rambo. 

Amerykańskie samochody były najszybsze, 
miały najpotężniejsze silniki i dizajnerskie fe-
lgi. Katastroficzne, amerykańskie scenariu-
sze były tak pisane aby zagrożenie zawsze 
dotykało największe amerykańskie miasta 
symbole. To w  Nowym Yorku czy Los An-
geles były największe w skutkach trzęsienia 
ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami i lą-
dowania złowrogich kosmitów. Ale pomimo, 
że Amerykanie ponosili dotkliwe straty, to 
potrafili ostatecznie poradzić sobie z proble-
mem i  uratować cały świat przed zagładą. 
Na końcu filmu zawsze pojawiała się amery-
kańska flaga. Jednym słowem, brali na klatę 
bezpieczeństwo całego świata. 

Język amerykański jest numer jeden na 
świecie. Połowa największych światowych 
hitów to amerykańskie produkcje. Druga 
połowa jest brytyjska. Dlaczego jak widzimy 
trzy litery: USA na zawodach sportowych, 

od razu czujemy respekt? Z całym szacun-
kiem dla naszych Pancernych: Janka, Tom-
ka, Gustlika i Grigorija, ale to Clint Eastwood 
i  Donald Sutherland byli moimi bohaterami 
w „Złocie dla zuchwałych”, a  Bratt Pitt w „Fu-
rii” był  wzorem odwagi. Nawet porażka 
Amerykanów w Wietnamie do dziś pokazuje 
w setkach filmów tę wojnę jako triumf ame-
rykańskiej armii. 

Co z tego, że rosyjski kosmonauta był pierw-
szym człowiekiem w kosmosie, jak w naszej 
świadomości to Amerykanie tam panują. 
Nawet amerykańscy gangsterzy nie są tacy 
źli. No bo kto nie lubi Vita Corleone, Człowie-
ka z Blizną, Johna Pesci z „Kasyna”, czy Ro-
berta De Niro z  „Dawno temu w Ameryce”? 
Te role grają amerykańscy aktorzy. I nawet 
kiedy Ameryka w „Ucieczce z Nowego Yorku 
pokazywana jest jako upadłe państwo bez-
prawia, to Snake Plissken jest bohaterem, 
który ratuje kogo? Prezydenta Stanów Zjed-
noczonych, wciąż najpotężniejszego czło-
wieka na świecie. 

Puchar Ameryki - największe trofeum 
żeglarskie na świecie przez 135 lat było 
poza Ameryką. Mimo to kiedy na starcie 
wielkiego finału stawał amerykański jacht 
miało się wrażenie, że to oni od lat bronią 
tego trofeum. Nic dziwnego, że Ameryka-
nie tak wierzą w swój kraj, w swoją tożsa-
mość i  potęgę. Skoro my w  to wierzymy, 
a  jesteśmy z  dala od ich terytorium, nie 
rozumiemy ich mentalności, nie rozma-

wiamy i nie myślimy ich językiem, to ozna-
cza jak wielką pracę wykonuje każdego  
dnia ten naród. 

Nigdy nie byłem w Ameryce i boję się, że jak 
tam pojadę to pryśnie wiele mitów. Dlate-
go zacząłem się zastanawiać dlaczego my 
Polacy tak bardzo wstydzimy się naszego 
kraju? Dlaczego nasz syndrom Polaczka tak 
mocno w  nas siedzi? Dlaczego słowo za-
chodni wciąż jest wyznacznikiem lepszego? 
Dlaczego wciąż na dobrą realizację mówi-
my: jak na zachodzie. Bycie Polakiem wciąż 
jest obciachem? Orzeł jest obciachem, bia-
ło-czerwone barwy są obciachem, disco 
polo jest obciachem, pierogi, kwaśne mleko, 
bigos i gołąbki są obciachem? 

Amerykanie mają country, dla wielu obciacho-
wa muzyka. Być może dla części Amerykanów 
takie lokalne disco polo. Amerykanie mają 
swoje okropne hamburgery i dla wielu są lokal-
nym bigosem i żurkiem z jajkiem. Amerykanie 
chodzą często w  wytartych, wyciągniętych, 
szarych dresach, są otyli i  nie wiedzą gdzie 
leżą Helsinki i Bukareszt. Ale są dumni, że Mc-
Donald’s ma ponad 30 tysięcy barów na całym 
świecie, że Willy Nelson sprzedał miliony płyt na 
całym świecie, Elvis Presley ma tysiące kiczo-
watych naśladowców i że Nowy York to miasto 
- symbol sukcesu milionów ludzi.

I  przyznam szczerze, że nie niepokoi mnie 
brak dominacji Amerykanów w  futbolu,  
Formule 1 i  skokach narciarskich...

AMERYKAŃSKI ZNACZY NARODOWY?
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FELIETON

JULIA 
LEWANDOWSKA 

W
 SIECI Z ...

Po przebudzeniu mój organizm domaga 
się dwóch rzeczy. Pierwszą z  nich jest 
kawa, drugą telefon. Jestem ogromną 
fanką social mediów. Rano pełnią one dla 
mnie funkcję codziennej prasówki. Nie 
wyobrażam sobie poranka bez sprawdze-
nia mojej „ piątki”, czyli businessinsider.
com.pl, hbrp.pl,  forbes.pl, nytimes.
com, trojmiasto.wyborcza.pl. W interne-
cie drażnią mnie treści, które nic nie wno-
szą oraz hejt. Liczę się z tym zjawiskiem 
nienawiści, udzielając wywiadów oraz 
aktywnie działając w sieci. Do tej pory nie 
miałam jeszcze styczności z  falą hejtu. 
Dlatego też nie mam gotowej recepty, jak 
sobie radzić. Mam nadzieję, że nie będę 
musiała jej odnaleźć.

Nie wszyscy Polacy zdają sobie jeszcze 
z  tego sprawę, ale według mnie, nie ma 
czegoś takiego jak „prywatny Facebook”. 
Wszystkie nasze działania zostają w sie-
ci, łatwo można nas namierzyć. Zako-
chana w Facebooku nie jestem, ale mam 
świadomość, że obecnie jest to nieod-
łączne narzędzie naszego funkcjonowa-
nia. Firma, która nie ma swojej przestrze-
ni w  social mediach nie jest wiarygodna 
i nie będzie istnieć w biznesie.

Coraz częściej i chętniej korzystam rów-
nież z  konta na Instagramie, które jest 
publiczne – julia_lewandowska.reale-
state. To moja strefa prywatnego życia, 
którą dzielę się w internecie z pełną świa-
domością. Publikuję to co robię w danym 
czasie, dzielę się moją pasją, pokazuję 
jak spędzam czas z  przyjaciółmi. Upu-
bliczniam mój #sundayfunnyday. Na 
Instagramie przeglądam ulubione marki, 
sprawdzam jakie trendy królują w danym 
sezonie. Śledzę @poland_sothebysre-
alty, @sothebys, @agentprovocateur,  
@prada, @chanelofficial, @LouisVuit-
ton, @louboutinworld. Followuję hasz-
tagi #luxurylifestyle, #apartment,  
#luxuryproperty, #luxuryrealestate. 

Googluję swoje imię i nazwisko, bo wiem, 
że robią to też inni. Sama często spraw-
dzam tak moich partnerów biznesowych. 
W taki sposób działam również wybiera-
jąc potencjalnego pracownika, który chce 
dołączyć do mojego teamu w  trójmiej-

skim oddziale Poland Sotheby’s Interna-
tional Realty. Googluję i przeglądam pro-
fil facebookowy. Portal społecznościowy 
jakim jest FB może przemycać wiele tre-
ści. W  porównaniu z  Instagramem, jest 
dużo bardziej edukacyjny i informacyjny. 

Nie boję się kontaktu z  social mediami 
i odważnie stawiam kroki w internecie. Wy-
startowałam z projektem bloga, na którym 
pokazuję estetyczne wnętrza najbardziej 
pożądanych, luksusowych nieruchomości 
w  Trójmieście. Zaczynam od rodzinnych 
stron, lecz planuje stworzyć ranking na 
całą Polskę. Mój videoblog znajdziemy 
na youtube.com pod nazwą Justluxury. 
Rozszerzyłam komunikację z  odbiorca-
mi vloga o  Facebook - Justluxury oraz  
Instagram - just_luxury_vlog, gdyż wiem 
jak ważne dla biznesu jest posiadanie pro-
filu w  siocial mediach. Na youtube.com 
obserwuję kanał Architecture is a good 
idea oraz The Food Emperor. 

W moim telefonie nie mam zbyt wielu apli-
kacji. Instaluję tylko te niezbędne do pra-
cy i  komunikacji. Na pierwszym miejscu 
jest CamToPlan, HouseCraft, IkeaPlace. 
Oprócz tego PhotoShop, Camcorder. Te 
aplikacje służą mi do tworzenia wstęp-
nego projektu wizualizacji przestrzeni, 
którą mogę pokazać klientowi. Moją ulu-
bioną jest IkeaPlace. Jest łatwa w obsłu-
dze,  ma zadowalającą szatę graficzną, 
poza tym kto nie lubi minimalistycznego, 
szwedzkiego designu. Korzystając z  niej 
jestem wstanie umeblować pustą prze-
strzeń elementami wyłącznie ze sklepu 
IKEA. 

Na kolejnych pozycjach plasuje się   
Facebook, Linkedin, Instagram oraz  
Boomerang. Jeśli chodzi o gry, to ostania 
w  jaką grałam był Mario Bros. Podejrze-
wam, że wiele od tego czasu się zmie-
niło, ale nie kusi mnie sprawdzać. Wolę 
poświęcić te minuty oglądając seriale na 
Netflix.com. Jestem fanką seriali: House 
of Cards, Narcos, Gotowe na wszystko 
oraz Sex w wielkim mieście. Obecnie 
platforma proponuje mi serial  Black  
Mirror, jestem po dwóch pierwszych od-
cinkach, ale czekam na lepsze propozycje  
ze strony Netflixa. 

JULIA LEWANDOWSKA 

Brand manager i dyrektor trójmiejskiego 
oddziału Poland Sotheby’s Realty, naj-
większej na świecie firmy zajmującej się 
obrotem nieruchomościami luksusowy-
mi. Od 2012 roku jest wiceprezesem Sto-
warzyszenia Przyjaciół Oliwy. Od 2008 
roku zajmuje się doradztwem w zakre-
sie obrotu nieruchomościami i  pośred-
nictwem. Rynek trójmiejskich luksuso-
wych nieruchomości zna od podszewki. 
Od niedawna również blogerka. Chcąc 
podzielić się swoją wiedzą, doświadcze-
niem i pasją stworzyła vloga– Justluxu-
ry. Na kanale pokazuje wnętrza luksu-
sowych inwestycji. Pracownik naukowy 
Politechniki Gdańskiej, katedry marke-
tingu na wydziale Zarządzania i Ekono-
mii, bada biznesowe modele naukowe 
marek luksusowych, również w oparciu 
o social media. 

w w w 

AUTORKA: NATALIA DAWSZEWSKA
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Sopockie zawody w skokach przez przeszkody CSIO 5* znalazły się w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek 
Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Pierwsza Europejska Dywizja w Pucharze Narodów to 
absolutna czołówka, odpowiednik piłkarskiej Ligi Mistrzów, do której zaliczane są tylko najwyżej oceniane zawody. 

CSIO 5* W ELICIE 

mp

Tym samym Sopot znalazł się 
w  niezwykle prestiżowym gronie 
ośmiu miast, obok La Baule, Sa-
morin, St Gallen, Rotterdamu, Fal-
sterbo, Hickstead i Dublina, orga-
nizujących najważniejsze zawody 
jeździeckie na świecie. 

- Sam fakt, że CSIO 5* Sopot zna-
lazło się w tym gronie potwierdza, 
jak wysoką pozycję na arenie 
światowej wypracowaliśmy przez 
te wszystkie lata. Sopockie za-
wody są bardzo wysoko cenione 
zarówno przez czołowych świa-
towych zawodników, jak również 
przez władze Międzynarodowej 
Federacji Jeździeckiej FEI – mówi 
Kaja Koczurowska – Wawrzkie-
wicz, prezes Hipodromu. 

Zawody CSIO odbyły się w  Pol-
sce po raz pierwszy w  1927 
roku, na stadionie hippicznym                             
w Łazienkach w Warszawie. W za-
wodach, obok Polaków uczestni-
czyły ekipy Francji i Węgier. Puchar 
Narodów w pierwszych zawodach 
CSIO zdobyli Polacy. W  Sopocie 
CSIO po raz pierwszy odbyło się 
w  roku 1983, zaś tegoroczne za-
wody będą dwudziestymi pierw-
szymi rozegranymi na terenie  
Hipodromu Sopot. 

W  ostatnich latach na sopockim 
parkurze można było podziwiać 
takie legendy jeździectwa jak 
Beezie Madden, bracia John 
i  Michael Whitaker - założyciele 
najsłynniejszego klanu jeździec-
kiego w  Wielkiej Brytanii, Laura 
Renwick, Emanuele Gaudiano, 
Jérôme Guery, Jos Lansink, An-

dreas Schou, Janne Friederikr 
Meyer, Katharina Offel, czy Peder 
Fredrickson, który w 2016 roku zo-
stał Sportowcem Roku w Szwecji. 
W Sopocie regularnie startuje też 
obecnie najlepszy polski skoczek,  
Jarosław Skrzyczyński.  

Zawody CSIO 5* odbędą się 
w dniach 14-17 czerwca 2018 na 
terenie sopockiego Hipodromu. 
Zimą zaś warto oglądać zawody 
halowe. W  dniach 16-18 mar-
ca odbędzie się finał halowego 
cyklu JumpOFF, zaś w  dniach 
24-25 marca Hipodrom zapra-
sza na Halowe Ogólnopolskie  
Zawody WKKW. 

W najbliższym czasie czekają nas 
również dwa weekendy z  kobie-
cym obliczem jeździectwa, czyli 
Halowe Zawody Ogólnopolskie 1* 
Hipodromika (23-25.02 i 9-11.03). 

- Z  roku na rok widać coraz wię-
cej zawodniczek, które na równi 
z  panami rywalizują we wszyst-
kich konkursach – od najłatwiej-
szych, do tych naprawdę trud-
nych, z  wysokimi przeszkodami. 
Jeździectwo to jedyny tak bardzo 
demokratyczny sport, w  którym 
na równi, w  tych samych konkur-
sach startują kobiety i  mężczyź-
ni – dodaje Kaja Koczurowska  
– Wawrzkiewicz.

Podczas zawodów Hipodromika 
nie zabraknie atrakcji dla publicz-
ności, można będzie skorzystać 
z bezpłatnych porad fizjoterapeut-
ki i  masażystki, szkoły jogi oraz 
zakupić probiotyczne kosmetyki.
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Jubitom posiada większość 
dystrybucji manufakturowej 
marki Ulsse Nardin, a także ab-
solutną wyłączność manufak-
tury Carl F. Bucherer. Obecnie 
rozpoczął współpracę z kolej-
nymi prestiżowymi markami 
jaką jest, wiodąca w świecie 
zegarków manufaktura IWC 
Schaffhausen, czy wyróżniają-
ce się designem Corum.

Wśród gości największe zaintere-
sowanie wzbudził zegarek marki 
IWC Schaffhausen wykonany 
z 18-karatowego złota i posia-
dający tzw. „wieczny kalendarz”. 
Ten zegarek jest idealnym mode-
lem kolekcjonerskim, który moż-
na przekazywać z pokolenia na 
pokolenie. Cena 166 tys. zł. 

Podczas otwarcia salonu Panie 
poświęciły najwięcej uwagi kolii 
brylantowo-szafirowej z 18-ka-
ratowego białego złota, z ręcz-
nie zakutymi kamieniami, którą 

zdobi aż 414 brylantów, a także 
bransoletce z 16 szafirami i 240 
diamentami. Dużą popularno-
ścią cieszyła się kolekcja Fe -
niks oraz najnowsza kolekcja 
Swing by Jubitom, która zosta-
ła wykonana ze złota próby 585 
w połączeniu z perłami. 

Jubi tom to f i rma z  37- le t -
nią tradycją, założona przez 
Kazimierza Tomasiewicza , 
obecnego właściciela firmy. 
Historia jej powstania i pierw-
sz ych osiągnię ć na r ynku 
jubilerskim sięga znacznie 
wcześniejszych lat. Początki 
działalności związane były 
z produkcją i sprzedażą biżu-
terii srebrnej z bursztynem, 
a w późniejszych latach z hur-
tową sprzedażą biżuterii złotej. 
Obecnie Jubitom tworzy jedną 
z największych polskich sieci 
salonów jubilerskich zlokalizo-
wanych wyłącznie w dużych 
galeriach handlowych.

Pokazy limitowanych kolekcji biżuterii z diamentami oraz ekskluzywnych manufaktur zegarkowych cze-
kały na gości uroczystego otwarcia salonu Jubitom w Galerii Bałtyckiej. Ta znana na Pomorzu firma  
z długoletnimi tradycjami słynie ze sprzedaży wyselekcjonowanych i prestiżowych marek zegarkowych,  
głównie manufaktur szwajcarskich. 

JUBITOM W GALERII BAŁTYCKIEJ

mp

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 N

ow
os

ie
ls

ki

18 WYDARZENIA





Właścicielem, pomysłodawcą 
oraz założycielem jest Rafał 
Sobczyk. Pochodzący z Trójmia-
sta przedsiębiorca jest wielkim 
miłośnikiem szampana i  to wła-
śnie w Gdańsku postanowił zre-
alizować swoje marzenie i otwo-
rzyć prawdziwą „szampańską 
świątynię”.

Moet, G.H. Mumm, Dom Peri-
gnion, Perrier Jouet, Armand 
de Brignac, czy Bollinger – to 
tylko niektóre z najsłynniejszych 
światowych marek dostępnych 
w  Champagne Club&Shop. 
W  kolekcji znajduje się wiele 
unikatowych i  limitowanych ety-
kiet pochodzących z Szampanii, 
północno–wschodniego rejonu 
Francji słynnego z  produkcji 
tego szlachetnego trunku. 

Autorskim projektem, zamó-
wionym na życzenie właściciela, 
jest szampan o nazwie Neptun, 
który nawiązuje do symbolu 
Gdańska i  jest sprzedawany 
z  etykietą sklepu. Oprócz tego, 

można tutaj znaleźć m.in. Dom 
Perignon Vintage Rose 2002 
Luminous i  Dom Perignon Vin-
tage Rose 2005 Luminous, któ-
rych nie ma w  kolekcji żaden  
inny sklep w Polsce.

Dostępny jest również słynny 
Perrier Jouët Belle Epoque, któ-
ry słynie nie tylko ze smaku, ale 
również ze wspaniale ozdabia-
nej, kwiatowej butelki. W  swo-
jej ofercie na wyłączność sklep 
posiada Perrier Jouet Belle 
Epoque 2007 Luminous oraz 
Perrier Jouet Belle Epoque 
2004 Ritsue Mishima. 

Nie zabrakło również gatun-
ków szampana, które zasłynę-
ły telewizyjnymi produkcjami. 
Są to Champagne Bollinger 
007 – Dressed to kill Millesime 
2009, który został zaprezen-
towany na premierze Spectre, 
bądź Armand de Brignac, któ-
ry pojawiał się w  teledyskach  
Jay-Z i Rihanny.

Champagne Club&Shop znajdu-
je się przy ul. Stara Stocznia 2/6 
w Gdańsku. Nowo otwarty dom 
szampana jest takim drugim 
miejscem w  Polsce, specjalizu-
jącym się wyłącznie w  sprzeda-
ży szampana. Na zaproszonych 
gości czekały degustacje szam-
pana, prezentacja oferty sprze-
dażowej oraz przylegający do 
sklepu, ogrzewany namiot, w któ-
rym można było spróbować spe-
cjalnie skomponowanego menu, 
podkreślającego walory trunków. 

Dom szampana został podzie-
lony na część sprzedażowo – 
wystawową oraz degustacyjną. 
W pierwszej części sklepu, utrzy-
manej w kontrastowej kolorysty-
ce, ze strategicznie rozmiesz-
czonymi lustrami, na półkach 
zostały wyeksponowane różne 
gatunki szampana. Natomiast 
w  drugiej części lokalu stwo-
rzono eleganckie miejsce, in-
spirowane barami w Szampanii, 
w  którym można porozmawiać 
i spróbować trunków. 

Chcesz spróbować Bollingera, ulubionego szampana Jamesa Bonda? Ten i wiele innych szlachetnych, równie 
unikatowych trunków z Szampanii znajdziesz w Champagne Club&Shop. Pierwszy w Trójmieście dom szampana 
został uroczyście otwarty w Gdańsku. Wzięło w nim udział 50 gości, którzy mogli spróbować unikatowych 
szampanów, z kolekcji sklepu.

SPRÓBUJ ULUBIONYCH SZAMPANÓW JAMESA BONDA I RIHANNY
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Około 240 tysięcy złotych zebrano podczas Charytatywnego Balu z Sercem zorganizowanego przez Fundację 
Hospicyjną w Europejskim Centrum Solidarności. Dochód z balu przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku.

BAL Z SERCEM 

mt

W  tym roku motywem przewod-
nim balu była Malta, a ambasada 
tego kraju objęła honorowy patro-
nat, wśród gości był m.in. Sławo-
mir Kalicki, konsul honorowy Re-
publiki Malty w Gdyni. Nie zabrakło 
odniesień do maltańskiej tradycji, 
kultury i kulinariów. 

- Bal charytatywny jest zawsze 
pewnym wyzwaniem, ponieważ 
nie jest to wyłącznie czysta za-
bawa, ale towarzyszy temu głęb-
szy sens. Mianowicie pieniądze 
pozyskane tutaj, rzeczywiście 
przekładają się na realną pomoc 
chorym – wyjaśnia ideę balu Alicja 
Stolarczyk, członek Rady Fundacji 
Hospicyjnej.

Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza 
w Gdańsku opiekuje się nieuleczal-
nie chorymi dziećmi i  dorosłymi 
w  ostatnim okresie ich życia. Ze-
brana kwota umożliwi opiekę nad 
80 dziećmi lub dorosłymi w Domo-
wym Hospicjum im. ks. Dutkiewi-
cza.

Na imprezę przybyło ponad 250 
osób, którzy nie szczędzili pienię-
dzy, zarówno podczas aukcji gło-
śnej, jak i  cichej. Tym bardziej, że 
licytowano wyjątkowo atrakcyjne 
przedmioty. Największą sumę, 9 
tys. zł. osiągnęły dwa bilety na kon-

cert Eda Sheerana, niewiele mniej, 
bo 8500 zł zapłacono za piłkę z au-
tografem Neymara. 

Inne ciekawe fanty przekazane 
na licytację to pobyt na Malcie dla 
dwóch osób, zdjęcia Zbigniewa 
i  Macieja Kosycarzy – „Ratusz 
Staromiejski we mgle" oraz "Stocz-
niowe żurawie w Gdańsku”, week-
endowa wyprawa Harleyem Da-
vidsonem, książka Chucka Norrisa 
z autografem, dedykacją oraz zdję-
ciem autora, obraz Jacka Krenza, 
czy weekendowy pobyt w  Hotelu 
Kormoran Wellness Medical Spa 
w Rowach i trening sportowy z Ja-
rosławem Bieniukiem.

W  czasie balu zarząd Fundacji 
Hospicyjnej wręczył również spe-
cjalne wyróżnienia przyjaciołom 
fundacji, którzy od lat wspierają ją 
w  działalności statutowej, zarów-
no dotując ją finansowo, jak i an-
gażując się w  wolontariat. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się m.in. 
Barbara Zaborowska, prezes Olim-
pia Group, Maciej Grabski, prezes 
Olivia Business Centre, Maciej Ko-
sycarz, fotoreporter, Julian Pawlu-
kiewicz, prezes firmy Johny Bross, 
Sławomir Kalicki, prezes Inter Ma-
rine i konsul honorowy Malty oraz 
Natasha Meli Daudey, ambasador 
Malty w Polsce.
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Barbara Zaborowska, prezes Olimpia Group, z podziękowaniami 
za wieloletnią pomoc Fundacji

Na balu bawiło się ponad 250 osób

Przedmioty podarowane na aukcję

Do zabawy zachęcał zespół Deadly Plants
Od lewej: Sławomir Łoboda, Alicja Stolarczyk, Sławomir Kalicki, 
Natasha Meli Daudey, Maciej Grabski

Występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku
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REKLAMA

Salon łazienkowy Jażdżewski 
płytki ceramiczne • armatura sanitarna • meble łazienkowe • chemia budowlana 
projektowanie • sprzedaż • wykonastwo2 5  L A T  N A  R Y N K U

Salon łazienkowy Jażdżewski 
ul. Gdyńska 49, 
Tuchom k. Chwaszczyna

Kontakt:
tel. 058 685 42 11 
kom. 603 930 726 
Wykonastwo: 607 587 056

www.jazdzewski.com.pl 
salon@jazdzewski.com.pl

Do 31 marca 2018 roku można 
zgłaszać kandydatury do nagro-
dy Bryła Bursztynu. Nagroda trafi 
do osoby, która swoją postawą, 
pracą i działalnością stanowiła 
przykład wrażliwości i otwarcia 
na drugiego człowieka, która wy-
różniała się wielkodusznością, 
pomocą innym, nie tylko w formie 
materialnej, ale przede wszystkim 
dzieląc się dobrem. 

Nagroda, której pomysłodawcą 
jest Anna Białek z akcjaanima.pl, 
zostanie wręczona podczas uro-
czystej Polsko - Francuskiej Wiel-
kiej Gali Charytatywnej w dniu 13 
kwietnia w hotelu Mercure Gdynia. 
Kandydatury można zgłaszać po-
przez specjalny formularz na stro-
nie www.grandgala.pl.
 
Celem Plebiscytu jest wspieranie 
i  popularyzacja bezinteresownej 
pomocy innym, docenienie osób, 
które prowadzą taką działalność 

na co dzień i  zmieniają świat na 
lepsze. Laureatem pierwszej edycji 
konkursu został prof. Tomasz Tro-
janowski, światowej sławy neuro-
chirurg, empatyczny lekarz, dobry 
człowiek – tak napisał w zgłosze-
niu do konkursu I  Edycji Nagrody 
„Bryła Bursztynu” Dominik Połoń-
ski – pacjent profesora. 

„Twój Vincent” nominowany do 
Oscara w kategorii najlepszy peł-
nometrażowy film animowany! 
Film Doroty Kobieli i Hugh Wel-
chmana ma już na koncie m.in. 
Europejską Nagrodę Filmową 
(europejskiego Oscara) oraz no-
minacje do Złotego Globu i nagro-
dy BAFTA. Oscary 2018 zostaną 
rozdane podczas uroczystej gali 
w niedzielę 4 marca.

Do tej pory polscy twórcy animacji 
byli docenieni przez Amerykańską 
Akademię Filmową tylko dwa razy 
– w 1983 roku Zbigniew Rybczyń-
ski zdobył statuetkę za krótkome-
trażowe „Tango”, w 2008 roku pol-
sko-brytyjski "Piotruś i wilk" (reż. 
Suzie Templeton) zdobył Oscara 
w tej samej kategorii. Producen-
tem „Piotrusia i wilka” jest Hugh 
Welchman. Nominacja dla „Two-
jego Vincenta” to pierwsze takie 
wyróżnienie dla pełnometrażowej 
polskiej animacji. 

„Twój Vincent” to pierwsza pełno-
metrażowa animacja malarska, 
która zachwyca widzów na całym 
świecie. Każda z 65 000 klatek fil-
mu została ręcznie namalowana, 
w projekcie wzięło udział 125 za-
wodowych malarzy z całego świa-
ta, którzy świat znany z obrazów 
van Gogha ożywili na ekranie.

ZGŁOŚ KANDYDATA DO NAGRODY 
BRYŁA BURSZTYNU 

TWÓJ VINCENT NOMINOWANY  
DO OSCARA
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Kamila Cypriana Norwida 4
Osiedle Garnizon
80-280 Gdańsk, Polska

tel. +48 517 406 279
tel. +48 722 303 536

email: info@fivesenses.pl
Facebook: fivesensesfloatspa
www.fivesenses.pl

Floating
Nowa definicja relaksu

Odkryj nowe doznania

Oczyść swoje ciało i umysł

Bez grawitacji, bez dotyku, bez 
dźwięku i bez zakłóceń

 
Świetna lokalizacja 

Spa Gdańsk Garnizon

dla wszystkich czytelników 

magazynu Prestiż 

wyjątkowy upominek spa!

Na obrazkach zobaczycie archi-
tektoniczne perełki i  ciekawostki, 
między innymi Willę Bergera z So-
potu, Muzeum emigracji w Gdyni, 
Zieleniak, gdańskie falowce i żura-
wie stoczniowe, halę Olivia, stare 
miasto w  Gdańsku, czy gdyńską 
kamienicę Adama Jurkowskiego. 

- Architektura jest piękna, niestety 
wspólnie dajemy społeczne przy-
zwolenie na jej niszczenie i degra-
dowanie. Zieleniak (kwietniowa 
karta) niezmiennie jest używany 
jako stelaż do wywieszania re-
klam wielkoformatowych, Willa 
Bergera w  Sopocie (karta wrze-

śniowa) niestety niszczeje, stocz-
niowe żurawie regularnie raz na 
jakiś czas stają się częścią debaty 
wokół Stoczni Gdańskiej, najczę-
ściej mówi się o nich w kontekście 
koniecznej rozbiórki. Nie wspomi-
nając o  falowcach, które są reali-
zacją modernistycznych ideałów, 
a  dziś uchodzą za bardzo niski 
standard zamieszkania – mówi 
Zuzanna Gadomska. 

Kalendarz oraz osobne ilustracje 
z kalendarza można go kupić on-
line na ogarnijmiasto.com.pl lub 
stacjonarnie w Sztuce Wyboru na 
gdańskim Garnizonie. 

Trójmiejska architektura w ilustracjach – taki 
pomysł na kalendarz miała Zuzanna Gadomska, 
graficzka i ilustratorka, studentka architektury 
Politechniki Gdańskiej. W efekcie powstał piękny 
kalendarz, który z powodzeniem uświadamia 
mieszkańcom Trójmiasta piękno otaczającej ich 
architektury. 

ARCHITEKTURA TRÓJMIASTA  
W ILUSTRACJACH
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„Wierzę w przeznaczenie. Kilkanaście lat 
temu kupiłem 300 hektarów ziemi wraz 
ze zrujnowanym dworkiem w Barnowie. 
Odbudowa trwała 10 lat. Tu się urodziłem, 
tu się wychowałem, tu się rozpoczęła 
moja wędrówka po świecie, tutaj w końcu 
wróciłem. W pobliskich lasach żyją 
sarny, jelenie, wilki i dziki, a w powietrzu 
szybują myszołowy, jastrzębie, orły bieliki. 
Kocham naturę, lubię przy pełni księżyca 
noc spędzić w lesie, wsłuchać się w szum 
drzew, obserwować zwierzęta i przyrodę. 
Wszystko na wyciągnięcie ręki. Taki bliski 
kontakt z naturą jest niesamowity.  
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Czesław Lang, ikona polskiego sportu, ma 63 lata, a kondycję trzydziestolatka. Oddycha pełną piersią, czerpie 
z życia to co najlepsze, choć jeszcze niedawno jego życie wisiało na włosku. Wicemistrz olimpijski w kolarstwie 
i organizator Tour de Pologne opowiada Prestiżowi o tym, jak na olimpiadzie w Moskwie utarł nosa „ruskim” 
przed obliczem samego Breżniewa, ręce wyrwanej z barku, którą ledwo udało się uratować, przed kim chłopi 
musieli bronić go widłami, a także o życiu w symbiozie z naturą, pięknej żonie Elżbiecie, która dała mu siłę do 
walki o zdrowie i zabytkowym dworku na Kaszubach, który stał się ich miejscem na ziemi. 

ROZMAWIAŁ: JAKUB JAKUBOWSKI / FOTO: KAROL KACPERSKI

CZESŁAW LANG

STAL HARTOWAŁA SIĘ 
W KASZUBSKICH LASACH

540 tysięcy kilometrów, czyli 13 okrą-
żeń kuli ziemskiej, 20 lat na szosie 
i na torze – tak w wielkim skrócie 
można podsumować dwudziestolet-
nią karierę kolarską Czesława Langa. 
Mało kto wie, że jeden z najlepszych 
polskich kolarzy w historii pochodzi 
z Pomorza. 
Kołczygłowy na Kaszubach. W  po-
wiecie bytowskim. Tam się urodziłem 
i wychowałem. Moi rodzicie przyjechali 
tu ze Wschodu, z Hrubieszowa. Przed 
wojną mój ojciec pracował w  stadni-
nie, przygotowywał konie dla ułanów. 
Gdy wybuchła wojna, rodzice wyjechali 
z Hrubieszowa szukać bezpieczniejsze-
go miejsca do życia. Trafili do Kołczy-
głów, przeżyli wojnę, a po wojnie mój oj-
ciec został kierownikiem miejscowego 
PGR-u. Mieliśmy też swoje zwierzęta, 
krowę, świnię, praca na roli była dla nas 
czymś naturalnym. Wykopki, plewienia, 

sianokosy... wszystko to było częścią mojego 
dzieciństwa. 

Kiedy częścią tego dzieciństwa stał się ro-
wer?
W kontekście czysto użytkowym to było w wie-
ku około 5 lat. Brałem „damkę” mojej mamy 
i  uczyłem się jeździć metodą prób i  błędów. 
Siadałem na ramie i puszczałem się z górki. 
Hamowałem najczęściej nogami (śmiech). 
Rower pokochałem od razu. To był mój pod-
stawowy środek transportu. Natomiast w kon-
tekście wyścigowym rower zaczął funkcjono-
wać w  mojej świadomości w  wieku 13-14 
lat. Wszyscy byliśmy wtedy zafascynowani 
Wyścigiem Pokoju, sukcesy Szurkowskiego, 
czy Szozdy tylko rozpalały moją wyobraźnię. 
Każdy młody chłopak chciał być kolarzem. Ja 
też o tym marzyłem.

Marzenie ściętej głowy?
Mój wychowawca, wielki fan sportu i  mój 
późniejszy szwagier, pożyczał mi czasami 
swój rower wyścigowy, a  ja umawiałem go 
na randki z  moją siostrą. To on zgłosił mnie 
do Małego Wyścigu Pokoju organizowanego 
dla szkolnych reprezentacji. Wziąłem damkę 
marki Ukraina należącą do mojej mamy, od-
kręciłem błotniki, bagażnik i  wystartowałem. 
Zająłem drugie miejsce i dostałem się do klu-
bu sportowego w Bytowie. 

Jak wykuwała się stal? To nie były przecież 
łatwe czasy, w klubach sportowych brako-
wało wszystkiego...
W  klubie kolarskim najbardziej brakowało... 
dobrych rowerów (śmiech). Był jeden piękny, 
wyścigowy Jaguar. Rower marzenie. Każdy 
chciał na nim jeździć, ale trener powiedział, 
że taki rower musi trafić w godne ręce i czeka 
na objawienie się wybitnego talentu, na ko-
goś, kto na niego po prostu zasłuży. Pierwszy 
klubowy rower musiałem złożyć sobie sam. 

 
Urodzony 17 maja 1955 roku w  Kołczygłowach w  woj. pomorskim. Wicemistrz 
olimpijski, dwukrotny medalista (brąz i  srebro) mistrzostw świata w  wyścigu 
drużynowym na 100 km, wielokrotny mistrz Polski, czterokrotnie startował 
w Wyścigu Pokoju. Do najważniejszych sukcesów Langa należy zaliczyć również 
zwycięstwo w Tour de Pologne w 1980 roku oraz w wyścigu Settimana Ciclistica 
Lombarda. W 1982 roku podpisał zawodowy kontrakt z włoską grupą GIS Gelati-
Olmo zostając pierwszym zawodowym kolarzem nie tylko z  Polski, ale z  całego 
bloku wschodniego. Osiem razy startował w  Giro d’Italia, a  trzy razy w  Tour de 
France. W  sumie wygrał 30 wyścigów zawodowych. Karierę zakończył w  1989 
roku. Od 1993 roku jest Dyrektorem Generalnym Lang Team i  Tour de Pologne. 
Promuje sporty rowerowe, jest weganinem, kocha bliskość natury, konie, wraz 
z  żoną prowadzi w  Barnowie, gdzie mieszka, gospodarstwo ekologiczne oraz 
centrum ekologicznego oczyszczania organizmu Eko Folwark.

CZESŁAW 
LANG 
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„Pierwszy klubowy rower musiałem 
złożyć sobie sam. Dostałem starą 
ramę, a w worku po ziemniakach 
pordzewiałe łańcuchy, przerzutki, 
pedały i inne części. Dwa tygodnie 
się głowiłem jak to wszystko złożyć, 
w końcu mi się udało. Najważniejsze 
dla mnie było, że rower miał 
kierownicę zakrzywioną do dołu. 
To dla takiego młokosa było coś! 
Miałem wtedy 16 lat, a po miesiącu 
regularnych treningów wygrywałem 
już wyścigi z seniorami.
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Dostałem starą ramę, a  w  worku po ziemnia-
kach pordzewiałe łańcuchy, przerzutki, pedały 
i inne części. Dwa tygodnie się głowiłem jak to 
wszystko złożyć, w końcu mi się udało. Najważ-
niejsze dla mnie było, że rower miał kierownicę 
zakrzywioną do dołu. To dla takiego młokosa 
było coś! Nieważne było to, że łańcuch cały czas 
spadał, opony się przebijały i  trzeba było łatać 
dętki. Ważne, że jechał do przodu, a ja miałem 
na czym trenować. Miałem wtedy 16 lat, a po 
miesiącu regularnych treningów wygrywałem 
już wyścigi z seniorami. Radość była wielka, ale 
ja cały czas marzyłem o tym Jaguarze. 

Kiedy marzenie się spełniło?
Był taki wyścig w  Bytowie. Przyjechała cała 
Polska, w tym wielu najlepszych polskich ko-
larzy. Ja byłem wtedy juniorem, nikt mnie nie 
znał. Chciałem się pokazać, czułem się mocny. 
W trakcie wyścigu postanowiłem zaatakować, 
urwałem się z peletonu, miałem przewagę na-
wet 5 minut. Oczami wyobraźni już widziałem 
metę, ale nagle zacząłem słabnąć, odcięło mi 
prąd. Okazało się, że złapał mnie kryzys głodo-
wy, nie wiedziałem, że w trakcie tak długiego 
wyścigu trzeba jeść, żeby dostarczyć organi-
zmowi energii. Byłem już tak osłabiony, że nie 
mogłem jechać, ale że akurat przejeżdżałem 
obok pola, to zatrzymałem się, wskoczyłem 
w to pole, zerwałem brukiew, rozbiłem ją o ro-
wer i  zacząłem jeść. W  tym czasie minęła 
mnie spora grupa kolarzy, nadjechał też tre-
ner i zdziwiony pyta co robię. Dał mi kawałek 
czekolady, naładowałem baterię i śmigam do 
przodu. Ostatecznie dojechałem szósty, czy 
siódmy. Już w  hotelu, odpoczywam i  nagle 
wchodzi do pokoju trener Euzebiusz Marciniak 
z tym wymarzonym Jaguarem. Powiedział, że 
mam charakter i mentalność zwycięzcy. Spa-
łem całą noc przytulony do tego roweru. A na-
stępnego dnia wygrałem na nim kolejny etap. 

To był początek wielkiego pasma sukcesów?
Tak to można określić. Szybko dostałem się 
do kadry w  kolarstwie torowym, pojechałem 
na olimpiadę w Montrealu. Później zacząłem 
studia na warszawskim AWF-ie i przeszedłem 
z  Baszty Bytów do Legii Warszawa. W  1977 
zdobyłem brąz, a  dwa lata później srebro 
w drużynowych mistrzostwach świata w ko-
larstwie szosowym i pojechałem na olimpia-
dę w  Moskwie. Tam odniosłem największy 
sukces w  karierze, zdobyłem srebrny medal 
w wyścigu indywidualnym ze startu wspólne-
go. W czasie całej swojej kariery amatorskiej 
wygrałem prawie 200 wyścigów. 

Srebro w Moskwie, w czasach PRL-u, gdy 
każdy chciał dokopać „ruskim”, było sym-
boliczne. Pamiętamy przecież słynny gest 
Kozakiewicza, ale i o Pana sukcesie dużo 
się mówiło, wszak byliśmy świadkami spek-
takularnej walki Czesława Langa z dwoma 

asami radzieckiego i światowego kolarstwa. 
Sergiej Suchoruczenkow i  Jurij Barinow, 
prawdziwe ikony kolarstwa amatorskiego, 
maszyny do wygrywania. Wtedy najlepsi na 
świecie. Na olimpiadzie w  Moskwie w  trójkę 
odjechaliśmy z peletonu. Próbowali mnie zgu-
bić, ale spokojnie wytrzymywałem ich tempo. 
Do czasu aż... spadł mi łańcuch z przerzutki. 
Zatrzymałem się, aby naprawić awarię, przy 
okazji poharatałem sobie rękę do krwi. Ro-
sjanie odjechali, ale zacząłem pogoń. Dogo-
niłem ich, ale  Suchoruczenkow był za mocny 
i wygrał. Z Barinowem walczyłem do samego 
końca, na metę wpadliśmy razem, wygrałem  
o  5 cm. To był spektakularny finisz i  fanta-
styczne zwieńczenie polsko – radzieckiej 
rywalizacji, która niewątpliwie miała poli-
tyczny podtekst. Na trybunach był Breżniew  
i cała wierchuszka KC. 
Które jeszcze wyścigi zapadły Panu najbar-

dziej w pamięć?
Na pewno Wyścig Pokoju w 1979 roku. Zaliczy-
łem fatalny upadek, prawa ręka wypadła mi ze 
stawu barkowego. Wisiała na samej skórze. Tre-
ner chciał mi ją nastawić, włożył mi kolano pod 
rękę, pociągnął i prawie umarłem z bólu. Wyrwa-
łem się i uciekłem w pole, a trener zaczął mnie 
gonić. Uratowali mnie pracujący w polu chłopi, 
którzy pogonili trenera widłami. Nie wiem jak 
on chciał mnie wsadzić na ten rower? Wylądo-
wałem w szpitalu, rękę miałem poskręcaną na 
śruby, przeszedłem ciężką operację. Pamiętam, 
że odwiedzili mnie przedstawiciele Polskiego 
Związku Kolarskiego, jak wychodzili to usłysza-
łem słowa: „z niego już nic nie będzie”. Sezon rze-
czywiście przez tą kontuzję miałem stracony. Ale 
tak mi te słowa zapadły w pamięci, że rok 1980 
był najlepszy w mojej karierze, a zwieńczyłem go 
wicemistrzostwem olimpijskim.  
W peletonie zawsze uchodził Pan  
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za twardziela...
Peleton to pole bitwy, pękasz to przegrywasz. 
Ja nie pękałem. Moja kolarska wizytówka to 
waleczność i  wytrzymałość. To jest ciężki 
sport. Jak go nie pokochasz, to nie masz tu 
czego szukać. Tu nie myśli się: wygram Tour 
de France i  zostanę milionerem. To trzeba 
pokochać: walkę, brud, wysiłek i ból po upad-
kach. Kolarstwo uczy nieustępliwości, pokory, 
woli walki, fantazji. Pamiętam taki wyścig we 
Francji. Zespoły Polski, ZSRR, NRD i CSRS zo-
stały zaproszone do udziału w wyścigu zawo-
dowców Tour de Vaucluse. My amatorzy wy-
glądaliśmy przy zawodowcach z Zachodu jak 
grupa przebierańców z  innej epoki. Nadszedł 
etap prowadzący na Górę Wiatrów, legendar-
ne wzniesienie, na którym w 1960 roku zmarł 
Ian Simpson. Odjechała ucieczka 14 kolarzy, 
w tym gronie ja, jedyny amator. Widziałem ich 
zdziwione miny, gdy przycisnąłem i zacząłem 

im odjeżdżać. Na górę wjechałem z siedmio-
minutową przewagą, wygrałem etap i cały wy-
ścig. To było coś wyjątkowego. 

Miał Pan wtedy 21 lat. Zawodowstwo nie  
kusiło? Wielki świat, pieniądze...
Propozycje posypały się od razu, ale żyliśmy za 
Żelazną Kurtyną, nie można było ot tak sobie, 
z dnia na dzień podpisać kontraktu zawodowe-
go. W PRL-u nie było mowy o żadnym zawo-
dowstwie, sport uprawiało się dla idei, własnej 
satysfakcji i  dla chwały ustroju. Otrzymanie 
zgody na wyjazd za granicę graniczyło z  cu-
dem.

Niektórzy na ten cud nie chcieli czekać 
i uciekali, jak np. Dariusz Michalczewski, 
Władysław Kozakiewicz, czy już u schyłku 
komunizmu, Pana młodsi koledzy po fachu, 
Andrzej Mierzejewski i Cezary Zamana. Nie 

korciło, żeby zakosztować tego zachodniego 
świata i po prostu się urwać?
Korciło, ale to było bardzo skomplikowane. 
I  myślę, że chyba dobrze los pokierował, że 
jednak zostałem. Zacząłem odnosić sukce-
sy, zdobyłem wicemistrzostwo olimpijskie 
i  w  1982 roku mogłem legalnie podpisać 
zawodowy kontrakt z  włoską grupą GIS Ge-
lati-Campagnolo. Byłem pierwszym Pola-
kiem i  w  ogóle pierwszym kolarzem z  bloku 
wschodniego, który podpisał kontrakt zawo-
dowy. Dla mnie było to jak lot na Księżyc. 

Jak wyglądało to zderzenie z wielkim 
światem, który znał Pan do tej pory tylko  
z opowieści?
Zawodowy peleton był wówczas synonimem 
imperializmu, zła, dopingu i brudnych pieniędzy. 
Rzeczywistość okazała się inna od wyobrażeń, 
ale łatwo nie było. Nie znałem języka, treno-
wałem siedem godzin dziennie, co roku prze-
jeżdżałem na rowerze 40 tys. km, więcej niż 
większość z  nas samochodem. Sam dbałem 
o formę, musiałem się przyzwyczaić do zupeł-
nie nowych nawyków żywieniowych. W  Pol-
sce nikt nie zwracał uwagi na dietę, jedliśmy 
co chcieliśmy, generalnie bardzo dużo mięsa. 
Kawał golonki przed startem, bigos, tatarek... 
Potem, ktoś nam powiedział, że cuda czyni ko-
gel-mogel, jedliśmy więc to non stop. W zawo-
dowym peletonie nastąpiła radykalna zmiana 
- mniej mięsa, więcej spaghetti, ryb, ryżu, itp. 

Pamięta pan swój pierwszy wyścig  
zawodowy?
Milano-San Remo, jeden z  najbardziej pre-
stiżowych kolarskich klasyków na świecie, 
wyścig z  wielkimi tradycjami, pierwsza edy-
cja odbyła się w  1907 roku. 280 kilometrów, 
padał śnieg z deszczem. To był zupełnie inny 
styl ścigania się niż w wyścigach amatorskich. 
Zawodowcy jadą spokojnie, peleton wolno się 
rozpędza, nikt za bardzo się nie wyrywa, dru-
żyny rozprowadzają liderów, liczy się taktyka. 
W  wyścigach amatorskich każdy jechał na 
własny rachunek, każdy chciał się pokazać, 
było dużo ucieczek. Moja kariera zawodow-
ca nie była ukierunkowana na indywidualne 
sukcesy. W  kolarstwie był i  jest podział ról. 
Ja miałem za zadanie likwidowanie ucieczek 
i  rozprowadzanie, pracowałem zazwyczaj na 
lidera, ale mimo tego udało mi się wiele razy 
stanąć podium. W sumie wygrałem 30 wyści-
gów zawodowych. W Giro d’Italia startowałem 
9 razy, w Tour de France trzy razy. Karierę za-
kończyłem w 1989 roku. 

Jaki miał Pan pomysł na życie po  
zakończeniu kariery?
Mieszkałem we Włoszech od 15 lat, miałem 
tam dom, mogłem tam zostać. Ciągnęło 
mnie jednak do Polski. Robiłem różne rzeczy. 
Spróbowałem swoich sił w gastronomii, mia-
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łem własną restaurację, otworzyłem też sklep 
rowerowy, byłem przedstawicielem firmy 
Diadora, ubrałem m.in. polską reprezentację 
piłkarską, która na igrzyskach w  Barcelonie 
zdobyła srebrny medal. Marzyłem jednak, aby 
wyprowadzić polskie kolarstwo z  marazmu. 
Gdy nadarzyła się okazja do odkupienia praw 
do organizacji Wyścigu Dookoła Polski, posta-
nowiłem zaryzykować. Poczułem wiatr w ża-
glach, miałem wizję stworzenia rozpoznawal-
nej marki na kolarskiej mapie świata. Dzisiaj 
Tour de Pologne to jeden z  najważniejszych 
wyścigów świata, należących do prestiżowe-
go cyklu UCI World Tour. 

Nie uciekł Pan zatem od kolarstwa. Nie 
uciekł Pan też od korzeni i po latach spędzo-
nych we Włoszech, wrócił Pan na Pomorze, 
do rodzinnego Barnowa. 
Mocno wierzę w  przeznaczenie. Moje życie 
zatoczyło koło. Kilkanaście lat temu kupiłem 
od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
300 hektarów ziemi wraz ze zrujnowanym 
dworkiem w Barnowie, niespełna dwa kilome-
try od miejsca, w którym się urodziłem. Dwór 
budowany był w pierwszej połowie XVIII wie-
ku i do 1946 roku był własnością zamożnego 
i  znanego na Pomorzu rodu Puttkamerów. 
W latach 50-tych obiekt pełnił funkcje biurowe 
i  mieszkalne dla pracowników PGR-u  Barno-
wo. Do końca lat 70-tych dwór stał opuszczo-
ny. Gdy go kupiłem to była kompletna ruina, 
odbudowa trwała 10 lat i  odbywała się pod 
nadzorem konserwatora zabytków. 
Karkołomne i spektakularne przedsięwzięcie.  
To jest moje miejsce na ziemi. Tu się urodzi-
łem, tu się wychowałem, tu się rozpoczęła 
moja wędrówka po świecie, tutaj w  końcu 
wróciłem. Do miejsca, w  którym nauczyłem 
się mówić, chodzić i  pedałować na rowerze. 
Do miejsca, które mam w sercu, do pól, lasów, 
które znam jak własną kieszeń. Po leśnych 
drogach jeździłem na rowerze, biegałem, 
wśród tych drzew bawiliśmy się w podchody, 
Indian, Robin Hooda. Dzisiaj Barnowo jest 
moim domem, ale też prowadzę tutaj gospo-
darstwo ekologiczne. Uprawiamy ekologiczne 
żyto, owies, orkisz, gryka i łubin, a także użyt-
ki zielone, będące podstawą wyżywienia dla 
owiec i koni. W planach jest także ekologiczna 
uprawa warzyw. 

Stęsknił się Pan za dziewiczą naturą?
A żeby Pan wiedział! Mój dom znajduje się na 
terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. 
Pałac otoczony jest pięknymi lasami i polami, 
gdzie można odnaleźć ciszę, spokój oraz we-
wnętrzną harmonię. W pobliskich lasach żyją 
sarny, jelenie, wilki i dziki, a w powietrzu szy-
bują myszołowy, jastrzębie, a także orły bieliki. 
Jestem myśliwym, chodzę na polowania, cho-
ciaż czasem człowiek bardziej ogląda, niż poluje. 
Kocham naturę, lubię wyjść w nocy przy pełni 

księżyca, całą noc spędzić w lesie, wsłuchać 
się w  szum drzew, obserwować zwierzęta 
i przyrodę. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Taki 
bliski kontakt z naturą jest niesamowity.  

Prawdziwy slow life...
I  doskonała przeciwwaga dla pełnej stresów 
pracy przy organizacji Tour de Pologne. Na 
dodatek jest to zdrowy slow life. Wraz z żoną 
Elżbietą prowadzimy w Barnowie również cen-
trum ekologicznego oczyszczania organizmu 
Eko Folwark, a oparte jest to na diecie wegań-
skiej, oczyszczaniu sokami, detoksie. 

Skąd akurat taki kierunek?
Z autopsji. Po zakończeniu kariery zacząłem 
mieć kłopoty ze zdrowiem – duża nadwaga, 
migotanie przedsionków, a  na dodatek cho-
roba Meniere’a  i  borelioza. Zacząłem mieć 
problemy z  błędnikiem, zawroty głowy, wy-

mioty, wrzody na żołądku, problemy z  kon-
centracją. Bez mnóstwa pigułek nie byłem 
w  stanie funkcjonować. Nie miałem ochoty 
na nic, wpadałem w  depresję. Straciłem ra-
dość życia, tworzenia. Problemy okazały się 
bardzo poważne, a leczenie farmakologiczne 
pozwalało zaleczyć choroby, ale nie rozwiązy-
wało ich istoty. Gdyby nie wsparcie mojej cu-
downej żony Elżbiety, chyba bym się poddał. 
W 2011 roku wspólnie z żoną, zdecydowali-
śmy się na wizytę w klinice w Meksyku, która 
zajmuje się terapią Gersona, czyli leczeniem 
raka i  chorób przewlekłych naturalnymi me-
todami. To właśnie badania Maxa Gersona, 
a  także włoskiego onkologa Umberto Vero-
nesiego i amerykańskiego biochemika Colina 
Campbella miały ogromny wpływ na naszą 
przemianę. Przez trzy tygodnie oczyszcza-
łem organizm stosując dietę wegańską. Obja-
wy chorób ustały już po pierwszym tygodniu. 
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„Wyścig Pokoju, 1979 r. Fatalny 
upadek, prawa ręka wypadła mi ze 
stawu barkowego. Wisiała na samej 
skórze. Trener chciał mi ją nastawić 
i umarłem z bólu. Wyrwałem się 
i uciekłem w pole, a trener zaczął 
mnie gonić. Uratowali mnie pracujący 
w polu chłopi, którzy pogonili 
trenera widłami. Przeszedłem ciężką 
operację. Od przedstawicieli PZKol 
usłyszałem słowa: „z niego już nic 
nie będzie”. Sezon rzeczywiście 
miałem stracony, ale już kolejny rok 
1980 był najlepszy w mojej karierze, 
a zwieńczyłem go wicemistrzostwem 
olimpijskim.  
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Od kilku lat jesteśmy weganami. Dzięki temu 
schudłem około 15 kilogramów, wróciłem 
do codziennych treningów, a moja kondycja 
zaczęła się poprawiać w niebywałym tempie. 
Odzyskałem nie tylko zdrowie, ale także ra-
dość z życia i  sportową formę, która rośnie 
z roku na rok.

Sportowa forma pozwala Panu na uprawia-
nie innych sportów niż kolarstwo?
Oczywiście. Zimą lubię narty i trekking na nar-
tach biegowych. Mam swoje ulubione trasy 
w Andorze, polecam tutaj biuro infoski.pl. Moja 
wielka pasja to konie, które są obecne w moim 
życiu od dzieciństwa. Ojciec pracował od ma-
łego w  wielkiej stadninie koni i  później jako 
kierownik PGR-u cały czas miał do czynienia 
z  końmi. Jako kilkuletni chłopiec jeździłem 
z nim w pole, furmankami wywoziliśmy snopy 
po żniwach. Bryczkę umiałem powozić od ma-
łego, stajnia była moim ulubionym miejscem. 
Gdy kupiłem dwór w  Barnowie, oczywistym 
było, że znajdą się tutaj konie. Zbudowałem 
stajnie i  zostałem hodowcą koni. Na aukcji 
w  Janowie kupiłem dwa piękne konie arab-
skie, dzisiaj mam kilkanaście koni różnych ras. 
Uwielbiam jazdę konną. Cwał przez kaszub-
skie pola, lasy i  łąki to prawdziwa wolność 
i symbioza z naturą. Na koniu przeżyłem też 
safari w RPA, zwiedziłem też na grzbiecie dzi-
kiego mustanga park Utah w  USA. Towarzy-

szył mi prawdziwy Indianin, który pokazał mi 
najbardziej tajemnicze zakątki tej indiańskiej 
ziemi i miejsca, gdzie kręcono słynne amery-
kańskie westerny. 

Odzyskał Pan zdrowie, jest Pan też czło-
wiekiem wrażliwym. Po raz kolejny wspiera 
Pan Wielką Polsko – Francuską Galę Chary-
tatywną w Gdyni, której beneficjentem jest 
Hospicjum Bursztynowa Przystań.
Na pomysł Gali wpadł mój przyjaciel, Alain 
Mompert, konsul honorowy Francji w  Gdyni, 
z  którym współpracuję przy organizacji Tour 
de Pologne. To człowiek o  wielkim sercu, 
mamy bardzo podobną wrażliwość. Cel jest 
bardzo szczytny i  niezwykle potrzebny. Ubo-
lewam nad faktem, że tak ważny aspekt, jak 
opieka hospicyjna jest niestety tak mocno 
niedofinansowana. Stąd potrzeba tego typu 
akcji. Opieka hospicyjna stanowi szczegól-
ny rodzaj opieki nad chorym, wymaga em-
patii, życzliwości, zrozumienia, cierpliwości 
oraz akceptacji nieuchronności cierpienia 
i  śmierci. A  wspólnym mianownikiem jest 
humanizm i  godność człowieka u  schyłku 
życia. Papież Franciszek mówi, że chorego 
człowieka nie zawsze można wyleczyć, ale 
zawsze trzeba się nim zaopiekować, dlatego 
z  radością włączam się w  pomoc na rzecz  
Hospicjum Bursztynowa Przystań. 

„Po zakończeniu kariery 
zacząłem mieć kłopoty ze 
zdrowiem – duża nadwaga, 
migotanie przedsionków, 
choroba Meniere’a  
i borelioza. Bez mnóstwa 
pigułek nie byłem w stanie 
funkcjonować. Nie miałem 
ochoty na nic, wpadałem 
w depresję. Gdyby nie 
wsparcie mojej cudownej 
żony Elżbiety, chyba bym się 
poddał. Zdecydowaliśmy się 
na wizytę w klinice  
w Meksyku, która zajmuje 
się terapią Gersona. 
Oczyszczałem organizm 
stosując dietę wegańską. 
Odzyskałem nie tylko 
zdrowie, ale także radość  
z życia.
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Żeglarstwo regatowe to tak naprawdę palenie plików pieniędzy w kominku, tutaj nie ma drogi na skróty –  mówi 
Przemysław Tarnacki, wielokrotny mistrz świata i Polski w żeglarstwie, komandor Ocean Challenge Yacht Club, 
skipper polskiej załogi, która wystartowała w legendarnych regatach Sydney – Hobart. Jego marzenie to posia-
danie polskiego jachtu i wygrywanie na nim najbardziej prestiżowych regat morskich na świecie. W wywiadzie 
dla Prestiżu, Przemysław Tarnacki opowiada o swoim przepisie na żeglarstwo, jak skutecznie połączyć sport 
z biznesem oraz o udziale w słynnych regatach Sydney – Hobart.

ROZMAWIALI: MICHAŁ STATNKIEWICZ, KLAUDIA KRAUSE

PRZEMYSŁAW TARNACKI 

ŻEGLARZ BIZNESU

Czy łatwo być zawodowym żegla-
rzem?
Należałoby spytać prawdziwie za-
wodowych żeglarzy, ja jestem pół-
zawodowym, bo prawdziwy, utrzy-
muje się wyłącznie z  żeglarstwa. 
Mnie osobiście nie starczyło odwagi 
w  pewnym momencie życia posta-
wić wyłącznie na karierę sportową. 
Zdecydowałem natomiast, że będę 
robił to co kocham, ale w trochę inny 
sposób. Połączyłem świat sportowy 
z  biznesem, bo wychodzę z  założe-
nia, że lepiej mieć kilka stabilnych 
działalności, wszystkie związane 
z żeglarstwem, a nie tylko ryzykować 
kontuzją sportową, która później sta-
wia pod znakiem zapytania dalsze 
funkcjonowanie.

Czyli nie samo pływanie, ale także 
inne działalności – jednak wszyst-
kie związane z żeglarstwem.
Poza moją rodziną, wszystko co na co dzień 
robię jest związane z  żeglarstwem. Sport 
na wodzie, sprzedaż jachtów i łodzi motoro-
wych, budowanie społeczności klubu Ocean 
Challenge Yacht Club, organizacja Pucharu 
Świata Sopot Match Race, to wszystko ma 
wspólny mianownik, moją pasję i miłość jaką 
są żeglarstwo i jachty.

Co jest bardziej czasochłonne – trenowa-
nie, organizacja, budżetowanie czy sprze-
daż jachtów?
Pewnie zależy to od pory roku. Jesienią i zimą 
głównie sprzedajemy jachty, planujemy i ko-
mercjalizujemy projekty, wiosną i  latem wię-
cej organizujemy i  trenujemy, choć staram 
się nie mieć miesięcy beż żeglowania. Praw-
dą jest, że większość mojego czasu to dzia-
łalność sprzedażowa, gdzie realizuję się nie 
tylko jako żeglarz regatowy, ale też inżynier 
po Politechnice Gdańskiej z  zakresu projek-
towania jachtów. Chętnie łączę moje zdoby-
cze praktyczne z wiedzą techniczną oferując 
wysokiej jakości ekspertyzę klientom planu-
jącym zakup jachtu. Nie jesteśmy najtańsi, 

ale wiem, że dysponujemy unikalną wiedzą, 
która dostarczana jest u  mnie w  rodzinie 
już przez drugie pokolenie. Ojciec Bronisław 
to konstruktor jachtowy i  utytułowany rega-
towiec, członek pionierskiej polskiej załogi 
w regatach Whitbread Round the World Race 
1973/74 (dziś Volvo Ocean Race), uczestnik 
Admiral’s Cup.

Założyłeś Ocean Yacht Challenge Club. 
Jaka jest idea klubu?
Działamy przeszło trzy lata, aktualnie klub 
zrzesza ponad 100 osób, którzy regularnie 
uczestniczą w życiu klubu, razem jeździmy na 
regaty morskie po całym świecie. Klub skupia 
żeglarzy i sympatyków szeroko rozumianego 
jachtingu. Na co dzień są to właściciele świet-
nie prosperujących biznesów, członkowie za-
rządów dużych korporacji, którzy interesują 
się żeglarstwem, jachtingiem, jachtami. Chcą 
uczestniczyć aktywnie w  jakościowych wy-
darzeniach, chcą być blisko wszystkiego co 
związane z żaglami, chcą przez jachting po-
znawać piękne miejsca na świecie w gronie 
podobnych sobie indywidualności. Szacowne 
kluby jachtingowe skupiające społeczną elitę 

gospodarczą znajdują się w większości kra-
jów z historią morską. Przez lata wzorem jak 
pozyskać nowych pasjonatów był dla mnie 
w  Polsce golf. Wierzę, że podchodząc do 
jachtingu holistycznie, oferując doświadcze-
nie i usługi najwyższej jakości, sprowadzimy 
do żeglarstwa nietuzinkowe postacie, które 
w  przyszłości pomogą również rozwijać że-
glarstwo w Polsce.

Regaty, w których bierzecie udział to impre-
zy na światowym poziomie.
Są to prestiżowe regaty morskie i przybrzeż-
ne rozgrywane na Morzu Śródziemnym i Ka-
raibach. Giraglia Rolex Cup, czy Les Voiles 
w St. Tropez, Maxi Rolex Cup w Porto Cervo, 
Les Voiles de St. Barth na St. Barthelemy czy 
Copa del Rey na Majorce to elita światowych 
regat. Organizowane przez eleganckie kluby 
żeglarskie skupiają światową czołówkę na 
dużych jachtach. Nasz jacht, który czarteru-
jemy na takie regaty stoi zwykle w  marinie 
burta w burtę z zawodowymi załogami takich 
właścicieli firm jak Prada, Oracle, Netscape, 
L’Oreal, czy Skype. Wybieramy top imprez 
światowych i takie też jachty czarterujemy. 
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Za wami słynne regaty Sydney - Hobart, 
chyba największe dotychczasowe  
wyzwanie...
To marzenie, które towarzyszyło mi od 
dzieciństwa. Popłynęliśmy na jednym z lep-
szych aktualnie jachtów na świecie dostęp-
nym do żeglugi profesjonalno-amatorskiej: 
80-stopowym jachcie Weddell wykonanym 
z kevlaru i carbonu. W tym roku cała flota 
liczyła 110 jednostek. Po tragicznych wy-
padkach z 1998 roku, kiedy 6 osób zginęło 
w tym wyścigu, wymagania jakie organiza-
torzy stawiają przed jachtami i  załogą są 
bardzo restrykcyjne. Nie każdy jest w stanie 
je spełnić.

Zatem jakie warunki trzeba spełnić żeby 
wystartować w Sydney - Hobart?
Podstawowym wymogiem było to, że mu-
simy wspólnie przepływać wcześniej dwie 
imprezy. Drugim ważnym elementem jest 
tzw. „żeglarskie cv” – z każdym z załogan-
tów spotykam się kilkukrotnie, by poznać 
jego portret psychologiczny, jest to bardzo 
istotne w  ciężkich warunkach. Głównie 
liczy się przygotowanie techniczne łodzi 
oraz żeglarskie każdego z  uczestników. 
W  maju mieliśmy już kompletną zało-
gę, więc komfort na przygotowanie był  
u nas dosyć duży.

Sydney – Hobart to religia, nie tylko dla 
fanów żeglarstwa. Jakie masz wrażenia 
po tych regatach?
Tak dokładnie jest. Tłumy ludzi na starcie, 
podniosła atmosfera, cała Australia fak-
tycznie żyje tym żeglarskim świętem.  na-
tomiast w tym roku warunki na trasie były 
wyjątkowo łagodne i  sprzyjające. Najwięk-
szą trudność podczas rejsu stanowiło pa-
radoksalnie przygotowanie jachtu, a w trak-
cie wyścigu największą niedogodnością 
była utrata trzech żagli, co bardzo mocno 
nas spowolniło i zmusiło do zmiany planu 
taktycznego. Jacht dobrze się spisał na 
wymagających falach w  cieśninie Bassa, 
między Australią, a  Tasmanią. Startowali-
śmy w klasie Maxi, ze wszystkimi zwycięz-
cami z ostatnich lat. To jest absolutnie inny 
poziom, ale mimo wszystko, cieszę się, że 
z  tymi największymi jachtami i  legendami 
żeglarstwa stanęliśmy burta w  burtę. Nie 
mieliśmy szans z nimi wygrać, ale najważ-
niejsze dla nas było samo ukończenie regat 
w  dobrym stylu i  przede wszystkim bez-
piecznie dla załogi i jachtu.

Jesteś zadowolony z wyniku?
Dwie doby 23 godziny 54 minuty to nasz 
oficjalny czas. Wstydu nie przynieśliśmy. 
Z wyniku nie jestem do końca zadowolony, 
ale nie był on priorytetem i nie przysłoniło 
mi to całościowego odbioru tej kampanii. 

Za nami przygoda życia, a kolejne plany już 
niebawem Sam start i doświadczenie przy-
niosło mi wiele radości, ale chcemy wrócić 
wzmocnieni, z lepszym jachtem, w lepszym  
składzie i powalczyć.

Przed startem mówiłeś, że celujesz 
w siódme albo ósme miejsce, że nie pły-
niesz po zwycięstwo? To była asekuracja 
czy też brutalny realizm ? Większość że-
glarzy deklaruje, że jak płynąć, to tylko  
po zwycięstwo.
Pewnie dlatego tylu znakomitych żegla-
rzy siedzi w  domu. Ja wychodzę z  nieco 
innego założenia. Dla mnie liczy się zdo-
bywanie doświadczeń. Oczywiście wolał-
bym jeździć na regaty Pucharu Ameryki, 
czy Volvo Ocean Race i  zajmować tam 
miejsca w  czołówce, ale należałoby wy-
emigrować do Nowej Zelandii mając 15 
lat. Trzeba mierzyć siły na zamiary, szukać 
przyjemności w  budowaniu swoich kom-
petencji i  cieszyć się z  możliwości brania 
udziału w takich regatach. Wolę mieć kon-
takt non stop z  żeglarstwem morskim na 
najwyższym poziomie, niż 10 lat gonić za 
kontraktami sponsorskimi, o  które w  tym  
kraju niezwykle ciężko.

Wspomniałeś o dużych budżetach. Jaki 
trzeba mieć budżet żeby wystartować 
w takich regatach?
Żeby wystartować na takim jachcie, w  ta-
kich regatach i  takiej otoczce jaką robimy, 
budżet zamyka się w kilkuset tysiącach zło-
tych. Warto zauważyć, że zapraszamy ludzi 
na pokład nie tylko po to, żeby przekroczyć 
linię mety. Tu chodzi o  coś więcej. Ten 
projekt ma zbudować przede wszystkim 
poczucie wyjątkowości i przynależność do 
tego żeglarskiego świata. Odbywa się to 
zresztą wielokierunkowo. Załoga liczy 26 
osób, natomiast większość z  nich jedzie 
na regaty z całymi rodzinami na cały mie-

siąc. One również są częścią tego projektu. 
Duża część naszych działań polega na tym, 
żeby zorganizować regaty, zadbać o  nale-
żyty poziom sportowy, ale mimo wszystko 
większość trudu związana jest z  tym, by 
gościć klientów na najwyższym poziomie, 
bo tego właśnie oczekują. Żeglarstwo  
trzeba umieć sprzedać.

Polska załoga z polskim skipperem, do 
pełni szczęścia brakuje jeszcze tylko 
symbolicznej zmiany bandery.
Bezwzględnie. Posiadanie polskiego jach-
tu, gdzie właścicielami są Polacy z  dumą 
prezentując jednostkę i wygrywając najbar-
dziej prestiżowe regaty morskie, to oczywi-
ście cel sportowy naszego klubu. Jednak 
z  drugiej strony wiedząc jak w  rzeczywi-
stości wygląda utrzymanie takich maszyn 
regatowych i  całych kampanii, najpierw 
pragmatycznie chcę zbudować przeświad-
czenie w klubie z czym trzeba się zmierzyć, 
bo żeglarstwo regatowe to tak naprawdę 
palenie plików pieniędzy w  kominku, tu-
taj nie ma drogi na skróty. Dopiero wtedy 
jak będę absolutnie przekonany, że kan-
dydaci na inwestorów to rozumieją, będę  
w stanie w to wejść.

Na finał - cel długoterminowy i marzenie 
jednocześnie. W jakim miejscu chciałbyś 
być za kilkanaście lat, Ty i klub?
Chciałbym żebyśmy stworzyli taką spo-
łeczność, która jest w  stanie w  sposób 
świadomy podejść do realizacji ambitnych 
projektów jak odradzający się Admiral’s 
Cup. Chciałbym żeby to był ruch społecz-
ny ludzi, których na to stać i którzy wiedzą 
z czym to się je, żeby to nie zależało tylko 
od łaski sponsora, bo ta jak wszyscy wie-
my jeździ na pstrym koniu. Mniej rewolucji, 
więcej ewolucji i  w  dłuższej perspektywie 
czasowej dojść tam, gdzie chce dojść  
każdy – do Volvo Ocean Race.  
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ZAWODY Z DUSZĄ

Zawody z duszą – niegdyś powszechne, dzisiaj powoli odchodzą w zapomnienie. Na ich straży stoją 
rzemieślnicy i artyści, których profesje są nośnikami historii. Mimo postępu technologicznego, ich 
praca wygląda niemal identycznie jak w czasach naszych przodków. Takim zawodem jest z pewnością 
bursztyniarz, a najlepiej o tym wie Zbigniew Strzelczyk,  jeden z sześciu mistrzów polskiego bursztyniarstwa. 
Spotkałam się z nim na tyłach jego galerii Styl w Gdańsku, gdzie mistrz urządził swoją pracownię. 

AUTORKA: MALWINA TALAŚKA / FOTO: KAROL KACPERSKI

ZBIGNIEW STRZELCZYK

BURSZTYN POWIETRZEM 
MALOWANY

Od czego powinniśmy zacząć tę historię?
Myślę, że od przedstawienia się. Nazywam 
się Zbigniew Strzelczyk i  jestem burszty-
niarzem gdańskim. Najkrócej jak można 
i  określeniem, które oddaje moją profesję 
i zawód, który kocham. Znajdujemy się wła-
śnie w mojej pracowni, na tyłach galerii, więc  
tak to rozpocznijmy…

To tak od początku o historii bursztynu…
Oj, gdzie jest ten początek? Sięga nawet po-
nad 45 mln lat. To właśnie wtedy powstał 
bursztyn. Leży tu przed nami, na stoliku 
„Odyseja” Homera. Proszę sobie wyobrazić, 
że Homer, około 800 lat przed „ kalibracją”, 
opisując wydarzenia z XII wieku p.n.e. wymie-
nia w epopei bursztyn aż w 3 rozdziałach. I to 
na bardzo zaszczytnym miejscu w hierarchii, 
ponieważ zaraz po złocie, a przed kością sło-
niową i srebrem. Dlaczego o tym mówię? Dla-
tego, że to wyznacza historię szlaków bursz-
tynowych. My tutaj zafascynowani jesteśmy 
bursztynem bałtyckim, ale ok 20 tys. lat temu 

nie było Bałtyku. Powstał o wiele, wiele póź-
niej niż bursztyn. 45 mln lat to jest dolna gra-
nica złoża geologicznego, w którym bursztyn 
występuje. 

A skąd się wziął ten bursztyn?
Bursztyn pochodzi z  żywicy głównie drzew 
iglastych. Proszę sobie wyobrazić: wchodzi 
Pani do lasu iglastego zimą i wtedy nie czuć 
zapachu żywicy. Natomiast latem, przy wy-
sokich temperaturach, zapach żywicy jest 
wszechobecny. W  tym czasie, drzewa wy-
puszczają ciecz, aby obniżyć temperaturę 
własną. Następnie ta żywica spada do wody, 
na ściółkę, po czym gęstnieje. I przez miliony 
lat kamienieje. 

To możliwe, żeby aż tyle tej żywicy  
wypłynęło?
Świadczyć to może o  dwóch sprawach. To 
działo się przez dłuższy okres czasu, zaś 
drzewa różniły się od tych dzisiejszych. 
Zakładamy, że bursztyn powstał głównie 

z drzew iglastych, ale nie możemy być tego 
pewni. Nie wiemy czym charakteryzowały 
się te drzewa. Przykładowo mogły mieć pnie 
nawet kilkudziesięciometrowej średnicy. Wte-
dy pojemność żywicy, w tych drzewach była 
znacznie większa, co za tym idzie jej wydzie-
lanie również było o wiele większe. Interesu-
jące jest również, że nie znamy wieku Bursz-
tynu Bałtyckiego, który występuje w złożach 
wtórnych, polodowcowych.

Mówiąc o historii bursztynu nasunęła mi się 
pewna anegdota. Czy słyszał Pan o zaginio-
nej bursztynowej komnacie?
Tak, to największe dzieło jakie wykonali 
bursztyniarze. Aby opowiedzieć tę histo-
rię, warto zaznaczyć, że największy rozwój 
bursztyniarstwa, kunsztu i  poziomu obróbki 
osiągnęli mistrzowie gdańscy. Cech gdań-
skich bursztyniarzy był do tego stopnia zna-
czący, że wprowadzono dekret, który mówił 
o tym, iż w murach starego miasta Gdańska 
nie mogło być więcej niż 40 warsztatów ob-

38 LUDZIE



róbki bursztynu. I ci, którzy pracowali za mu-
rami miasta nazywali się partacze. Poziom 
gdańskich bursztyniarzy był coraz bardziej 
znany w Europie, dlatego książę pruski Fryde-
ryk I zapragnął gabinetu, który cały zostanie 
przyozdobiony bursztynami. I  tak właśnie 
narodził się pomysł bursztynowej komnaty. 
Stworzono pokój, w  którym dominującym 
elementem był bursztyn. Niedokończoną 
jeszcze komnatę zabrano do Prus i tam inni 
mistrzowie dokończyli dzieła. Do tej pory 
komnata nie była eksponowana. 

Co się później z nią działo?
Na skutek różnych rozmów, Fryderyk Wilhelm 
I, następca Fryderyka I, podarował tę komna-
tę carowi Piotrowi I. Po jego śmierci dziełem 
zainteresowała się caryca Elżbieta i w końcu, 
za jej pośrednictwem, dzieło zostało zapre-
zentowane szerokiej publiczności. Przekazy 
mówią o  tym, że ludzie o słabszej psychice 
wchodząc do tej komnaty, w której było cha-
rakterystyczne, załamane światło, nierzadko 

tracili poczucie rzeczywistości. Podczas II 
wojny światowej komnata została przygoto-
wana do wywiezienia na wschód, w związku 
z  przemieszczającą się armią niemiecką. 
W końcu z nieznanych przyczyn zaginęła. Są 
różne teorie tłumaczące jej zniknięcie. Bursz-
tyn intensywnie płonie, należy podejrzewać, 
że jeśli działania wojenne doprowadziły do 
palenia się zamku, to i bursztynowa komnata 
spłonęła wraz z zamkiem. Inny przekaz mówi 
o  tym, że Niemcy ją wywieźli bądź została 
ukryta na Śląsku. Niektórzy twierdzą, że zo-
stała wywieziona  okrętem podwodnym do 
Ameryki Południowej.

Jak wyglądało wydobywanie bursztynu, gdy 
Pan rozpoczynał swoją karierę? I jak to wy-
gląda teraz? 
Niewiele się zmienił sposób pozyskiwania 
bursztynu, a  stosowana metoda hydraulicz-
nego wypłukiwania nadal obowiązuje. Może 
nieco zmieniły się osiągi techniczne pomp, 
ale nadal główną rolę odgrywa „tyczkowy”, 
czyli osoba, która kieruje drążeniem otworu 
i  wie, w  którym momencie ten proces za-
trzymać. Widok niesamowity, kiedy widzimy 
bryłki bursztynu porwane przez strumień wy-
pływającej wody. Bryłki, które po raz pierwszy 
od co najmniej 45 mln lat ujrzał człowiek.

A jaki bursztyn jest najpopularniejszy? 
Zmieniało się to na przestrzeni lat. W latach 
60-70-tych wyroby z  białawego bursztynu 
trudno było sprzedać. Dlatego duży wysiłek 
wkładaliśmy w  klarowanie takiego burszty-
nu. Dzisiaj natomiast najbardziej popularnym 
bursztynem jest ten białawy. Na szczęście 
jest go więcej niż tego wyklarowanego. Ja, 
zresztą te piękne kawałki bursztynu – bia-
ławe, nazywam bursztynem malowanym 
powietrzem, gdyż ta malarskość, którą do-
strzegamy w bursztynie niejednokrotnie przy-

pomina dzieło artystyczne. Jakby twórca, 
w tym wypadku przyroda, wziął pędzel z po-
wietrzem i namalował różne wzory. Dlatego 
jest dość duży problem z wykonaniem bursz-
tynowych klipsów, spinek do mankietów, gdyż 
trudno dopasować dwa identyczne kawałki.

Czy ktoś, kto nie specjalizuje się w bursz-
tyniarstwie, mógłby pomylić znaleziony 
bursztyn z kamieniem?
Tak, jeśli ktoś się tym nie interesuje. Wielu tu-
rystów przychodzi do mnie i chwali się bursz-
tynowymi zdobyczami i  mają smutne miny 
kiedy odkrywamy co tak naprawdę znaleźli. 
Bardzo często nie jest to bursztyn.

Jak zorientować się wtedy czy znalazłam 
bursztyn czy kamień?
Ważny jest ciężar właściwy. Bursztyn ma 
około 1 grama na cm3. A otoczaki, takie jak 
krzem, piaskowiec, granit wyszlifowane przez 
piasek ważą co najmniej trzykrotnie więcej od 
bursztynu. Można także spróbować innej me-
tody. Wziąć zapalniczkę i podpalić okaz. Jeśli 
będzie to bursztyn, wtedy zacznie się palić. 
Przy okazji zacznie wydzielać fantastycz-
ny zapach przypominający trochę kadzidło 
kościelne. Natomiast kamień się nie zapali. 
Falsyfikat zaś wyda woń nieprzyjemną, przy-
pominającą zapach palącego się tworzywa 
sztucznego. 

Jeśli chciałabym znaleźć bursztyn, to gdzie 
powinnam rozpocząć poszukiwania?
Na pewno warto wybrać się nad wybrze-
że Morza Bałtyckiego, w  okolice  Zatoki 
Gdańskiej i  Mierzei Wiślanej. Czyli prawo 
i  lewobrzeżna część Wisły wpadającej do 
morza. Przede wszystkim powinna Pani 
tam pójść po sztormie, gdyż silne fale mor-
skie przynoszą bryłki bursztynu podczas  
silnego falowania. 
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Znajdę je wtedy na plaży?
Znajdzie je Pani i  na plaży i  w  wodzie. 
W  związku z  tym, że większość sztormów 
odbywa się od jesieni do wiosny, jest wtedy 
strasznie zimno. Trzeba zatem ciepło się 
ubrać, wybrać odpowiednie gumowe buty 
połączone ze spodniami, aby można wejść 
do wody. Często ten bursztyn znajduje się 
wśród  kawałków drewna, wodorostów, nie-
co dalej od brzegu. Dużo bursztynu można 
znaleźć nad brzegiem Bałtyku, gdy podczas 
sztormu wieją wiatry północno-wschodnie. 
Trzeba zdawać sobie sprawę z  tego, ze po 
sztormie jest również niebezpiecznie. Fale 
morskie są dość duże, wystarczy podmycie 
stóp, przewrócić się i w jednej chwili już nie 
ma człowieka. Nocą nikt tego nie zauważy. 
Lepiej pracować w dwie osoby, jeden ubez-
piecza, a drugi poszukuje. I nie jest to zajęcia 
dla abstynentów. Rozgrzewającą herbatę 
trzeba popijać non stop, aby nie zamarznąć.

Pan również poszukuje bursztynu?
Aktualnie nie. Ale dawniej jeździłem nad Mo-
rze Bałtyckie, w pobliżu miejscowości Piaski, 
koło Krynicy Morskiej. Dlaczego aż tak dale-
ko? Bo tam jest bliżej złóż, które są wypłuki-
wane i  zdarzało się, że znajdowałem spore 
kawałki bursztynu. 

Na jakie rynki trafia bursztyn?
Wyroby z bursztynu eksportujemy do około 
90 krajów na świecie. Świadczy o tym adre-
sografia kupców przyjeżdżających do Gdań-
ska na Amberif – największe targi bursztynu 
na świecie. Dedykowane wyroby wysyłamy 
do krajów arabskich. Duży popyt na bursztyn 
jest w  Chinach, który spowodował wzrost 
cen surowców, choć w  ostatnim czasie już 
to się stabilizuje. Także eksportujemy go do 

USA, Kanady, czy Afryki. Od 2-3 lat podejmu-
jemy próby sprzedaży i  umiejscowienia na-
szych firm w Ameryce Południowej.

Za jaką cenę można sprzedać surowy 
bursztyn?
Za drobny bursztyn, używany do nalewki, 
możemy otrzymać 20-25 zł/kg. Zaś za duży 
kawałek bursztynu cena wzrasta. Może 
kształtować się nawet do 25-30 tys. za kg, 
w zależności od jakości bursztynu. Bursztyn, 
który zawiera inkluzje to już inny przedział 
cenowy. Kwoty są wtedy uwarunkowane 
nie tylko jakością kawałka, ale także inkluzji. 
I tam ceny są dużo, dużo wyższe .

A jeśli nie chcę sprzedać bursztynu, co 
mogę z nim zrobić?
Obrobić. Położyć w  domu jako element 
ozdobny i  co jakiś czas pocierać dłońmi, 
korzystając z  dobrodziejstwa elektrostaty-
ki. Co ona powoduje? Bursztyn elektryzuje 
się ze znakiem minus. Znaki plus i  minus 
dążą do równowagi, jeśli u  człowieka wy-
stępuje nadmiar ładunku ze znakiem plus 
to bursztyn ten ładunek zmniejsza i  czyni 
nasz organizm bardziej odporny na różne-
go rodzaju dolegliwości. Dlatego zabawa 
bursztynem jest tak pozytywna, gdyż po-
średnio wpływa na wzrost funkcji obronnych  
naszego organizmu. 

Ale to nie jest jedyna właściwość lecznicza 
bursztynu?
Oczywiście, że nie. Możemy zrobić z  niego 
popularną nalewkę. Bursztynu zalać spiry-
tusem i  odstawić go, a  po 6-7 tygodniach 
nalewka jest gotowa do użycia. Spirytus 
wyciąga z bursztynu olejki eteryczne i kwas 
bursztynowy, któremu przypisujemy wła-

ściwości lecznicze. Działa znakomicie na 
bóle reumatyczne stawów. Ma również wła-
ściwości, kiedy stosujemy go do inhalacji. 
W  szczególności gdy odczuwamy zmiany 
w  górnych drogach oddechowych. Wystar-
czy do naczynia z gorącą wodą wlać kilkana-
ście kropel nalewki na bursztynie i wykonuje-
my inhalację. Rewelacja! Działa również na 
przyśpieszenie leczenia dobrych skaleczeń. 
Do tego sam zapach jest fantastyczny! Chce 
się tego wąchać!

Bursztyny podarował Pan parze książęcej, 
która odwiedziła Polskę…
Księżniczka Kate otrzymała ode mnie bryłkę 
bursztynu, w  której znajdowała się inkluzja 
zwierzęca i  roślinna. Podobną bryłkę otrzy-
mał Książę William. Reakcja księżnej była 
widoczna na zdjęciach, które obiegły świat. 
Wydawała się bardzo zadowolona. Opowia-
dałem im o bursztynie i prezentowałem jego 
średniowieczną obróbkę. Księżnej moja opo-
wieść bardzo się spodobała. 

Jak Pan zaczynał przygodę z bursztyniar-
stwem?
Bursztynem interesowałem się od dziecka. 
Trudno inaczej, kiedy mieszka się w  Gdań-
sku – światowej stolicy Bursztynu. W latach 
70. podjąłem pracę w  Cepeliowskiej Spół-
dzielni „Bursztyny” na stanowisku wicepre-
zesa ds. technicznych. Moje możliwości 
poznawcze radykalnie wzrosły. Od 1980 
roku prowadzę Pracownię i Galerię Styl, która 
znajduje się w Głównym Mieście przy ul. Dłu-
gie Pobrzeże 31, gdzie prowadzę m.in. kur-
sy, warsztaty i  szkolenia. Uzbierało się tych 
doświadczeń w okresie ok. 45 lat. Bursztyn 
nadal jest dla mnie ogromną zagadką i czuję  
wobec niego dużą pokorę. 
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MAŁGORZATA JARMUŁOWICZ  

W PODRÓŻY PO INDONEZJI

Na początku muszę koniecznie zapytać o wy-
strój gabinetu. Znacząco różni się od innych 
na wydziale. Co tutaj się znajduje? 
To jest bardzo skromna część zbiorów. Pocho-
dzą z różnych rejonów świata, w których byłam 
wraz z mężem. Na suficie wiszą parasolki z kra-
jów azjatyckich. Maska na ścianie jest afrykań-
ska, ale jak się nietrudno domyślić to przedmiot 
wyłącznie dekoracyjny. Są tu również dwa 
batikowe obrazy przywiezione z Jawy oraz ob-
raz z  wizerunkami Rangdy i  Baronga, dwóch 
najważniejszych postaci w  mitologii balijskiej. 
Na przeciwległej ścianie wisi wyhaftowana ce-
kinami balijska tancerka, w tradycyjnej pozie. To 
są przejawy nałogu kolekcjonerskiego, na który 
cierpimy z mężem podczas naszych podróży.

W tym roku zdobyli Państwo główną nagrodę 
podczas Kolosów w kategorii podróże. Co w tej 
nagrodzonej podróży było tak fascynującego?
Na tegorocznych Kolosach pokazaliśmy 
między innymi scenę odczytywania wyroku 
przodków przez uczestników uroczystości 
pogrzebowej. To jest bardzo skomplikowana 
i  długotrwała procedura, następująca bezpo-

średnio po rytualnym zabiciu maczetą kilku-
nastu bawołów. Ich wątroby są gromadzone 
w jednym miejscu i nad tą hałdą mięsa pochyla 
się kilkunastu mężczyzn, którzy mają status 
rato, animistycznych kapłanów. Oglądają z nie-
zwykłym pietyzmem każdy detal wnętrzności, 
obmacują je i rozkrawają, odczytując z nich, jak 
z księgi, czy przodkowie są zadowoleni, czy jest 
jakiś problem i jak go rozwiązać. 

Takich obrzędów jest wśród indonezyjskich 
plemion znacznie więcej...
Kolejną sumbańską uroczystością jest święto 
zwane Pasola. To rodzaj turnieju – bitwy dwóch 
drużyn konnych wojowników, bosych, jeżdżą-
cych na małych wierzchowcach. Konie są ho-
dowane na tej wyspie od wieków – są to tak 
zwane koniki sandałowe, małe i zgrabne. Pod-
czas Pasoli jeźdźcy walczą ze sobą włóczniami 
ciskanymi w przeciwnika w pełnym galopie. Nie 
ma broni defensywnej, czyli tarczy. Niegdyś wo-
jownicy musieli robić uniki przed ostrymi włócz-
niami i wtedy trup siał się gęsto. W latach 30. XX 
wieku zastąpiono te ostre włócznie stępionymi 
kijami, ale to nie zmienia faktu, że Pasola to na-

dal popis sprawności bojowej i zarazem powrót 
do starych tradycji łowców głów. Podczas tego 
święta można w sposób zastępczy wyładować 
odwieczne animozje, które dzielą poszczególne 
klany. Te same klany, które niegdyś polowały  
na głowy swoich wrogów.

Czytając Pani relacje z podróży zadziwiło 
mnie to, że w Indonezji starym obrzędom 
towarzyszą często wynalazki nowoczesnej, 
zachodniej kultury. Na przykład telefony ko-
mórkowe… 
Tak, Indonezyjczycy uwielbiają selfie i  zdjęcia 
z cudzoziemcami. Za każdym razem zostawia-
my swoje twarze na setkach zdjęć przypadko-
wych ludzi (śmieje się). 

Czy te swojskie i obce elementy kultury  
mogą się łączyć?
Łączą się w  sposób nieuchronny. Już prawie 
wszędzie dotarła zachodnia cywilizacja z taki-
mi wynalazkami jak tablety, smartfony, itd. Ten 
temat jest szalenie ciekawy, bo sprzyja zjawi-
skom synkretycznym. W podobny sposób stare 
wierzenia łączą się w Indonezji z napływowymi 

Od ponad dekady Małgorzata Jarmułowicz wraz z mężem Zygmuntem Leśniakiem podróżują po mało zna-
nych rejonach Indonezji. Zamiast luksusowych hoteli i wypoczynku na plaży, preferują samotne wyprawy oraz 
poznawanie cudów Indonezji „od środka”, dokumentując przy tym zapomniane już zwyczaje indonezyjskich 
plemion. Na co dzień moja rozmówczyni jest wykładowcą na Uniwersytecie Gdańskim. Jednak nawet tutaj 
można zauważyć skutki jej pasji. 

ROZMAWIAŁA: MALWINA TALAŚKA
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religiami i jedno z drugim bardzo dobrze się do-
gaduje. Nowoczesność nieuchronnie wkracza 
w ten stary porządek. Tak jak podczas rytuału 
ma’nene, który obecnie nie może się obyć bez 
zdjęć robionych smartfonami.

Na czym polega ten rytuał?
Wzbudza on dużą ekscytację u Europejczyków, 
bo w ich oczach może uchodzić niemal za pro-
fanację zwłok. W rzeczywistości wyrasta z kul-
tu zmarłych i ma na celu odnawianie relacji ze 
zmarłymi. Lud Torajów z wyspy Sulawesi odwie-
dza w czasie rytuału wydrążone w skale groby 
bliskich, żeby je – o zgrozo… otworzyć. Przyjeż-
dżają, aby spędzić czas przy grobach swoich 
zmarłych i  wykonać obrządek polegający na 
oczyszczeniu ich szczątków. Jeśli to możliwe, 
ciało zostaje przebrane w nowy strój, czesze się 
mu włosy, czy oczyszcza twarz z pleśni. To cały 
szereg czynności, które u nas wywołują dreszcz 
zgrozy. Miejscowi robią to jednak z ciepłem, mi-
łością i  szacunkiem dla ekshumowanych ciał. 
Ostatecznie szczątki wracają do grobowca wy-
posażone w  różne dary, np. papierosy, drobne 
pieniądze, cukierki, itp. To skutecznie oswaja gro-
zę śmierci. Budząca strach tajemnica zamienia 
się w element normalnego życia społecznego, 
choćby podczas rodzinnych biesiad organizo-
wanych tuż przy otwartej trumnie. W ten sposób 
znikają u Torajów lęki i opory, które wciąż istnieją 
w naszej kulturze.

W relacjach z podróży pojawia się wątek ta-
jemniczych bębnów, które mają wielkie zna-
czenie dla mieszkańców pewnej wyspy…
Alor to niewielka wyspa, na której mówi się aż 
55 różnymi językami. Przy olbrzymiej różno-
rodności etnicznej oraz kulturowej tej wyspy 
istnieje pewien wspólny element, który łączy jej 
mieszkańców. Jest to mianowicie obsesyjna 
fascynacja bębnem moko. Instrument zrobiony 
jest z brązu, czyli materiału, który na Alor nigdy 
nie był wytwarzany. Bębny musiały trafić na 
wyspę przed wiekami, przywiezione z  innych, 
odległych rejonów Azji. Stąd też ich wysoka 
wartość. Miejscowi traktują je jako coś unikal-
nego, przechowują pieczołowicie w domu i wy-
dobywają na specjalne okazje bądź przekazują 
w posagu dzieciom. Co ciekawe, można rów-
nież za nie nabyć ziemię. Są bardzo cenną lo-
katą kapitału. Alorczycy pielęgnują wiele mitów 
i  wierzeń dotyczących tych bębnów. Uważają 
na przykład, że są darem bogów, albo że po 
prostu rosną w ziemi. 

A jaką funkcję w społeczeństwie pełnią  
czarownicy?
Czarownik czyli dukun, to osoba obdarzona 
niezwykłym autorytetem, to strażnik lokalnej 
tradycji, który odpowiada za wszystkie sprawy 
nadnaturalne, czyli za wróżby, komunikowanie 
się ze zmarłymi bądź odprawianie rytuałów. 
Potrafi na przykład odczytać wolę przodków 

z  wnętrzności zwierząt. Oglądaliśmy takie 
obrzędy na Sumbie, a w tym roku również na 
Flores. Mieszkańcy tych wysp wierzą w świat 
nadprzyrodzony, zamieszkiwany przez bó-
stwa i  dusze zmarłych, który oddziałuje  
na życie na tym realnym świecie.

Kto może zostać czarownikiem?
Czarownikiem zostaje przede wszystkim ten, 
kto ma do tego powołanie, kto został uznany za 
osobę, która ma specjalne zdolności, np. potrafi 
przewidzieć przyszłość. Cała sztuka polega na 
tym, żeby zyskać sobie autorytet wśród lokalnej 
społeczności. Wielu umiejętności nie można 
sprawdzić, trudno jest choćby zweryfikować 
niektóre wróżby. Czasami te talenty są dziedzi-
czone po ojcu czy dziadku, bywa też tak, że cza-
rownikiem zostaje osoba, która miała prorocze 
sny bądź wskutek choroby otarła się o „tamten” 

świat i ogłasza, że wie w  jaki sposób porozu-
miewać się ze zmarłymi. 

Dlaczego właśnie Indonezja?
Bo jest z  wielu powodów szalenie fascynu-
jąca i  nie ma szans się znudzić, nawet przy 
wielokrotnych wizytach. Przede wszystkim 
jest dużym krajem, bardzo urozmaiconym, 
trudnym komunikacyjnie, który oferuje bogac-
two doznań, przeżyć i  obserwacji. Indonezja 
jest zlokalizowana na wyspach, które łączą 
cechy przyrody australijskiej oraz azjatyc-
kiej. Każda wyspa jest jakby osobnym świa-
tem. O  tym kraju panuje powszechna opi-
nia, że jest on kwintesencją tego, co Daleki 
Wschód ma do zaoferowania. Rzeczywiście, 
kraj kusi urodą krajobrazu, kulturą, a  także  
gościnnością gospodarzy. 
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Tyrol ma swoją tożsamość. Choć jest częścią 
Austrii, wydaje się odrębnym światem - ze 
swoją tradycją, ludźmi sypiącymi uśmiecha-
mi jak z rękawa i oczywiście jedyną w swoim 
rodzaju kuchnią. Kiedy tu jestem, z przyjemno-
ścią czerpię garściami z arsenału możliwości, 
jaki przede mną roztacza. Nie byłoby mnie tu 
jednak zimą, gdyby nie góry i śnieg. Ten duet 
przyciąga jak magnes i  uzależnia niczym naj-
silniejszy narkotyk. Trudno się wyzwolić z tego 
nałogu. Zresztą nie ma powodu, by to robić.  

EKSTREMALNE WARUNKI 

Na brak emocji nie można tu narzekać. Mocne 
wrażenia zapewnia samo lądowanie w  Inns-
brucku, stolicy Tyrolu. Jeśli wierzyć specja-
listom, podobne odczucia jak pasażerowie, 
mają sami piloci. Lotnisko w  sercu Alp regu-
larnie jest bohaterem rankingów na najbardziej 
niebezpieczne lub najtrudniejsze podejścia do 
lądowania. Leży na wysokości 574 m n.p.m., 
podczas gdy miasto od południa otoczone jest 
przełęczą znajdującą się 1370 metrów n.p.m. 

Podejścia prowadzą trasą wzdłuż zboczy wy-
sokich gór, czasami mam wrażenie, że wystar-
czy wyciągnąć rękę, by dotknąć ich czubków. 
Nie chcąc nikogo wystraszyć uprzedzam, że 
samolot zawsze bezpiecznie siada na pasie. 
Lotnisko jest tak niewielkie, że pasażerowie 
wprost z samolotu idą do hali przylotów. Po ich 
strojach wyciągam wnioski, że większość to 

narciarze, których myśli krążą wokół ośnieżo-
nych stoków. Dokładnie wiem co czują, jestem 
przecież w tej grupie.  

SPOKÓJ I SZALEŃSTWO

Tyrol wita mnie widokami jak z  obrazka, sło-
neczną scenerią i ciepłą energią. Zmierzam do 
leżącej na zachodzie regionu doliny Paznaun, 
skupiającej cztery miejscowości - Ischgl, Galtür, 
Kappl i See. Są jak rodzeństwo. Wydają się po-
dobne, ale kiedy bliżej im się przyjrzeć, wyraź-
nie widać różnice charakteru. Szaleństwo stoi 
w kontrze do spokoju.

Między miejscowościami poruszać się można 
samochodem lub darmowym ski busem. Tym, 
co łączy wszystkie miejsca, jest otaczający je 
wspaniały świat gór. 40-kilometrową tyrolską 
dolinę otaczają szczyty grup górskich Verwall, 
Silvretta i  Samnaun. Raj dla narciarzy, raj dla 
mnie. Co rusz na horyzoncie wiją się serpen-
tyny kolejnych stoków. Dają z siebie wszystko, 
bowiem sezon jest tu wyjątkowo długi - trwa 
od początku listopada do maja. Tylko korzystać. 

ZAKUPY I IMPREZY

Swoją przystań na kilka zimowych dni znala-
złam w Ischgl. Dla wielu to miejsce, w którym 
wypada się pokazać. Nawet bardziej niż w St. 
Moritz. Miejsce to daje obietnicę nie tylko nar-
ciarskiej przygody, ale też niekończącej się im-

prezy, co dla wielu jest ważnym kryterium przy 
wyborze ośrodka narciarskiego. Często słyszę, 
że Ischgl jest jak Ibiza w samym centrum Alp. 

Fakt, imprezy, koncerty i szampańska zabawa 
przez cały rok nie ustępują w niczym hiszpań-
skiej wyspie. Wokół pełno modnych sklepów - 
od Prady po Diora. Kto przyjechał tu na zakupy, 
na pewno się nie zawiedzie. Podobnie jak mi-
łośnicy dobrych aut. Miasto sponsorowane jest 
przez Porsche, które raz po raz dostrzec można 
na drodze. Imponującego egzemplarza szukać 
też możecie wysoko, na szczycie. 

RELAX. IF YOU CAN

Co rusz widzę napis "Relax. If you can" - to ha-
sło reklamowe tego miejsca. Trafione w  stu 
procentach. Dość powiedzieć, że miejscowość 
od lat wygrywa w rankingach na najlepszą ofer-
tę apres-ski. Musicie mi uwierzyć na słowo, że 
to zimowa stolica rozrywki, w której zabawa po 
nartach jest równie ważna, co samo śnieżne 
szaleństwo. A może i ważniejsza. Do barów na 
świeżym powietrzu idzie się prosto ze stoków, 
z  których wszyscy zjeżdżają wraz z  zamknię-
ciem wyciągów po godz. 16. 

Świętować można wypijając butelkę najlep-
szego szampana albo kubek grzanego wina. 
Jak kto lubi. Setki imprezowiczów przez długie 
godziny wędrują od jednego klubu do drugiego. 
Jeśli będziecie mieli nieco szczęścia, w tłumie 

PAZNAUN

BIAŁA PRZYSTAŃ 
AUTORKA: MARTA LEGIEĆ

Nie lubię śniegu w mieście. A może inaczej - lubię, ale oblepione białym puchem drzewa chciałabym widzieć w czasie 
Bożego Narodzenia. Tymczasem zima coraz częściej zaczyna nas zaskakiwać w lutym i odchodzi, kiedy jej się to 
żywnie podoba. Nie lubię tych pogodowych kaprysów, dlatego pakuję się i wyjeżdżam tam, gdzie Królowa Śniegu przez 
cały zimowy sezon hojnie rozsypuje biały puch, a kochający mróz, słońce i narty są jej za to wdzięczni. Chcecie poczuć 
ten klimat? Zabieram was do tyrolskiej doliny Paznaun. 

Tyrolska dolina Paznaun to świątynia narciarzy
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tym spotkacie Stinga, Petera Gabriela, czy 
Kylie Minoque. Część głodnych zabawy, ale 
tylko ta wtajemniczona, trafia do klubu Pacha, 
przypominającego jedno z  modnych miejsc 
na Manhattanie. To tu swoje urodziny święto-
wała Paris Hilton, bywają Victoria Beckham  
i Naomi Campbell.

 BIAŁA IDYLLA 

Z nocnych klubów imprezowiczów wyciągnąć 
może jedynie wizja jutrzejszego szusowania. 
Komu uda się wstać rano, w nagrodę otrzyma 
niemal puste, idealnie skrojone trasy. To dzię-
ki nim Ischgl zdobyło niesamowitą renomę 
wśród snowboardzistów i narciarzy na całym 
świecie. W śniegu zawarty został fenomen, bo-
wiem jestem oto w jednym z najbardziej obfitu-
jących w śnieg ośrodku narciarskim w Alpach 
i  jednym z  najnowocześniejszych ośrodków 
narciarskich w Europie.  

Na dobry początek pstrykam sobie fotkę pod 
zbiorem nart, swoistym logo Ischgl, by ruszyć 
przed siebie na stoki masywu Silvretta Arena, 
jedną z  największych huśtawek narciarskich 
w Austrii, gdzie wszystkie wyciągi i trasy tworzą 
system logiczny i urozmaicony. W sumie Arena 
oferuje 230 kilometrów tras, nie tylko po stronie 
austriackiej. "Szlakiem Przemytników" można 
się stąd wybrać do szwajcarskiego Samnaun 
i przy okazji zaliczyć wizytę w strefie bezcłowej. 

Od szusowania czasami warto odpocząć. 
Choćby po to, by sprawdzić jak smakuje Apfel-
strudel czy Käsespätzle. Zaręczam, że mają tu 
smak porywający w  tango wszystkie zmysły 
i sprawiają, że upływ czasu przestaje mieć zna-
czenie. Zresztą górskie schroniska - te w  sta-
rym stylu i te bardziej nowoczesne - w nagrodę 
za trudy na stoku oferują wyjątkowe kulinarne 
specjały, a  menu sięga od tyrolskiej kuchni 
domowej po alpejskie wydanie haute cuisine. 
Moim zdaniem tutejsze restauracje zdecydo-
wanie przyćmiewają swe górskie konkurentki. 
Ot, choćby Panorama. 

ALPEJSKIE WIOSKI

W samym środku imponującej krainy górskich 
szczytów znajdują się jeszcze dwie idyllicz-
ne alpejskie wioski – Kappl i See. I one kuszą 
ośnieżonymi stokami i spełniają marzenia wy-
poczywających tu gości. W parku przygód Sun-
ny Mountain najmłodsi mogą nauczyć się jazdy 
na nartach. Można tam spotkać tańczącego 
Słonia czy Smoka, co bawi nie tylko maluchy, 
ale też ich rodziców. 

Jest jeszcze Galtür usadowione w tylnej części 
doliny Paznaun z  naturalnym śniegowym par-
kiem rozrywki Silvapark. To też idealny punkt 
startowy wypraw skitourowych, na łonie wciąż 
nietkniętej przez cywilizację natury. Galtür jest 
pierwszym oficjalnym uzdrowiskiem klima-

tycznym w Tyrolu. Kto na co dzień zmaga się 
ze smogiem, doceni ubogie w pyłki powietrze 
i  sprzyjający klimat wywierający dobroczynny 
wpływ na umęczony organizm. 

 RYZYKO W ALPEJSKIEJ DOLINIE 

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto 
odwiedzić Galtür. To tutejsze Alpinarium, po-
wstałe po tym, jak w 1999 r. na miasteczko spa-
dła niespodziewanie lawina, pędząca z prędko-
ścią 300 km/h. Zmiotła bez litości  30 domów, 
uśmiercając aż 31 osób. Atrakcją samą w so-

bie jest architektura budynku, ściśle wpasowa-
na w otaczającą naturę. 

Jego centralną część stanowi mur ochronny 
o długości 345 m i wysoki na 19 m. To rzecz nie 
mająca swojego odpowiednika w Europie, któ-
ra ma chronić miejscowość i jej mieszkańców 
przed kolejnymi zagrożeniami, jakie niesie natu-
ra. Wizyta w Alpinarium daje wyobrażenie o ry-
zyku związanym z życiem w alpejskiej dolinie. 
To też moment na wyciszenie po szaleństwie 
na stoku i upojnym apres-ski. Moment ważny, 
z którego nie należy rezygnować. 

Heliskiing i narciarstwo poza szlakiem 

Ischgl, luksusowy kurort zwany zimową Ibizą 

Sezon w dolinie Paznaun trwa od listopada do maja
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O  tym, że nowe Porsche Cayenne jest 
faktycznie nowe najmocniej przekonuje 
tył samochodu. Z przodu bowiem zmiany 
są niewielkie i  tylko prawdziwy fan marki 
będzie potrafił je zidentyfikować. Wystar-
czy jednak rzut oka na tył, by zachwycić 
się nowym designem. Linia nadwozia jest 
bardzo zgrabna, samochód jest zadzior-
ny. Stylistyczną kropką nad i  jest nowy 
układ świateł i  ciągnący się przez całą 
szerokość pas, znany już z  najnowszej 
wersji Panamery.  

Projektanci Porsche Cayenne wsłucha-
li się też w  opinie użytkowników pro-
jektując wnętrze. Często słychać było 
opinie, że poprzednie generacje były 
przekombinowane, przeładowane przyci-
skami. Tutaj problem rozwiązano dotyko-
wą konsolą umieszczoną w  tunelu środ-
kowym. Użytkuje się to bardzo wygodnie. 
Wszelkie informacje wyświetlane są na  
efektownych ekranach. 

Wiemy już, że nowy Cayenne świetnie 
wygląda. Naprawdę, obok niego nie da 
rady przejść obojętnie. Co się jednak 
dzieje po przekręceniu kluczyka? Napi-
szemy tak. Jeśli dysponujesz gotówką, 
ale nie masz ciśnienia na zmianę sa-
mochodu, nie wsiadaj! Bo wysiądziesz 
lżejszy o  pół miliona złotych. Ten dwu-

tonowy SUV daje bowiem niesamowitą 
radość z jazdy, w zasadzie przenosi ją na  
zupełnie inny poziom. 

Z  salonu Porsche Centrum Sopot ode-
braliśmy do testów podstawową wer-
sję Cayenne wyposażoną w  6-cylindro-
wym silnik turbo o  pojemności 3 litrów, 
mocy 340 KM i  450 Nm maksymalnego 
momentu obrotowego. Ten bazowy mo-
del rozpędza się do 100 km/h w  6,2 s 

(5,9 s z  pakietem Sport Chrono). Pręd-
kość maksymalna wynosi 245 km/h.  
Tyle danych technicznych. 

W  praktyce wygląda to tak. Mocy nie 
brakuje, aczkolwiek jazda mocniejszymi 
wersjami Cayenne S (440 KM) i  Cayen-
ne Turbo (550 KM) dostarczy wrażenia 
wręcz ekstremalne. O  komfort kierowcy 
i  pasażerów, szczególnie na długich tra-
sach dba zawieszenie pneumatyczne 

Gdy Porsche Cayenne debiutowało 16 lat temu, motoryzacyjny świat łapał się za głowę. Puryści obwieszczali profanację 
legendarnej marki, wizjonerzy chwalili oryginalność pomysłu. Dziś nikt już nie wątpi w zasadność tej rewolucji, która nie 
tylko nie przyniosła ofiar, ale wytyczyła nowe kierunki rozwoju motoryzacyjnego świata. Debiutująca w tym roku trzecia 
generacja Cayenne jest idealnym potwierdzeniem słuszności obranej przez Porsche drogi. 

PORSCHE CAYENNE

NOWE SZATY KRÓLA 

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI
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z  systemem samopoziomowania i  funk-
cją regulacji prześwitu z  Porsche Active 
Suspension Management.  Oprócz pneu-
matycznego zawieszenia Cayenne opcjo-
nalnie wyposażone jest m.in. w  system 
niwelowania przechyłów i  skrętną tylną 
oś, co w  przypadku dużego SUV-a  ma 
fundamentalne znaczenie. 
Ciasne zakręty, gwałtowne nawroty, jazda 
z  dużą prędkością po łukach – Porsche 
Cayenne zawsze jest przyklejone do drogi, 

a  zawieszenie i  elektroniczne systemy nie 
pozawalają na niekomfortowe i co ważniej-
sze, na niebezpieczne przechyły. Inżynieria 
na poziomie master class! Nie bez zna-
czenia są również opony – węższe z przo-
du (255/55 R19) i  szersze z  tyłu (275/50 
R19), które pomagają utrzymać właściwy 
tor jazdy, zwłaszcza w  bardzo szybkich 
zakrętach. Podstawowy silnik w  Cayenne 
zadowoli wielu, a z pakietem Sport Chrono 
wykazuje realne sportowe aspiracje.

Jeśli pragniemy więcej sportu, to wy-
bierzmy wersję Cayenne S, napędzaną 
2,9-litrowym silnikiem V6 biturbo. Ta jed-
nostka, podobnie jak słabsza wersja, jest 
nową konstrukcją. Osiąga moc 440 KM 
oraz 550 Nm maksymalnego momentu 
obrotowego. Od 0 do 100 km/h Cayenne 
S przyspiesza w  5,2 s (z  pakietem Sport 
Chrono: 4,9 s). Prędkość maksymalna wy-
nosi 265 km/h.

Najmocniejszym dostępnym obecnie mo-
delem jest Cayenne Turbo z  4 litrowym 
silnikiem V8 o  mocy 550 KM i  momen-
cie obrotowym aż 770 Nm. Osiągi to 4.1 
sekundy od 0 do 100 km/h (3,9 s z Sport 
Chrono) i  prędkość maksymalna 286 
km/h. Ceny modelu Cayenne rozpoczy-
nają się od 359 120 zł, Cayenne S od 451 
320 zł, a Turbo od 681 080 zł. Wkrótce do 
oferty dołączy również usportowiona wer-
sja GTS oraz hybryda.

Na całym świecie Porsche sprzedało do-
tychczas ponad 760 tysięcy modelu Cay-
enne. Tę imponującą liczbę z  pewnością 
wyśrubuje trzecia generacja pierwszego 
SUV-a w historii producenta z Zuffenhau-
sen. Nie mamy co do tego żadnych wątpli-
wości. Może to i duży SUV, ale zawsze jest 
to Porsche, z całą swoją historią, tradycją, 
kultem i sportowym DNA. 
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Dopracowany samochód pod każdym względem, cieszący oko niebanalną stylistyką, dający 
wielką przyjemność z jazdy. Infiniti Q50S to limuzyna klasy średniej, która bez kompleksów 
staje w szranki z wielką niemiecką konkurencją w postaci BMW 3, Audi A4 i Mercedesa klasy C. 

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

 INFINITI Q50S

JAPOŃCZYK Z NIEMIECKIM SERCEM

Takie wrażenia mamy po jeździe dwulitrową, tur-
bodoładowaną benzyną o mocy 211 KM z napę-
dem na tył. A przecież w ofercie jest jeszcze to-
powa odmiana z trzylitrową jednostką twin turbo 
V6 o porywającej mocy 405 KM! Zapraszamy do 
Centrum Infiniti Gdańsk na jazdę próbną. Warto!

O tym jak ten samochód wygląda, nie bę-
dziemy się rozpisywać. Widać na zdjęciach. 
Motoryzacyjni esteci twierdzą, że jest to syl-
wetka, która bardzo mocno będzie się opierać 
upływowi czasu. Q50S to drapieżna i wyrafino-
wana limuzyna, która kusi ekscytującą mocą 
i szeregiem nowoczesnych technologii, które 
jednak nie tłumią przyjemności z jazdy. 

Tę przyjemność najbardziej odczujemy dzięki 
innowacjom w układzie kierowniczym. Mamy 
tutaj pierwszy na świecie elektroniczny system 
kierowania adaptacyjnego (Direct Adaptive Ste-
ering), który polega na przesyłaniu drogą elek-
troniczną danych na temat ruchów kierownicą 
na przednie koła, gdzie bardzo czuły siłownik 
napędza przekładnie. 

System ten za pomocą czujników monito-
ruje sygnały z drogi i dokonuje nieustannych 
korekt, aby zwiększać precyzję prowadzenia 
w każdym zakręcie. Ustawienia układu kierow-
niczego można spersonalizować. Wybierz tryb 
standardowy, jeśli cenisz komfortowe prowa-
dzenie. Jeśli chcesz zwiększyć szybkość reak-
cji, przejdź na tryb sportowy. 
 
Z kolei elektronicznie sterowane zawieszenie 
dynamiczne (Dynamic Digital Suspension) eli-
minuje niepożądane drgania wywoływane przez 
nierówności nawierzchni, aby zapewnić płynną, 

a zarazem dynamiczną jazdę. Tryb jazdy można 
dostosować do swoich preferencji za pomocą 
przełącznika Drive Mode Selector. Do wyboru 
aż 6 opcji, do których komputer dobierze odpo-
wiednie parametry silnika, zawieszenia, skrzyni 
biegów oraz układu kierowniczego. 

Prawdziwa frajda zaczyna się jednak gdy wy-
łączymy ESP i kontrolę trakcji. Tutaj dla Japoń-
czyków niskie ukłony, bo pozwolili by człowiek 
chociaż na chwilę poskromił zawansowaną 
elektronikę wyręczającą kierowcę w najprost-
szych manewrach i sytuacjach drogowych. 
Nasze Infiniti Q50S momentalnie stało się 
przyjemnie nadsterowne, współpraca ukła-
du kierowniczego z zawieszeniem dodawała  
poczucia pewności. 

Infiniti Q50S jest też samochodem bardzo 
bezpiecznym. Na pokładzie m.in. system 

zapobiegania kolizjom z tyłu, system przewi-
dujący kolizję z przodu, ostrzegania o niekon-
trolowanej zmianie pasa ruchu, prewencyjny 
system hamowania awaryjnego, czy inteli-
gentny tempomat. Manewry ułatwia panora-
miczna kamera 360°. 

W testowanym egzemplarzu pracuje silnik 2.0 
o mocy 211 KM pochodzący od... Mercedesa. 
To dynamiczna jednostka, którą Japończycy 
nieco zmodyfikowali. Mocy nigdy nie brakuje, 
są też wrażenia. A gdy mkniemy autostradą 
i wsłuchamy się w krystalicznie czysty dźwięk 
płynący z 16 głośników Bose, czujemy się jak 
w sali koncertowej. Za te wszystkie przyjem-
ności przychodzi nam zapłacić minimum 
159.990 zł brutto. Testowana wersja została 
skonfigurowana i wyceniona przez Centrum 
Infiniti Gdańsk na 210.793 zł. Samochód zde-
cydowanie wart jest tej ceny.
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W gamie producenta 6 GT zastępuje on nie 
do końca lubiany model 5 GT. Poprzednik 
był czymś w rodzaju luksusowego, dużego 
hatchback’a. Była to taka “Piątka” ze sporto-
wym plecakiem. Nowy model reprezentuje 
podobne założenia, ale poprawiono w nim 
to, na co narzekano w przypadku poprzed-
nika. 6 GT jest niższa, bardziej sportowa 
i  obszerniejsza w  środku. Wciąż jednak 
pozostaje modelem niszowym, który tra-
fia w  gust indywidualisty, poszukującego 
swoistej mieszanki luksusowej limuzyny 
z autem typu coupe. 

Z  założenia konstrukcyjnego, 6 GT to 
samochód przeznaczony do dalekich 
podróży, stąd przydomek GT – Gran 
Turismo. Bagażnik ma pokaźne 610 
litrów pojemności – to o 110 litrów wię-
cej niż w  5 GT. Komfortowa szerokość 
w pierwszym rzędzie sprawia, że kierow-
ca i pasażer są od siebie odseparowani, 
a  w  drugim przekłada się to na możli-
wość podróży, także 3 osób. Co warte 
podkreślenia – mimo opadającej linii 
dachu, podróżujący z tyłu – nie powinni 
narzekać na brak miejsca nad głową.

Układ jezdny zestrojono pod kątem jak 
najbardziej komfortowego przemiesz-
czania się, chociaż “szóstka” jak każde 
BMW, potrafi zachować się również 

sportowo. Wyposażenie standardowe 
obejmuje pneumatyczne zawieszenie 
tylnej osi z automatyczną regulacją po-
ziomu zawieszenia – taki układ zamon-
towany był w testowanym egzemplarzu. 
Opcjonalnie oferowane jest zawieszenie 
pneumatyczne obu osi oraz dynamicz-
na kontrola amortyzatorów pozwalające 
jeszcze bardziej podnieść komfort jazdy.

Silniki oferowane w nowym BMW 6 GT 
wyposażone są w technologię TwinPo-
wer Turbo i  dostępne są standardowo 
z  8-stopniową skrzynią Steptronic. Te-
stowany egzemplarz to wersja 640i, 
czyli obecnie, najmocniejszy dostępny 
wariant. Sześciocylindrowy rzędowy sil-
nik benzynowy ma pojemność 3,0 l i ge-
neruje 340 KM mocy oraz maksymalny 
moment obrotowy 450 Nm. BMW 640i 
Gran Turismo osiąga setkę w nieco po-
nad 5 sekund.

Podstawowa cena za 6 GT, w  wyda-
niu 630i (z  2-litrowym, benzynowym 
silnikiem 258 KM) to wydatek 267 800 
zł. Katalog modelu 640i otwiera kwo-
ta 335 200 zł za wersję z  napędem 
na tylną oś oraz 347 600 zł za 4-napę-
dową odmianę xDrive. Prezentowany 
egzemplarz wyceniony został przez  
BMW Zdunek na 449 544 zł.

TEKST I ZDJĘCIA: MARCIN WIŁA / MOTO3M.PL

Przepastny bagażnik, mnóstwo miejsca zarówno z przodu jaki z tyłu, bardzo 
dobre osiągi i właściwości jezdne, ale bez “użytkowego” wizerunku wersji 
kombi. Najnowszy, obecny w Trójmieście, model w gamie BMW nazywa się 
Seria 6 Gran Turismo. Z salonu BMW Zdunek odebraliśmy najmocniejszą 
wersję z trzylitrowym silnikiem benzynowym.

BMW 640i GT

GRAN TURISMO DLA RODZINY
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NOWE BMW X3.
RUSZAJ Z MISJĄ.

BMW X3 xDrive 20d: zużycie paliwa w trybie miejskim: 5,4–5,8 l/100 km, pozamiejskim: 4,8–5,2 l/100 km, mieszanym: 5,0–5,4 l/100 km. Emisja CO2: 132–142 g/km. Szczegóły na www.bmw.pl

Dealer BMW Zdunek
ul. Druskiennicka 1a
Gdynia
tel.: +48 58 728 49 60
www.bmw-zdunek.pl



„Miejsc do uprawiania snowkitingu jest 
całkiem sporo. Można go uprawiać 
praktycznie wszędzie. Potrzebny jest lekki 
wiatr oraz duża, otwarta przestrzeń pokryta 
śniegiem z dala od linii wysokiego napięcia. 
Nie ma potrzeby wyjazdów w góry, wystarczy 
duże pole za miastem lub zamarznięty 
zaśnieżony zbiornik wodny.

SNOWKITE
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SNOWKITE

Fot. Mats Grimsæth / Red Bull Content Pool
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Słońce, wiatr i tysiące kitesurferów to znajomy 
widok latem na wybrzeżu. Nie chowają oni 
jednak latawców na zimę. Jeśli tylko spadnie 
śnieg, poszukują miejsc, gdzie mogą na snow-
boardzie lub nartach skorzystać z  pomyśl-
nych wiatrów. Wszystko za sprawą snowkite’a. 

POWIEW ŚWIEŻOŚCI

Amatorzy tego sportu wyposażeni w skrzydło 
latawca wykorzystują siłę wiatru i  przemie-
rzają na nartach lub snowboardzie zaśnieżo-
ne pola, szerokie zbocza zasypane głębokim 
puchem i  zamarznięte jeziora, wykonując 
przy tym przeróżne ewolucje, a  czasem na-
wet kilkudziesięciometrowe skoki. Snowkite 
daje możliwość rozpędzenia się do nawet 
90 km/h. Co ciekawe, snowkiting jest dużo 
prostszy od odmiany letniej, dzięki stabilne-
mu gruntowi pod nogami i możliwości upra-
wiania przy znacznie słabszych wiatrach.

JAK ZACZĄĆ?

Snowkiting to sport właściwie dla 
wszystkich, do uprawiania którego wy-
starczą podstawowe umiejętności jazdy 
na nartach i  dobre chęci. Nauka snow-
kitingu sprowadza się głównie do opa-
nowania latawca. Warto przed pierw-
szym samodzielnym lotem skorzystać 
ze szkółki, aby nauczyć się podstawo-
wych zasad dotyczących sterowania 
latawcem, techniki jazdy,  wykonywa-
nia ewolucji i  „czytania” wiatru. Średnia 
cena godziny kursu waha się w  grani-
cach 150 zł, a  pełny dwudniowy kurs 
waha się w granicach 850 zł.

GDZIE SZUKAĆ SPOTÓW?

Miejsc do uprawiania snowkitingu jest 
całkiem sporo. Można go uprawiać 
praktycznie wszędzie. Potrzebny jest 

lekki wiatr oraz duża, otwarta prze-
strzeń pokryta śniegiem z  dala od linii 
wysokiego napięcia. Nie ma potrzeby 
wyjazdów w  góry, wystarczy duże pole 
za miastem lub zamarznięty zaśnieżo-
ny zbiornik wodny – wówczas trzeba 
mieć pewność odpowiedniej grubości 
lodu – przynajmniej 12 cm i uważać na 
potencjalne miejsca o  słabszej grubo-
ści. Szereg spotów jest opisanych na 
kiteforum.pl. 

- Ze spotami snowkite jest zdecydowa-
nie inaczej niż z  kite/surfem, dlatego, 
że woda „należy” do każdego, a  ziemia 
ma już określonych właścicieli. Najbez-
pieczniej korzystać z  zamarzniętych 
zbiorników wodnych, bo póki co, nie 
ma jeszcze konkretnej mapy spotów 
do uprawiania snowkitingu – tłumaczy 
Dariusz Ziomek, pierwszy w Polsce  
licencjonowany instruktor IKO.

Co robić, gdy za oknem sroga zima, a do lata jeszcze daleko? 20-30 cm śniegu i wiatr o sile 3-6  
w skali Beauforta wystarczy żeby doświadczyć nowej formy białego szaleństwa i powrócić do let-
nich wariacji z kitem. Snowkite to ekscytująca mieszanka, której nie da się porównać z żadnym in-
nym zimowym sportem.

NIE CHOWAJ LATAWCÓW ZIMĄ
AUTOR:  KLAUDIA KRAUSE
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Na terenie północnej Polski często spotyka 
się snowkiterów na rozległych kaszubskich 
polach, a  także niespełna 20 minut od cen-
trum Gdańska w  pobliżu lotniska. Nie prze-
szkadza to w  jego funkcjonowaniu, ponie-
waż latawiec wznosi się na wysokość koron 
drzew, około 23 metry.

W GÓRACH

Snowkite’a  uprawia się też często w  okoli-
cach gór. W  Zębie niedaleko Zakopanego 
znajduje się świetny spot - Ząb Snowkite 
Spot. Obfita pokrywa śnieżna i  położenie 
na wysokości ponad 1000 m n.p.m., daje 
niesamowicie sprzyjające warunki, by cie-
szyć się z  uprawiania snowkitingu. Co 
ciekawe, organizowane są również dedy-
kowane wyjazdy tzw. Snowkite-Safari na Sło-
wację na spot na wysokości 1500 m n.p.m.,  
czy snowkite camp w Norwegii.

- Snowkiting to sport, w  którym możesz po-
dróżować i  przeżyć niezwykłe przygody. 
W Norwegii np. organizowane są kilkudniowe 
zawody, gdzie jeździ się w parach ciągnąc za 
sobą sanki z  namiotem i  wyżywieniem. Na-
miot rozkładasz, by przenocować i kolejnego 
ranka odpalasz kajta, by przemierzyć około 
100 km dziennie, to coś totalnie niesamo-
witego! Potencjał snowkitingu jest ogromny, 
a idea sportu genialna – tłumaczy Grzegorz 
Kucieński, organizator zawodów Surf to Fly.

SPRZĘT

Na dłuższą metę snowkiting nie jest spor-
tem drogim. By go uprawiać potrzebujemy 
narty lub deskę, a także specjalną uprząż „tra-
pez” oraz latawiec, taki sam, którego używa  
się do kitesurfingu.

- By uprawiać snowkiting, potrzebujemy zaku-
pić przynajmniej 2 rozmiary latawców, by ob-
jąć zakresem większość możliwych wiatrów, 
trapez i  bar (drążek sterowniczy). Do tego 
kask dla bezpieczeństwa oraz gogle narciar-
skie, jeśli nie posiadamy tego w ramach ekwi-
punku narciarsko-snowboardowego. Jeśli ku-
pimy sprzęt używany w dobrym stanie np. po 
2 sezonach, to przy dwóch latawcach z  tra-
pezem, barem i  kaskiem jesteśmy w stanie 
zmieścić się w granicach 5000  zł – dodaje  
Grzegorz Kucieński.

PROFESJONALNE EWOLUCJE

Snowkiting pozwala nie tylko na wraże-
nia takie jak podczas jazdy na desce, czy 
nartach, ale także dostarcza dodatkowych 
emocji związanych z  mocą latawca. Bez 
problemu można oderwać się od ziemi 
i  na kilka sekund zawisnąć w  powietrzu 

wykonując przy tym różnego rodza-
ju obroty i  inne ewolucje. Z  roku na rok 
stopniowo entuzjastów i pasjonatów tego 
sportu przybywa. Mimo kapryśnych zim, 
w  Polsce organizowane są już zawody 
w tej dyscyplinie. 

- W  tym roku po raz pierwszy organizu-
jemy Amatorski Puchar Polski Surf to 
Fly Snowkite Tour 2018 składający się 
z  trzech zawodów, szczegóły na surf-
toflycup.com. Puchar zawiera zawody 
snowkite na Mazurach w  Giżycku, w  gó-
rach w  Czechach oraz do klasyfikacji 
włączony jest również tzw. Weekend na 
Lodzie – najstarsze, systematycznie 
organizowane zawody snowkitingowe 
w Polsce, odbywające się w Krynicy Mor-
skiej nad Zalewem Wiślanym – zapo-
wiada Grzegorz Kucieński, organizator  
zawodów Surf to Fly.

RED BULL RAGNAROK

Obowiązkowym świętem każdego 
fana snowkite’a  jest Red Bull Ragna-
rok, czyli najbardziej znane na świecie 
zawody snowkite. Trasa ma około 20 
kilometrów, aby ukończyć wyścig na-
leży przejechać pięć okrążeń tej samej 
trasy, po drodze zaliczając wszystkie 
bramki, które rejestrują obecność. Ra-
zem daje to około 100 km. Do tego 
dochodzi sprzęt, który taszczy się ze 
sobą na plecach (nieraz jest to zapa-
sowy latawiec, na wypadek jakby się 
warunki zmieniły). Są też momenty, 
kiedy trzeba podejść na nogach. Pod-
sumowując, trzeba być naprawdę 
mentalnie gotowym na tą wyprawę, 
o czym niech świadczy fakt, że w 2016 
r. roku tylko 22 zawodników z  333  
ukończyło wyścig.
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Często z założenia nie lubimy zimy. Już od najmłodszych lat utrwala się nam negatywne 
przekonanie na jej temat. Jednak Ci, którym nie groźne mrozy, wiedzą, że w srogości zimy 

zawiera się cały jej urok. Co się pod nim kryje, sprawdzają Małgorzata Kuźnik i Krik  
w kolejnym pojedynku trójmiejskich rysowników.

POJEDYNEK RYSOWNIKÓW: 
NASZA ZIMA ZŁA?

MAŁGORZATA KUŹNIK vs KRIK

NA POJEDYNEK WYZYWA: MICHALINA DOMOŃ

Rysuję, bo… 

lubię.

Mój pierwszy rysunek 
przedstawiał…

kolorowego motyla.

Moją kreatywność pobudzają...

przyroda i wysiłek fizyczny.

Artysta dojrzewa, kiedy…

uzna to za stosowne.

Największe wyzwanie to… 

nie godzić się na kompromisy.

Zimą: czekam na wiosnę czy 
cieszę się krajobrazem?

ostatnimi czasy, z powodu braku 
białego puchu czekam na lato.

Moja ulubiona zimowa 
aktywność to…

cross fit i łyżwy.

Zimą niedźwiedzie zapadają 

w sen, a artyści…

ciężko pracują.

Inspiruje mnie bardziej: łańcuch 
górski, czy płatek śniegu?

zależnie od perspektywy.

Zimą w Trójmieście warto…

wybrać się nad morze i popływać.

Rysuję, bo…

jest to jedna z niewielu rzeczy, 
które jako tako mi wychodzą.

Mój pierwszy rysunek 
przedstawiał…

zapewne jakieś bazgroły.

Moją kreatywność pobudza…

zima, jesień, pusty portfel

Artysta dojrzewa, kiedy…

trzeba by jakiegoś artystę zapytać.

Największe wyzwanie to…

nie palnąć jakiejś głupoty 
podczas udzielania wywiadu.

Zimą: czekam na wiosnę czy 
cieszę się krajobrazem?

to i to.

Moja ulubiona zimowa 
aktywność to…

książka, grzaniec, malowanie.

Zimą niedźwiedzie zapadają  
w sen, a artyści…

Zależy jakie niedźwiedzie i jacy 
artyści.

Inspiruje mnie bardziej: łańcuch 
górski, czy płatek śniegu?

nic z powyższych.

Zimą w Trójmieście warto…

pojeździć na sankach.

MAŁGORZATA 
KUŹNIK

KRIK

56 STYL ŻYCIA



*fotel FLO z kolekcji CAYA DESIGN

Gdańsk, al. Grunwaldzka 211  www.citymeble.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

presti˝_reklama 205x280 mm_spady 3mm DRUK.pdf   1   08.02.2018   17:24



Najważniejszym zadaniem projektowym 
było logiczne rozmieszczenie wszystkich 
funkcji na niedużej powierzchni oraz stwo-
rzenie odpowiedniego kodu kolorystycz-
nego, który będzie odpowiadał przyszłym 
mieszkańcom. 

Punktem wyjściowym dla naszego mood 
boardu była dębowa barwiona na kolor 
kasztanowy podłoga. Ściany w  kolorze 
bieli i  delikatnej szarości ozdobione sztu-
katerią, stanowią̨ lekkie klasyczne tło dla 
nowoczesnych mebli i  innych elementów 
wyposażenia. 

We wnętrzu pojawia się̨ też kolor czarny, 
wprowadza do sypialni mocny kontrast, 
który dodaje głębi niewielkiemu pomiesz-
czeniu. Dopełnienie stanowią̨ wyjątkowe 
płytki Open producenta 41zero42, wzór 
który się na nich pojawia jest mocny i od-

ważny, nawiązuje do marmuru Calacatta, 
ale nie próbuje go imitować́. 

Mimo, że sercem mieszkania zdecydo-
wanie jest salon połączony z  kuchnią, to 
wszystkie pomieszczenia zaprojektowano 
tak, aby otrzymać́ spójny charakter całej 
przestrzeni. W  sypialni architektka zapro-
ponowała zagłowie łóżka jako wnękę̨ zin-
tegrowaną z  szafami ubraniowymi. Taki 
zabieg jest dobrym rozwiązaniem dla nie-
dużych sypialni. 

Łazienka, poprzez użyte płytki jest najbar-
dziej wyrazista, dużo w  niej delikatnego 
sączącego się z  różnych wnęk światła, 
które sprawia, że łazienka jest przytulna 
i  można się w  niej zrelaksować. Inwesto-
rzy lubią ładne przedmioty, dlatego ich 
salon został wyposażony w kilka przyjem-
nych dla oka mebli. 

W  salonie na środku stoi czarny dębowy 
stół z krzesłami tapicerowanymi brązową 
i czarną ecoskórą oraz złotą lampą. Sofa 
z  BoConcept wypełnia narożnik pomiesz-
czenia tworząc przytulny kąt do odpoczyn-
ku po całym dniu pracy. 

Mieszanie o powierzchni 60 m2 znajduje się na gdyńskim osiedlu 
otoczonym lasem, dzięki czemu tłem dla wnętrza jest zielona ściana drzew 
widocznych z okien. Inwestorom zależało na uzyskaniu nowoczesnej 
i funkcjonalnej przestrzeni. 

PROJEKT: ELA SAWICKA – EM2 PRACOWNIA  / FOTO: EMI KARPOWICZ

DOBRY DESIGN Z WIDOKIEM NA LAS
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Lampa Salon: Gubi, Semi Pendant / Stół: &Tradition, In Beetwen / Krzesła: House Doctor, Forms / Sofa: BoConcept, Cenova 

Stolik kawowy: BoConcept, Lugo / Regał na ścianie: Bo Concept, Como / Stołek: BoConcept, Wire / Podłoga: Deska Design
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AUTOR: KLAUDIA KRAUSE 

Usiądź. Przysiądź. Rozsiądź się. Połóż się. Sofa często określana jest duszą wnętrza o wielu 
twarzach. Ten mebel jest często ulubionym miejscem relaksu, tu śpimy, odpoczywamy, ale 
także często pracujemy. Setki propozycji producentów nie ułatwiają wyboru wygodnej, łatwej 
do czyszczenia i dopasowanej do wnętrza kanapy. Jeżeli szukacie odpowiedniego modelu, 
koniecznie sprawdźcie nasze propozycje - każda w innym stylu i z innej półki! 

SOFA  PANI DOMU

RICHARD
Kolekcja RICHARD projektu Anto-
nio Citterio dla B&B ITALIA. Włoska 
elegancja, dbałość o  detal, wiele 
dostępnych konfiguracji, sprawiają, 
że może się ona stać ozdobą każ-
dego salonu.

InterStyle HOME 
www.interstyle.pl

MAYFAIR
Mayfair to elegancka i ekskluzywna dzielnica Londynu... 
I  taka jest właśnie sofa MAYFAIR marki ARKETIPO. Ob-
szerna, wygodna dzięki pierzu w siedzisku i wyrafinowa-
na w swojej linii, a do tego niezmiernie wytworna kiedy 
jest wykonana ze skóry lub aksamitu.
 
InterStyle HOME  www.interstyle.pl

AUTO-REVERSE
Indywidualizm i  oryginalność to cechy kolekcji AUTO-REVERSE 
od włoskiej marki ARKETIPO. Na poduchach możemy łączyć do-
wolne typy i kolory tapicerek: skóry z tkaninami, welury z mate-
riałami o grubych, wyraźnych fakturach, beże z turkusami, fiolety 
z brązami...

InterStyle HOME  www.interstyle.pl
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BREST, BAXTER 
Elegancka sofa stanowiąca mariaż tradycyjnego i nowo-
czesnego wzornictwa. wysokiej jakości materiały, spra-
wiają, że powstała sofa idealna i uniwersalna, nadająca 
się do różnego rodzaju wnętrz. 

mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com

HERMES, PAPADATOS 
To dobry wybór dla miłośników komfortowego wypo-
czynku, ceniących sobie estetykę wykonania i wysokiej 
klasy design. miękkie poduszki obite tkaniną lub skórą 
zapraszają do wypoczynku.

mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com

SOFA FARGO 
Klasyk z piękną linią podłokietników. Sofa 
niezwykle wygodna i trwała, duża po-
wierzchnia siedzenia i oparcia daje poczu-
cie komfortu. Sofa dostępna jest w salonie 
BoConcept Gdynia w ponad 100 kolorach 
oraz kilkunastu modułach z których moż-
na złożyć kilkanaście kombinacji.

BoConcept – Gdynia
www.boconceptgdynia.pl

MONDRIAN, POLIFORM 
Całkowita swoboda w komponowa-
niu wymarzonej sofy sprawia, że sofa 
jest interesującą propozycją dla każ-
dego wnętrza. wybierając spośród 
szerokiej gamy akcesoriów - różnych 
rozmiarów poduszek, podłokietników 
i zagłówków stworzymy z łatwością 
idealną i spersonalizowaną prze-
strzeń wypoczynkową.

mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com
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SOFT MODULAR, VITRA 
Sofa jest interpretacją tego, co jest obecnie uważane za 
nowoczesną klasykę: niska sofa ze zdecydowaną horyzon-
talna linią. soft modular funkcjonuje jako element architek-
tury, który można łatwo zaadaptować do potrzeb wnętrza. 
 
mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com

AVANT-APRÈS, SABA ITALIA 
Posiada smukłą, elegancką sylwetkę. dzięki podzia-
łowi na osobne elementy sofa daje szerokie możli-
wości dopasowania do własnych potrzeb. dostępna  
w dwóch wersjach: z siedziskiem z puchu gęsiego lub  
pianki poliuretanowej.

mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com

SOFA OSAKA 
Sofa Osaka to delikatny, kobiecy wygląd  
i nawiązanie do wzornictwa z lat 60. Lekki 
wygląd i smukłe proporcje sprawiają, że 
sofa Osaka idealnie pasuje do małych po-
mieszczeń. Uwagę zwracają detale, tj. pięk-
ne, pikowane siedziska, czy mosiężne nogi.

BoConcept – Gdynia
www.boconceptgdynia.pl

FANCY, PROD. VIBIEFFE

InterStyle HOME 
www.interstyle.pl
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SOFA CENOVA 
Jeden z bestsellerów BoConcept. Miękka, wytrzymała i piękna 
tkanina Velvet będzie wyglądać inaczej pod różnymi kątami, 
ponieważ jej włókna różnie odbijają światło. Wprowadzi blask 
i wyrafinowany charakter, dlatego będzie dobry wyborem, jeśli 
chcesz stworzyć nowoczesne, ale wciąż klasyczne wnętrze. 

BoConcept – Gdynia
www.boconceptgdynia.pl

SOFA MELISA
Miękka i wygodna sofa o głębokim siedzisku. Zaprojek-
towana przez polskiego projektanta i architekta wnętrz, 
Tomasza Augustyniaka. Dzięki zastosowaniu lekkich 
drewnianych nóżek nawiązuje charakterem do skan-
dynawskiego wzornictwa. W kolekcji Melisa NAP do-
stępne są: narożniki, sofy - 2.5 oraz 3 os., szezlong,  
fotel i podnóżek.

NAP 
www.nap.com.pl

EGO, PROD. ARKETIPO

InterStyle HOME 
www.interstyle.pl

LUCREZIA, MAXALTO 
Stylowa sofa modułowa projektu światowej sławy 
designera antonia cittero to wygodna propozycja 
dla lubiących komfort wypoczynku i piękny design.

mesmetric ® atelier
www.mesmetric.com
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CHELSEA
Elegancka sofa Chelsea 230cm 
z funkcją spania.

MARINA MAISON  
Home & Living
www.marina-maison.pl

NEW PORT
Skandynawska sofa New Port 220cm z funkcją spania. 
 
MARINA MAISON  
Home & Living
www.marina-maison.pl

COTTAGE 
Sofa Cottage 180cm, idealna do holu lub jadalni.

MARINA MAISON  
Home & Living
www.marina-maison.pl

SOFA CAMEL
Prosta i wygodna sofa w stylu francuskim. Ponadczasowe wzornictwo 
oraz wymienne poszycie gwarantują, że sofa na wiele lat stanie się cen-
trum domowego ogniska. Sofa Camel świetnie prezentuje się w poszy-
ciu z naturalnych tkanin, szczególnie bawełnianych i lnianych. Komfort 
użytkowania gwarantują poduszki siedzeniowe wypełnione pierzem lub 
kulką silikonową oraz poduszki oparciowe z pierza i pianki wysokoela-
stycznej. W kolekcji Camel wystepują fotele oraz sofy 2, 3 lub 4 osobowe.
 
NAP 
www.nap.com.pl

NASH, 
PROD. ARKETIPO

InterStyle HOME 
www.interstyle.pl
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BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa)
Tel: 667 500 100 www.boconceptgdynia.pl fb: BoConcept-Trójmiasto

KATARZYNA  
JĘDRUSZCZAK  
BoConcept  
Gdynia

Dobry design to umie-
jętność rozwiązywania 
problemów i  poprawy ży-
cia – taką dewizą kieruje 
się  René Hougaard. Dla 
niego przekraczanie granic jest tym, co czyni pro-
jektowanie interesującym. Idealnym przykładem 
jest krzesło Florence, które przesunęło granice 
komfortu, jest obłędnie wygodne, ciepłe, choć bez 
tapicerki. Dlaczego biurko Cupertino otrzymało ty-
tuł BoConcept Design Icon? Ponieważ jest równie 
funkcjonalne, co piękne. Ponieważ w  innowacyjny 
sposób łączy przestrzeń do pracy, przechowywa-
nia i  słuchania muzyki. Ponieważ to perfekcyjne 
rozwiązanie dla domowego biura. Zapraszam do 
salonu BoConcept w  Gdyni Redłowie by poznać 
wyjątkowe meble nie tylko René Hougaarda, ale  
i  innych światowych designerów. Co ważne, nasi 
projektanci oferują bezpłatną usługę aranżacji wnętrz  
w oparciu o meble i dodatki BoConcept.

RENÉ HOUGAARD DLA 

Najsłynniejszym projektem Duńczyka 
jest biurko Cupertino, globalny bestsel-
ler, który otrzymał tytuł BoConcept De-
sign Icon, nadawany przez firmę tylko 
wyjątkowym meblom. Muszą być per-
fekcyjnym owocem wieloletniej pracy 
poświęconej dobremu designowi, jakości  
i funkcjonalności. 

Biurko Cupertino dostępne jest w dwóch 
wersjach: z  blatami podnoszonymi do 
góry, oraz z  szufladami z  przodu i  pod-
kładką na blacie. Dodatkowo istnieje 
także wersja wisząca, montowana na 
ścianie, dedykowana do małych pomiesz-
czeń lub sporadycznego użytkowania, 
oraz płytka konsola. Do biurek dostępne 
są wysokiej jakości zintegrowane głośniki 
z technologią Bluetooth.

Kolejnym projektem słynnego Duńczy-
ka dla BoConcept jest krzesło Florence. 
Wiele krzeseł z drewna formowanego nie 
nadaje się do dłuższego siedzenia. Z Flo-

rence jest inaczej. Projektując je, ARDE 
pokonał ograniczenia drewna formowa-
nego i nadał krzesłu organicznym kształt 
idealnie dopasowujący się do ciała. Dzięki 
temu powstało prawdziwie komfortowe 
krzesło, stanowiące zaskakujący kontrast 
w prostych, współczesnych wnętrzach.

Skoro jesteśmy przy krzesłach... Ktoś, kto 
powiedział, że zakup składanego krzesła 
oznacza rezygnację ze stylowego wyglą-
du, z pewnością nie widział krzesła Oslo. 
To krzesło o wyrazistym skandynawskim 
designie, z solidną ramą dębową i wygod-
nym tapicerowanym siedziskiem zaosz-
czędzi Ci mnóstwo miejsca. 

Powyższe krzesła doskonale komponują 
się ze stołem do jadalni Torino. Tworząc 
ten projekt, René Hougaard postawił na 
jednobarwny wygląd, który w  połączeniu 
z prostymi liniami i wąskim blatem ideal-
nie wpasowuje się w  małe przestrzenie 
będąc ich dominantą. 

Marka BoConcept ma w swoim bogatym portfolio wiele 
ikon designu i mebli, które uznawane są za modelowe 
przykłady słynnego na całym świecie skandynawskiego 
wzornictwa. To zasługa znakomitych projektantów, którzy 
od lat współpracują z BoConcept. Jednym z nich jest René 
Hougaard, obecnie pracujący pod nazwą ARDE. 

Biurko Cupertino Krzesło Oslo

Stół Torino

Biurko Cupertino i krzesło FlorenceStół Torino i krzesła Florence
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Nasza pracownia chętnie zajmuje się całością 
wykonania wnętrza wraz z  nadzorem budowy, 
zakupów, wyposażeniem, montażem i  detalami. 
Przy projekcie Silver House uczestniczyły dwie pro-
jektantki, Monika Potorska oraz Pola Szepelowska. 
Nasza dewiza to maksymalizacja przestrzeni przy 
minimalnych zabiegach dekoracyjnych. 

Głównym założeniem była zmiana układu prze-
strzennego wnętrza, wykorzystanie dwustron-
ności mieszkania oraz optymalne otwarcie prze-
strzeni przy pozostawieniu funkcji: salon, aneks 
kuchenny, trzy sypialnie, dwie łazienki. Aranżacja 
wnętrza zaproponowana przez pracownię była 
nietypowa, układ zakładał oryginalne położenie 
kuchni, w  formie kieszeni z  wyspą po środku 
oraz dalszej kontynuacji funkcji dziennych. 

Taka aranżacja pozwoliła nam na odzyskanie 
powierzchni na wszystkie funkcje. Wrażenie 
monumentalności wnętrza uzyskałyśmy po-

przez zastosowanie bardzo gładkich i prostych 
podziałów: bezopaskowe  drzwi na pełną wy-
sokość, szafy wnękowe, lustro, brak ostrych 
kątów. Duże płaskie powierzchnie zostały 
skontrastowane minimalistycznymi, drobnymi 
listwami przypodłogowymi, wąskimi klepkami 
drewna na podłodze oraz delikatnymi meblami. 
Całość doprawiona jest graficznymi podziała-
mi oraz akcentami czerni – w postaci, fug, kabli 
typu string czy w końcu okrągłym włącznikom 
w stylu retro. 

Akcenty retro, pojawiły się nie bez powodu. 
Gdynia znana z  modernistycznej architektury, 
jest minimalistyczna oraz w wyjątkowy sposób 
inspirowana architekturą marynistyczną. To 
okrąg oraz łuk, biel i czerń (mocne kontrasty) są 
przez nas ukochane i przeniesione do wnętrza 
Silver House. Kształty pojawiają się w  projek-
cie w formie lamp, wyobleń ścian, włączników 
elektrycznych, formy luster i innych. 

Całe wnętrze jest monochromatyczne, kolory-
styka zbudowana jest na odcieniach bieli, sza-
rości i  akcentującej czerni, połączonych z  cie-
płym dębowym drewnem. Jedynym barwnym 
akcentem w  mieszkaniu jest obraz wiszący  
w salonie - autorstwa - Joanny Cisek.

PROJEKT: MONIKA POTORSKA, POLA SZEPELOWSKA – STUDIO POTORSKA / FOTO: TOM KUREK

ŚWIATŁO NA MORZE

PRESTIŻOWE WNĘTRZE

Ekspozycja południowa oraz północna, widok na morze, gigantyczne okna, przez które 
wpada chłodne, nadmorskie światło - kiedy pierwszy raz zobaczyłam mieszkanie 
w Silver House od razu wiedziałam, że będzie to wyjątkowe wnętrze i cieszyłam się, że 
inwestorzy zlecili aranżację właśnie mojej pracowni.
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Projekt doceniany wśród specjalistów z branży:
Urządzamy.pl - Wnętrze roku 2017. Nagroda główna – projekt sypialni
Sztuka-wnętrza.pl - Wnętrze roku 2017 – wnętrza prywantne - nominacja
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Agencja Magteam Model Management 
specjalizuje się w  wyszukiwaniu nowych 
twarzy oraz talentów. Zajmuje się indy-
widualnie każdą osobą, jej promocją oraz 
kształtowaniem kariery. Współpracuje 
z największymi agencjami na całym świe-
cie. Laureatki minionych edycji konkursu 
Fresh Faces można zobaczyć na okład-
kach renomowanych magazynów, takich 
jak: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, L'Officiel, 
Cosmopolitan, LNE, czy Glamour.

Wierzę, że przed tegorocznymi finalist-
kami, w  tym Polą i  Karoliną wielka ka-
riera. Dumny byłem z  werdyktu siedząc 
na widowni, wyobrażając sobie finalistki 
pakujące się w  podróż na pokazy i  kon-
trakty. Trasa Nowy York i  największe 
wybiegi - to spełnienie marzeń setek 
początkujących modelek. Zarówno Polę 
Stefaniak, jak i  Karolinę Rutkowską mo-
gliśmy oglądać w  ostatnich edycjach 
Sopot Vawe w  hotelu Sheraton. Obie-
cuję w  najbliższych czasie zrobić sesję 
zdjęciową z  obiema  finalistkami w  kre-
acjach z najnowszej, jeszcze gorącej ko-
lekcji Black Love. 

Życzę wszystkim miłości i zapraszam do 
mojego atelier i śledzenia na FB. 

MODOWE PODRÓŻE MICHAŁA STAROSTA

KIERUNEK PODRÓŻY - 
ŚWIATOWE WYBIEGI

Karnawał zbliża się ku końcowi, pokazy mody trwa-
ją w najlepsze, dlatego postanowiłem zaprezento-
wać kreacje balowe w ulubionym przez Polki ko-
lorze czarnym. A gdzie pokazy, tam modelki. Tym 
razem moje kreacje prezentują finalistki konkursu 
Fresh Faces agencji Magteam Model Management, 
w tym zwyciężczyni, gdańszczanka Pola Stefaniak 
i nagrodzona wyróżnieniem Karolina Rutkowska, 
również z Gdańska. 

MICHAŁ STAROST
Trójmiejski projektant mody, producent i re-
żyser pokazów mody. Zajmuje się projekto-
waniem od początku lat 90. Po ukończeniu 
klasy rzemieślniczej Cechu Gdańskiego 
realizował w  Sopocie indywidualne zamó-
wienia. Pierwszy pokaz zorganizowały jego 
własne klientki. W czasie współpracy z war-
szawskim domem mody Forget-Me-Not, 
zaprojektował około 17 linii pret-a-porter. 
Wśród jego klientów można znaleźć dzien-
nikarzy, prezenterów i  producentów BBC, 
CNN, wiele znamienitych nazwisk świata 
polityki i  biznesu, a  także estrady, takich 
jak: Kasia Kowalska, Patrycja Markowska, 
Doda, Anna Wyszkoni, Monika Richardson, 
Jacek Łągwa, Halina Mlynkova, Jose Cura, 
Alicja Janosz, Grażyna Torbicka, Ewa Ewart, 
Grażyna Paturalska, Alec Sun Drae, Big Cyc, 
Czerwone Gitary i wiele innych.
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Zdjęcia: Igor Drozdowski
Make-up: Sephora
Fryzury: Le Desir Hair
Modelki: Magteam Model Management 

73 MODA



W małej, bardzo klimatycznej pracowni 
przy ulicy Kilińskiego w Gdyni, ręcznie i tra-
dycyjnymi metodami, powstają prawdziwe 
dzieła sztuki. Nad całym procesem czuwa 
ich projektantka, a jednocześnie właściciel-
ka marki Misstery – Beata Kołodziejska. 

DZIENNIKARKA, KTÓRA ZOSTAŁA PRO-
JEKTANTKĄ

Beata jest z wykształcenia polonistką. Po 
studiach, szybko znalazła pracę w mediach 
jako producent programów oraz organizator 
imprez kulturalnych. To była praca marzeń. 
Życie osobiste potoczyło się jednak innym 
torem. Gdy na świat przyszło dziecko, Beata 
potrzebowała więcej spokoju. Rozpoczęła 
wówczas pracę biurową, w regularnych go-
dzinach, w firmie inżyniersko-consultingowej. 

- Mój niespokojny duch dawał jednak o sobie 
znać. Zawsze miałam dużą potrzebę „wyży-
cia się” artystycznego oraz potrzebę kreacji, 
która objawiała się poprzez fascynację modą. 
Do tego dochodziła moja miłość do nakryć 
głowy, które namiętnie kolekcjonowałam. Ko-
niec dużego projektu consultingowego oraz 
utrata pracy były dla mnie impulsem, a może 
nawet pewnym znakiem, aby pójść w zupeł-
nie inną stronę – mówi Beata Kołodziejska. 

BIZNES, KTÓRY NARODZIŁ SIĘ Z POTRZEBY

Historia firmy Misstery związana jest z dwo-
ma wydarzeniami, które są umiejscowione 
w tym samym czasie. Mowa o urodzinach 
właścicielki oraz imprezie Halloween. Trzy-
dziestopięcioletnia wówczas Beata Koło-
dziejska marzyła o stylowym toczku z woal-
ką, który będzie kropką nad i jej wieczorowej 
kreacji. Propozycje angielskich mistrzów 
robiły wrażenie, ale w Polsce nie było ówcze-
śnie podobnej alternatywy. I całe szczęście, 
bo gdyby wtedy Beata znalazła w rodzimym 
kraju ten wymarzony toczek, być może nigdy 
nie powstałaby marka Misstery.

- Gdy powstał pierwszy urodzinowy toczek, 
nie myślałam jeszcze, że zostanę modyst-
ką! Kupiłam półprodukty w angielskim skle-

pie internetowym i skleciłam go z pomocą 
własnej fantazji. Umiejętności manualne 
i zmysł estetyczny oczywiście w tym pomo-
gły. W międzyczasie uczyłam się też pod-
staw krawiectwa u pełnej serca krawcowej 
Ani Krykowskiej. Toczek oczywiście założy-
łam na urodzinową imprezę i tego samego 
wieczoru moja przyjaciółka Betty zamówiła 
u mnie podobny. Była moją pierwszą klient-
ką. Rok 2012 był tym przełomowym, w któ-
rym postawiłam wszystko na jedną kartę – 
uśmiecha się Beata Kołodziejska. 

Z POSZANOWANIEM DLA TRADYCJI

Już sam wygląd pracowni wskazuje, że 
mamy do czynienia z miejscem klimatycz-
nym, pełnym magii. Ulica Kilińskiego w Gdy-
ni była niegdyś miejscem pracy rzemieślni-
ków. I chociaż wiele się zmieniło, Misstery 
mocno koresponduje z tamtą historią.

- Zawsze fascynowała mnie ta ulica. Byli 
tam: gorseciarka, krawiec, kuśnierz, mo-
dystka. Gdy podczas spaceru z psem, w wi-
trynie zakładu kuśnierskiego zobaczyłam 
napis „do wynajęcia”, poczułam, że muszę 
tam być! Stara witryna i ten klimat były 
wymarzone dla mojego raczkującego po-
mysłu. I chyba dobrze się stało, bo witryna 
pozostała drewniana, gdy wszystkie okna 
wokół wymieniono niestety na plastikowe – 
dodaje Beata Kołodziejska. 

Nie tylko wygląd pracowni, ale również 
sposób produkcji jest pewnego rodzaju 
hołdem dla dawnych rzemieślników. Beata 
tworzy bowiem wszystkie nakrycia gło-
wy ręcznie, z poszanowaniem tradycyjnej  
sztuki tego rzemiosła. 

FACH I SIŁA W RĘKACH

To czasochłonny proces, wymagający nie 
tylko dużej cierpliwości, ale również siły, 
ponieważ kapelusze trzeba rozciągać za 
pomocą imadła. Z kolei, półprodukty z weł-
ny lub słomki naciąga się na drewniane for-
my, które pozwalają materiałowi zastygnąć 
w wymaganym kształcie. 

- Tak, to praca wymagająca dla rąk, potrzeba 
tu precyzji, pewnej siły i naprawdę ogrom-
nej cierpliwości. Ponadto, większość ele-
mentów podszywam ręcznie. Korzystam 
z bardzo różnych materiałów, zamawianych 
u polskich lub czeskich producentów, ale 
lubię także pracę z materiałem z odzysku. 
Starym kapeluszom, wykonanym niegdyś 
ze świetnych gatunkowo materiałów, można 
nadać nowe życie! Do tego całe mnóstwo 
materiałów na zdobienia - woalki, jedwabie, 
pióra, piękne skóry, koraliki, guziki vinta-
ge, patyczki, muszelki. Ach, wszystko, co 
wpadnie w ręce w odpowiednim momencie 
potrafi być tak inspirujące – podsumowuje  
Beata Kołodziejska. 

 MADE IN TRICITY

MISSTERY – TAJEMNICZA BROŃ KOBIECA
AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ – WALOSZEK 

Z jednej strony, bardzo wykwintne i zmysłowe. Z drugiej - wręcz przeciwnie, skromne i eleganc-
kie. Kapelusze, toczki, kaszkiety i fedory. Do wyboru, do koloru. Wszystkie tworzone z posza-
nowaniem technik tradycyjnych. Jeżeli jeszcze nie znacie marki Misstery, to najwyższy czas, 
aby ją poznać.  Bo Misstery 
to kwintesencja kobiecości. 

Beata Kołodziejska 
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Zdjęcia: Dominika Kusy Kussi fotografia 
Stylizacja: Kasia Piątek 
Makijaż i fryzury: Karolina mopii.pl 
Modelka: Irmina Future Models Management
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Najlepszą stylizacją roku 
2017 okazał się strój 18-letniej 
Julii. W  nagrodę, w  szalonych 
zakupach podczas finału akcji, 
towarzyszyła jej Pani Ekscelencja, 
czyli Katarzyna Pytel, autorka 
jednego z  najbardziej popularnych 
polskich blogów modowych  
www.paniekscelencja.com

Podczas pobytu w Gdańsku blogerka 
przeprowadziła także akcję Style 
Hunter. Spośród klientów galerii 
wybrała 8 najciekawiej ubranych 
osób. Ich stylizacje walczyć będą 
o tytuł najlepszej w 2018 roku.

Akcja Style Hunter odbywa 
się w każdą sobotę w Galerii 
Bałtyckiej.

Udział w niej może wziąć każdy.

W pierwszą sobotę lutego odbył się finał popularnej akcji Style Hunter, podczas której w każdą 
sobotę na terenie Galerii Bałtyckiej poszukiwani są ciekawie ubrani klienci tego centrum 
handlowego. Zdjęcia "złapanych" osób publikowane są na fanpage’u galerii, a raz w roku 
przyznawane jest wyróżnienie za „Stylizację Roku”. Warto walczyć o ten tytuł, bo uprawnia on 
do zrobienia zakupów w sklepach Galerii Bałtyckiej za 1500 zł.

3 FINAŁ AKCJI STYLE HUNTER ZA NAMI!
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AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

TRÓJMIEJSCA to stały cykl magazynu Prestiż, w którym znani i lubiani opowiadają 
o swoich ulubionych miejscówkach, głównie tych trójmiejskich, ale nie tylko. Ulubione 
restauracje i puby? Najlepsze miejsca narobienie zakupów oraz rozrywkę? Miejsca, które 
przywołują wspomnienia... o tym wszystkim rozmawiamy z ciekawymi mieszkańcami 
Trójmiasta. Tym razem o miejscach, które pamięta z dzieciństwa oraz o tym, gdzie 
najchętniej spędza wolny czas, opowiada komik z Trójmiasta – Adam Van Bendler. 

TRÓJMIEJSCA 
ADAM VAN BENDLER

Urodziłem się w Gdańsku, ale wychowałem 
w Gdyni na Karwinach. Uczęszczałem wów-
czas do Szkoły Podstawowej nr 42. Dobrze 
wspominam dzieciństwo. Karwiny były bardzo 
bezpieczną dzielnicą. Po szkole, najczęściej 
można mnie było spotkać przed blokiem, gdy 
kopałem w  piłkę. W  tamtych czasach, w  la-
tach 90 nie było pięknych boisk. Graliśmy więc 
wszędzie, gdzie tylko było więcej wolnej prze-
strzeni. Najczęściej był to kawałek wolnego 
trawnika, tuż obok rur ciepłowniczych. Trawnik 
miał wzór trapezu, a my nazwaliśmy go swoim 
boiskiem. Pamiętam, że z jednej strony było 20 
metrów, a z drugiej zaledwie 7. Tak wyglądały 
oba pola karne. Siatki w bramce były wówczas 
prawdziwym luksusem. Tuż obok „boiska” znaj-
dował się wielki wąwóz. Trzeba było wykazać 
się wspaniałą techniką, żeby nie wlecieć w po-
krzywy, a piłki nie wykopać w dół, na same tory. 

Uczniem byłem średnim, chociaż starałem 
się jak mogłem. Bliżej było mi do klasowego 
pajaca, który sypał żartami z  ostatniej ławki. 
Zdarzało mi się uciekać z wf-u. Razem z kole-
gami, prosiliśmy wówczas pana Mieszka, oko-
licznego menela, aby podpisywał nam zwolnie-
nia w zamian za drobne. Raz był bardzo pijany, 
ręka mu zadrżała i zrobił kreskę przez całą kart-
kę. Zaniosłem to panu od wf-u. Chciałem nawet 
powiedzieć, że ojciec podpisując zwolnienie 
dostał zawału, ale to by chyba nie przeszło. 

Pamiętam, że na Skwerze Kościuszki odby-
wały się koncerty plenerowe. Byłem tam z dwa, 
może trzy razy. Najgorzej wspominam kon-
cert „Lata z Radiem”. Odbywał się dzień przed 
moją wyprowadzką do Banina, która była dla 
mnie traumatycznym doświadczeniem. To był 
ostatni raz, kiedy po koncercie mogłem spo-
kojnie wrócić do domu. Wyprowadziliśmy się 
z rodzicami na koniec świata, gdzie ostatni au-
tobus odjeżdżał o 21. Tymczasowo skończyła 
się moja wolność. Traktowałem to jak wielkie 
zło. Tam były praktycznie same gospodar-
stwa i żadnych domów jednorodzinnych. 

Dzisiaj mieszkam w  Gdyni, na Działkach  
Leśnych. Wiem, jak to brzmi, ale to tylko na-
zwa porządnej dzielnicy. Jest tu miło i spokoj-
nie. I  można na luzie zaparkować auto pod 
blokiem. Najlepszym aspektem mieszkania 
w Działkach Leśnych jest las tuż obok domu 
i zaledwie kilka minut do centrum Gdyni. 

Nie lubię gotować, więc zazwyczaj jadam na 
mieście. Ulicą dobrych knajp i restauracji jest 
moim zdaniem Świętojańska w Gdyni. Naj-
lepszy makaron carbonara podają w  Pasta 
Miasta. Lubię od czasu do czasu pójść zjeść 
do baru szybkiej obsługi U Senwickich. Gdy 
umawiam się na spotkania biznesowe to naj-
częściej w Główna Osobowa. U nich menu się 
często zmienia, co mi pasuje. Lubię różnorod-
ną kuchnię, ale niezbyt ostrą. 

Ciężko wymienić mi jedno dobre miejsce, 
do którego zdarza mi się wyskoczyć ze 
znajomymi na piwo. Lubię Dwie Zmiany  
w Sopocie. Wiele fajnych miejsc znajduje się we  
Wrzeszczu, na osiedlu Garnizon. 

Jestem wielkim miłośnikiem Escape Ro-
om’ów. Zwiedziliśmy z  Abelardem Gizą kilka-
naście w  całej Polsce i  muszę przyznać, że 
gdyński pokój ucieczki – Tajny Ośrodek Ba-
dawczy jest jednym z najlepszych, w których 
byłem. Jest bardzo zmechanizowany. Wcho-
dzisz do tajemniczego pokoju, w  którym na 
pierwszy rzut oka nie ma nic. Później wszyst-
ko zaczyna się odkrywać. 

To może być zaskakujące, ale uwielbiam  
Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Chodzę 
tam zawsze wtedy, gdy jest zmiana ekspozy-
cji. Kiedyś, często chodziłem na Teatrzyki Bez-
wstydne w Centrum Kultury w Gdyni. Jak ktoś 
twierdzi, że ma talent, może tam bezwstydnie 
wystąpić. Tak i ja zaczynałem. To właśnie tam 
opowiadałem pierwsze głupoty do mikrofo-
nu. Dzisiaj też można mnie posłuchać, np. w: 
gdyńskiej klubo-restauracji Jedz Pij Tańcz, 

Sfinks700 Club w  Sopocie, Noce & Dnie 
we Wrzeszczu oraz oczywiście w  Gdańsku,  
na Elżbietańskiej 6… na ostro. 

W  kwestii ubrań, lubię wspierać polskie 
marki, np. Polski Konkret albo Elska  
polscy projektanci. Unikam wielkich galerii,  
nie mam na to czasu.

ADAM VAN BENDLER  

Stand-uper, konferansjer i  aktor. 
Jeden z  najśmieszniejszych komi-
ków w  Polsce. Twórca zabawnych 
teledysków, osiągających wieloty-
sięczne, a  nawet milionowe zasięgi. 
Swoją przygodę z  komedią zaczy-
nał w Gdańsku, pod okiem Abelarda 
Gizy i  Kacpra Rucińskiego. Na swo-
im koncie ma ponad 600 występów  
w kraju i zagranicą.
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Nieruchomość położona jest u  zbiegu 
historycznych ulic Długa i  Długi Targ. Od 
początku swych dziejów, usytuowane tam 
kamienice były miejscem zamieszkania 
najzamożniejszych gdańszczan, a  pod 
numerami Długi Targ 1-4 mieszkali 
odwiedzający wielokrotnie miasto polscy 
królowie, stąd nazwa Kamieniczki Królewskie. 

Uroczyste wjazdy monarchów do miasta ulicami 
Długą i Długim Targiem sprawiły, że gdańszczanie 
nazwali ten trakt Drogą Królewską, która do dziś 
jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem 
Gdańska. Drogę Królewską wieńczy ją z  jednej 
strony Złota Brama, a z drugiej Brama Zielona. 

Kamienice 1-8 są budynkami  
5-kondygnacyjnymi, posiadającymi dodatkowo 
poddasza nieużytkowe. W  części oznaczonej 

numerami porządkowymi od 1 do 8 budynki 
stanowią jeden obiekt ze wspólną częścią 
komunikacyjną i  przestronnym holem oraz 
węzłem sanitarnym na każdej z  pięciu 
kondygnacji. Kamienice 9 i  10 są obiektami 
6-kondygnacyjnymi z  własną częścią 
komunikacyjną i wspólnym holem.

Autorem projektu przebudowy będzie 
pracownia KD Kozikowski Design. Realizacja 
inwestycji zostanie podzielona na dwa etapy. 
W  pierwszym powstanie hotel na 60 – 70 
pokoi, w kamienicach, liczących 6 kondygnacji, 
w  tym w  przyziemiu i  pod dachami. II etap 
obejmie budowę hotelu znacznie większego.

–Droga Królewska zyska nowy, 
pieczołowicie zrewitalizowany akcent. 
Naszym celem będzie jednak nie tylko 

odnowienie elewacji kamienic, ale również 
otwarcie ich wyjątkowych wnętrz. Zależy 
nam, na odbudowie budynku z  najwyższą 
starannością i  dbałością o  każdy detal. 
Naszym celem jest rewitalizacja obiektu, 
który na powrót stanie się wizytówką 
Gdańska, którego fasada oraz wnętrza 
będą przyciągały miłośników historii 
Gdańska – mówi Krzysztof Król,  
przedstawiciel inwestora. 

Nowy blask zyskają przedproża kamienic 
i  okoliczne ciągi piesze. We wnętrzach 
hotelu powstaną galerie sztuki, bursztynu; 
odbywać się będą wernisaże. W  hotelu 
i  na jego przedprożach znajdą się 
restauracja i  kawiarnia, z  widokiem 
na Fontannę Neptuna, Dwór Artusa  
i Złotą Kamienicę.

Mieściły się tutaj królewskie rezydencje, a w jednej z nich na świat przyszedł królewicz Aleksander Sobieski, syn 
króla Jana III Sobieskiego. Mowa o 10 zabytkowych kamienicach przy ul. Długi Targ 1-10 w Gdańsku. Po wielu latach 
poszukiwań inwestora, jedna z najatrakcyjniejszych nieruchomości w Gdańsku w końcu znalazła nabywcę. Za 49 
mln. złotych kupiła je pomorska spółka Hotelsberg, która w ciągu kilku lat chce otworzyć w nich luksusowy hotel. 

HOTEL W KAMIENICZKACH 
KRÓLEWSKICH 

mp
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PRODENT
Prodent to rodzinna firma, której korzenie i tradycje sięgają lat sie-
demdziesiątych ubiegłego stulecia. W dniu obecnym jesteśmy siecią 
nowoczesnych, prężnie rozwijających się klinik stomatologicznych 
w Trójmieście. Naszym pacjentom oferujemy pełen zakres usług 
stomatologicznych, indywidualne podejście do pacjenta oraz miłą, 
rodzinną atmosferę w eleganckich klimatyzowanych wnętrzach.

www.prodent.gda.pl

NAWROCKI CLINIC
Nawrocki Clinic to nowoczesna Klinika dentystyczna specjalizu-
jąca się w laserach, które wykorzystuje w codziennej praktyce 
stomatologicznej oraz w dermatologii estetycznej.Jako pierw-
sza Klinika na Pomorzu przy planowaniu zabiegów implantolo-
gicznych wykorzystuje oprogramowanie SIMPLANT. Dzięki jego 
zastosowaniu Pacjent jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio 
po zabiegu wychodzi z Kliniki z  nowym uśmiechem!

Serdecznie zapraszamy 
www.nawrockiclinic.com

POLECANE GABINETY    STOMATOLOGICZNE

MAWIDENT
Właścicielem kliniki jest lekarz dentysta Karina Czernów. 
Nasi lekarze przeprowadzają zabiegi stomatologiczne z za-
kresu: endodoncji, implantologii, protetyki, ortodoncji, chirur-
gii stomatologicznej, stomatologii profilaktycznej, dziecię-
cej, zachowawczej oraz zabiegi wybielające zęby.

www.mawident.pl

AS DENT
W AS dent Clinica Sopot zapewniamy kompleksowe i bezbole-
sne leczenie stomatologiczne dla dzieci i dorosłych, przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii i materiałów. W gabinetach 
wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt typu mikroskopy, 
cyfrowy rentgen  potrafimy precyzyjnie diagnozować oraz leczyć 
nawet najbardziej skomplikowane przypadki stomatologiczne. 
Zajmujemy się też zabiegami, jak leczenie wad zgryzu czy wsta-
wianie implantów.

www.as-dent.pl
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POLECANE GABINETY    STOMATOLOGICZNE
KM DENT GABINET STOMATOLOGICZNY 
MAŁGORZATA KOŚCIELNIAK
Serdecznie zapraszamy do gabinetów stomatologicznych w Gdańsku 
i  Sopocie pod nazwa km gabinety stomatologiczne. Zajmujemy się 
kompleksowym leczeniem stomatologicznym dorosłych, młodzieży  
i dzieci,protetyką,leczeniem chirurgicznym,kanałowym, wybielamy 
zęby i wszczepiamy implanty. W milej atmosferze zapewnimy Pań-
stwu profesjonalne leczenie stomatologiczne w szerokim zakresie.

www.kmgabinetystomatologiczne.pl

SMILE CLINIC
SmileClinic jest Kliniką Uśmiechu: zdrowego, pięknego i estetyczne-
go. Jesteśmy Zespołem, którego celem jest niesienie pomocy Pa-
cjentom i realizacja ich marzeń o pięknym uśmiechu. Zapraszam 
do odwiedzin w naszej Klinice, gdzie w przyjaznej atmosferze nasz 
profesjonalny Zespół zadba o Państwa zdrowie jamy ustnej i dobre 
samopoczucie. DR Krzysztof Chmielewski

www.smileclinic.pl

IMPLADENT
Klinika IMPLADENT Medical&Dental Clinic zapewnia najwyższy 
poziom i kompleksowość usług dentystycznych i medycyny es-
tetycznej. Specjalizujemy się w implantologii, chirurgii szczęko-
wej, ortodoncji i protetyce. Mamy możliwość przeprowadzania 
zabiegów w narkozie.

www.ziemlewski.pl

MEDICODENT
Klinika stomatologiczna MedicoDent powstała w 2000 roku z myślą 
o zapewnieniu kompleksowego leczenia stomatologicznego dosto-
sowanego do potrzeb i oczekiwań Pacjenta. W klinice MedicoDent 
pracują tylko wykwalifikowani lekarze – specjaliści z każdej dziedziny 
stomatologii. Dzięki doświadczeniu lekarzy, wykorzystaniu najnowo-
cześniejszych metod leczenia oraz najlepszej jakości materiałów kli-
nika MedicoDent zapewnia profesjonalne leczenie stomatologiczne.

Już wkrótce nowy adres kliniki 
Powstania Styczniowego 23, Gdynia 81- 519
www.medicodent.pl
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Nowoczesna kosmetologia przeciw cellulitowi 
wytoczyła wiele mniej lub bardziej skutecznych 
broni. Do tej drugiej grupy z pewnością należy en-
dermologia. Ta naturalna, bezinwazyjna i skutecz-
na metoda mechanicznej stymulacji skóry w na-
turalny sposób reaktywuje metabolizm komórek, 
uaktywnia układ limfatyczny i żylny, prowadzi też 
do zmniejszenia ilości zatrzymywanej w komór-
kach wody, jednocześnie w pełni szanując równo-
wagę biologiczną całego organizmu.

Jak wygląda zabieg? Endermologia to nic innego, 
jak nieinwazyjna, wspomagana podciśnieniem 
technika masażu. Zabieg wykonywany jest 
w  specjalnym kombinezonie, który ma za za-
danie zwiększyć poślizg rolek oraz chroni przed 
uszkodzeniami naskórka. Terapeuta prowadząc 
głowice powoduje powstanie przy pomocy pod-
ciśnienia fałdy skórnej. Skóra przybiera kształt fali, 
która rolowana jest dodatkowo od wewnątrz i na 
zewnątrz za pomocą rolek. 

- W ten sposób pobudzana jest tkanka, a zabieg 
oddziałuje na głębokie warstwy skóry. Skóra ta 
jest mocno ugniatana w różnych kierunkach, co 
pobudza krążenie i  pobudza metabolizm. Pod-
czas zabiegu poprzez układ limfatyczny usuwa-
ne są z organizmu toksyny i tłuszcze oraz pobu-
dzona zostaje produkcja elastyny i kolagenu, co 
dodatkowo poprawia napięcie i  elastyczność 
skóry. Zabieg endermologii działa również re-
laksująco i  odprężająco, co skutecznie łagodzi 
stres. Oczyszczenie organizmu z  toksyn po-
zwala skórze odzyskać młody i zdrowy wygląd 

– mówi Sandra Ruszkowska, manager salonu  
Secret Avenue w Gdańsku. 

Endermologia niweluje cellulit w miejscu jego po-
wstawania, oddziałuje na tkankę łączną, dlatego 
przewyższa skutecznością inne metody. Ender-
mologia nie tylko skuteczna jest w walce z cellu-
litem, ponad to wygładza skórę, rozluźnia napięte 
mięśnie, spłyca rozstępy i  blizny, ujędrnia skórę 
oraz modeluje sylwetkę. Endermologia świetnie 
sprawdza się również jako zabieg na twarz. Gwa-
rantuje ujędrnienie, wygładzenie i poprawę napię-
cia skóry, zmniejszenie głębokości zmarszczek 
oraz redukcję niedoskonałości zarysu. 

- W  Secret Avenue posiadamy dwie maszyny 
endermologie® Alliance, jesteśmy pierwszym 
gabinetem w  Trójmieście, który zaopatrzył się 
w  te najbardziej nowoczesne i  przełomowe 
urządzenia do zabiegu endermologii. Zmoderni-
zowana głowica sprawia, że zabieg jest znacz-
nie głębszy i skuteczniejszy – masaż antycellu-
litowy, ujędrniający i wyszczuplający następują 
jednocześnie. Pozwala to na uzyskanie trzykrot-
nie lepszych rezultatów w  krótszym czasie  

– dodaje Sandra Ruszkowska.

Zabieg trwa w przybliżeniu 40 minut. Aby efek-
ty były zadowalające trzeba wykonać cykl od 8 
do 12 zabiegów, dokładna potrzebna liczba jest 
uzależniona od oczekiwań pacjentki oraz indywi-
dualnych predyspozycji. 

Choć za oknem jeszcze zimowa aura, to wiosna zbliża się coraz większymi krokami. Już wkrótce 
puchowe kurtki i ciepłe spodnie zmienimy na garderobę odsłaniającą więcej ciała. Warto do tego 
się przygotować i zadbać o ciało tak, aby wiosną i latem móc czuć się komfortowo i dobrze z samą 
sobą. Eksperci urody z salonu Secret Avenue w Gdańsku przekonują, że zima to idealny czas na 
modelowanie sylwetki i walkę z nadprogramowymi kilogramami i cellulitem. 

UJĘDRNIANIE, MODELOWANIE,
ODMŁADZANIE 
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Secret Avenue – Gdańsk, ul. Partyzantów 3, Tel: tel. 58 341 90 90, kom. 797 909 399
www.secretavenuesalon.pl

ENDERMOLOGIA - WSKAZANIA 
- Redukcja cellulitu
- Odmładzanie
- Wyszczuplanie i modelowanie sylwetki
- Redukcja obrzęków twarzy  
   i okolic oczu
- Wiotka i zniszczona skóra twarzy, szyi,  
  dekoltu i biustu
- Redukcja zmarszczek
- Podwójny podbródek
- Poprawa jędrności skóry na  
  różnych obszarach
- Działanie terapeutyczne – obrzęki,  
  zastoje, blizny, bóle mięśni i stawów.
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Teresa Kurczyk i Maciej Kubuj  
prowadzą salon ExcellentQ

 
Współtworzymy salony pod patronatem Salon Expert gdzie dużą wagę przywiązujemy do jakości 

usług. Pracujemy tylko na oryginalnych produktach i dbamy o indywidualne podejście  
do klienta by zadbać o jego potrzeby jak najlepiej.

Nazwa zobowiązuje, ExcellentQ to jakość, profesionalizm i fantastyczny klimat usługi.

Salon ma swoje dwie siedziby na Rajskiej 1/5a oraz w Galerii Metropolia na poziomie -1

Prezentowana kolekcja FLO.d (fluo dynamic) została stworzona  przez Macieja Kubuj/EQ 
w oparciu o najnowsze trendy i koloryzacje na rok 2018. Inspiracją dla kolekcji jest fluorescencyjny 

i dynamiczny ruch miasta nocą. 
Proste cięcia oraz przemieszany kolor włosów modelki nadają tej kolekcji niepowtarzalny efekt oraz 

nawiązują do pulsującego i tętniącego życia miasta. 

Szczególne podziękowania za wspaniałą współpracę przy tworzeniu kolekcji
 FLO.d Studio57/Bartek Modelski oraz za nieoceniony makeUp Małgorzacie Lewczyk.

Jest to część kolekcji. Całość już niedługo będzie można zobaczyć na naszym instagramie  
oraz stronach FB i www.

       
by Kubuj
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Obecnie lasery na stałe zagościły nie tylko we współczesnej medycynie, ale również w dermatologii 
estetycznej. Nowoczesne metody muszą sprostać wymaganiom współczesnego życia. Pacjenci 
poszukują bowiem takich możliwości, które nie tylko są skuteczne, ale również nie powodują 
wyłączenia ich z życia codziennego, w tym również zawodowego. Takie możliwości oferuje 
Nawrocki Clinic w Gdańsku. 

NAWROCKI CLINIC

ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE PIĘKNO 
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

NAWROCKI CLINIC – Gdańsk, ul. Czarny Dwór 10/34. Tel: 58 52 66 004, 501 143 042 www.nawrockiclinic.com
Sprawdź nasze usługi z zakresu dermatologii estetycznej

www.nawrockiclinic.com/dermatologia-estetyczna

Nawrocki Clinic dysponuje „perełką” 
wśród laserów dermatologicznych – lase-
rem Fotona Dynamis SP. Ten najnowszej 
technologii system laserowy wykorzy-
stuje dwie długości fal Nd:YAG i  Er:YAG, 
co spektakularnie zwiększyło jego  
możliwości zabiegowe.

Dzięki jego zastosowaniu, możemy roz-
wiązać wiele problemów z  jakimi bory-
kają się przede wszystkim kobiety po 
50. roku życia. W  tym czasie następuje 
załamanie produkcji kolagenu odpowie-
dzialnego za sprężystość i napięcie skóry. 
Staje się ona wiotka i  poddana prawom 
grawitacji zaczyna opadać. Pojawiają się 
bruzdy, kruche naczynka zaczynają pę-
kać powodując nieestetyczny problem, 
dodatkowo coraz częściej pojawiają się  
zaburzenia pigmentacyjne.
 
Fotona Dynamis SP to rewolucja wśród 
zabiegów laserowych, która podczas 
jednej wizyty pozwala na usunięcie brą-
zowych plamek, wygładzenie blizn, popra-
wienie jędrności skóry oraz wypełnienie 

drobnych zmarszczek bez użycia wypeł-
niaczy! Dzięki działaniu promienia lasero-
wego dochodzi do długotrwałej stymula-
cji pomagającej tworzeniu się kolagenu, 
co pozwala na cofnięcie procesu starze-
nia zapewniając cerze młodszy wygląd.

Jeszcze do niedawna pełne odmłodzenie 
skóry było możliwe jedynie podczas sil-
nej ingerencji w  głębsze warstwy skóry, 
co wiązało się z  mocnym złuszczeniem 
naskórka, a  to z kolei powodowało długą 
rekonwalescencję. Obecnie nowoczesna 
technologia lasera Fotona Dynamis SP 
jest tak delikatna, że pozwala nawet na 
poprawę wyglądu powiek, a jednocześnie 
tak skuteczna, że z powodzeniem ujędrnia 
skórę nawet po ciąży – mówi dr n. med. 
Dorota Jaśkiewicz – Nyckowska, derma-
tolog z Nawrocki Clinic.

Lasery frakcyjne wnikają głęboko w  skórę, 
dokonując minimalnych przerw w  tkance,  
pobudzając przy tym procesy regenera-
cyjne. Z  kolei lasery ablacyjne działają na 
powierzchni i  służą do ścierania kolejnych 

warstw naskórka. Śmiało można więc powie-
dzieć, że laser Fotona Dynamis SP jest jedną 
z  najnowszych metod odmładzania skóry, 
poprzez połączenie tych dwóch zabiegów.

Zabiegi oferowane przez Nawrocki Clinic 
z  wykorzystaniem lasera Fotona, skiero-
wane są do osób pragnących ujędrnić skó-
rę, poprawić owal twarzy, usunąć kłopotli-
we przebarwienia skóry oraz niewielkie 
blizny potrądzikowe, zwęzić pory czy zni-
welować najczęstszy problem estetyczny 
jakim są popękane naczynka. Laser Foto-
na z powodzeniem może być także zasto-
sowany w terapii leczenia chrapania.

Jeżeli zastanawiałaś się nad komplekso-
wym sposobem odmłodzenia skóry bez 
bólu, blizn i  bez długotrwałej rekonwale-
scencji, to zabiegi z zastosowaniem lasera 
Fotona Dynamis SP są właśnie dla Ciebie!

- Efekty napięcia skóry odczuwalne są 
już bezpośrednio po pierwszej wizycie, 
jednak pełny rezultat daje seria zabie-
gów. Zalecamy wykonywać je po 3-5  
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zabiegów w  odstępie 2-3 tygodni. Efekty 
takiej wielokrotności możemy porównać 
do minimum dziesięciu zabiegów mikro-
dermabrazji. Są to zatem zabiegi, które 
kompleksowo odmładzają i  ujędrniają 
skórę, a przy tym nie wymagają długiej re-
konwalescencji – przekonuje dr n. med.  
Dorota Jaśkiewicz – Nyckowska.

Medycyna estetyczna już dawno prze-
stała być tematem tabu. Dziś nie tylko 
„gwiazdy” sięgają po zabiegi z  zakresu 
dermatologii estetycznej, które pozwalają 
na likwidację niedoskonałości urody. La-
sery stały się najlepszą, medyczną odpo-
wiedzią na wiele problemów estetycznych 
z jakimi borykają się kobiety.

Terapie laserowe z  powodzeniem mogą 
być ze sobą łączone oraz wspomagane 
innymi zabiegami spoza zakresu laserote-
rapii. W Nawrocki Clinic dr. n. med. Dorota 
Jaśkiewicz-Nyckowska dostosowuje do 
każdego pacjenta indywidualny plan le-
czenia, biorąc pod uwagę jego oczekiwa-
nia, potrzeby oraz kondycję skóry.
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Na czym polega program Metamorfoza 3.0?
To indywidualny plan treningowy wraz z  pro-
fesjonalnymi filmami instruktażowymi, opieka 
dietetyczna i  wiedza o  gospodarce hormonal-
nej, a wszystko w najbardziej zoptymalizowany 
sposób. Każda praca nad sylwetką, to również 
pozytywna zmiana myślenia i dbanie o własną 
kondycję zdrowotną. Dlatego Metamorfoza 
3.0. to nie tylko plan treningowy do wykona-
nia w domu lub na siłowni, ale także ogromna 
dawka motywacji i  opieka trenera, niezbędna 
do osiągania założonych celów, a to wszystko 
przy planie dietetycznym opierającym się na 
3-4 posiłkach. Plan treningowy jest dopasowa-
ny do stylu życia. 

Jaka jest Twoja definicja idealnego trenera 
personalnego?
Trener to osoba, która powie Ci to, czego 
nie chcesz usłyszeć, pokaże Ci to, czego nie 
chcesz zobaczyć, abyś stał się tym, kim za-
wsze chciałeś być – bardzo lubię ten cytat, 
bo jest na wskroś prawdziwy. Ale podstawą 
jest wiedza, nie tylko teoretyczna, ale przede 
wszystkim praktyczna. Każdy z  moich pod-
opiecznych, niezależnie od tego czy przygo-
towuje się do zawodów, czy chce po prostu 
pracować nad zdrowym i pięknym ciałem, jest 
przeze mnie traktowany indywidualnie. Dlatego 
cały program treningowy jest spersonalizowa-
ny i  uwzględnia wszystkie ograniczenia zdro-
wotne podopiecznego. To także profesjonalna 
dieta i suplementacja. 

Ponoć jesteś kontrowersyjny...
Być może dlatego, że otwarcie mówię to co 
myślę, nie boję się też wkładać kija w mrowisko. 
A  jest o  czym mówić. Po prawie trzydziestu 
latach od uwolnienia się od socjalistycznego 
buta, polskie społeczeństwo wydaje się wycho-
dzić z choroby, jaką jest zachodni komercjalizm. 
Przejada nam się żywność, która legitymuje się 
jakością, a w  rzeczywistości buduje popyt na 
niskiej cenie. Przejadły nam się sieci jubilerskie, 
sprzedające niskiej jakości biżuterię w  horren-
dalnych cenach, budując przy tym sztuczne po-
czucie ekskluzywności. Globalizacja dotknęła 
również branżę fitness. 

To źle?
Gabinety dietetyczne prowa-
dzone przez wykwalifikowa-
nych lekarzy zostały wyparte 
przez sieci zatrudniające 

„dietetyków specjalistów”, 
coraz bardziej powszechną 
praktyką jest zatrudnianie 
studentów, czy osób po kil-
kudniowych kursach w  cha-
rakterze trenera czy dietety-
ka. Jak to możliwe, że usługa 
niskiej jakości, która dotyczy 
bezpośrednio naszego zdro-
wia, zaczyna dominować na 
rynku? Wystarczy stworzyć 
społeczność, która będzie 
piętnować „słabych”, którzy 
nie są w  stanie utrzymać 
drakońskiej diety, tłumacząc 
się głodem i  złym samopo-
czuciem. Taki sposób po-
zyskiwania i  utrzymywania 
przy sobie klientów stosuje 
również branża trenerska. 
Poczucie elitarności, jakie 
budują grupy wyznawców 
skupione wokół konkretnych 
osób i  korporacji, spowodo-
wały że poziom rozpozna-
walności oraz wizerunek 
stały się głównym kryterium wyboru specja-
listy. Wraz ze wzrostem ilości  zawiedzionych 
oraz poszkodowanych osób, które padły ofiarą 
braku obiecywanego profesjonalizmu, rośnie 
liczba osób, które decydują się na wybór tytu-
łowego „rzemieślnika”.

Kim jest ów rzemieślnik? 
Jest to osoba, dla której praca, w której ciągle 
się rozwija i doskonali, jest jednocześnie pasją. 
Ja uważam, że praca powinna stawiać coraz to 
nowsze wyzwania, wymagając od nas stałego 
rozwoju. Myślę, że nie ma na świecie osoby, 
która mogłaby stwierdzić, że o  swoim fachu 
wie wszystko i nic już jej nie zadziwi. Nigdy nie 
rozpisałem dwóch takich samych diet, dwóch 
takich samych treningów, nie przeprowadziłem 

dwóch takich samych konsultacji. Czemu? 
Ponieważ nie ma dwóch takich samych osób 
na świecie. Pamiętajmy o  tym, szczególnie 
w  momencie gdy zamierzamy powierzyć ko-
muś swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psy-
chiczne. Zalecam również zwrócić szczególną 
uwagę na kompetencje oraz doświadczenie 
osoby, która przedstawiana jest nam jako spe-
cjalista w swojej dziedzinie.

Czym zatem się kierować przy wyborze  
specjalisty? 

Osiągnięciami i podejściem do klienta. Sukcesy 
trenera oraz jego podopiecznych są niezbitym 
dowodem na jego umiejętność praktycznego 
zastosowania nabywanej przez lata wiedzy.

BŁAŻEJ AUGUSTYN 

CZAS RZEMIEŚLNIKÓW W BRANŻY FITNESS
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

Każda pozytywna zmiana sylwetki zaczyna się w umyśle, a zmiana sylwetki to krok do lepszej 
wersji samego siebie – twierdzi Błażej Augustyn, trójmiejski trener personalny Augustyn, autor 
programu Metomorfoza 3.0, pierwszego w Polsce w pełni spersonalizowanego programu opieki 
trenera personalnego online.

Błażej Augustyn 
www.teamblachu.pl , facebook.com/blazejtrener
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ZABIEGI „RED CARPET”
Intraceuticals - ulubiony zabieg 

Hollywoodzkich gwiazd

CIENIE POD OCZAMI?
Karboksyterapia - 

czyli magiczny dwutlenek węgla

ZABIEGI  WSPOMAGAJĄCE TRENING

i-Lipo, VelaShape III

ZO BY OBAGI 
Definicja zdrowej skóry 

wg światowej sławy 
dermatologa z Beverly Hills

PSAMMO
Głębokie, suche ciepło 

piasku kwarcowego. 
Masaż ciała stemplami 

kwarcowymi

TYLKO SPRAWDZONE ZABIEGI!

www.renewinstitute.pl
SPRAWIAMY, ŻE PIĘKNO I MŁODOŚĆ WRACAJĄ  

DO CIEBIE I POZOSTAJĄ NA DŁUŻEJ!

NA HASŁO „PRESTIŻ” -30% W MARCU (Z OKAZJI DNIA KOBIET)

HIT W MODELOWANIU CIAŁA

ICOONE GOLD
Widoczny efekt po 1 zabiegu

- ujędrnienie
- redukcja celulitu

- obrzęki
- regeneracja ciała i umysłu

Sopot, ul. Dworcowa 7 
(budynek C, poziom 2, wejście pomiędzy 
restauracją Cały Gaweł i Sea Food Station) 
Tel: 728 900 067 
www.renewinstitute.pl
www.facebook.com/RenewInstituteSopot



Pokazy zabiegów opartych na innowacyjnych technologiach Biotec Italia, prezentacja najnow-
szych laserów dbających o urodę, spotkanie z gościem specjalnym, Katarzyną Figurą – to atrakcje 
uroczystego otwarcia kliniki Lorenzo Coletti. Po Słupsku i Rumi trzeci lokal tej renomowanej sieci 
powstał w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 4/2.

LORENZO COLETTI JUŻ W GDAŃSKU

LORENZO COLETTI – Gdańsk, ul. Trzy Lipy 4/2, tel: 733 308 080. Rumia, ul. Grunwaldzka 14, tel: 731 800 444. Słupsk, Orląt Lwowskich 2, tel: 723 800 888
www.lorenzocoletti.pl

Zaufaj ekspertom, cofnij czas… bezpiecznie 
– takie motto przyświeca klinice Lorenzo 
Coletti. Zmarszczki, przebarwienia, popękane 
naczynka, cellulit, brak jędrności, niechciane 
tatuaże, łysienie – wszystkie te problemy 
mogą być tylko wspomnieniem dzięki specja-
listycznym zabiegom oferowanym w  klinice 
Lorenzo Coletti. 

 Lifting, modelowanie, wyszczuplanie, re-
dukcja cellulitu, zabiegi antiaging – z  tym 
wszystkim mieli okazję się zapoznać goście 
podczas oficjalnego otwarcia.  Do dyspo-
zycji był również sztab specjalistów, ko-
smetologów pracujących w  klinice, którzy 
chętnie odpowiadali na pytania i  edukowali  
przyszłe klientki. 

- Jestem aktorką, pracuję swoją twarzą, cia-
łem, naturalnym jest zatem fakt, że staram się 
o nie dbać jak najlepiej. Z usług kliniki Lorenzo 
Coletti korzystam od dawna, tutaj wiem, że je-
stem w dobrych rękach. Mój wehikuł młodości 
to BIOTEC, odmładzające zabiegi all-inclusve, 
które dzięki połączonej sile różnych technolo-
gii zabiegowych i preparatów mogą zdziałać 
cuda. Zabiegi wyszczuplające, modelujące 
i  ujędrniające BIOTEC pozwalają cieszyć się 
zdrowym wyglądem i  dobrym samopoczu-
ciem bez wysiłku, nawet już po pierwszym za-
biegu – przekonywała Katarzyna Figura. 

Innowacyjne zabiegi BIOTEC oraz naj-
wyższej jakości kosmetyki opracowa-
ne we włoskich laboratoriach pozwala-
ją zatrzymać czas, a  nawet go cofnąć 
w  sposób nieinwazyjny, bez konieczności  
używania skalpela. 

- Rynek medycyny estetycznej jest bardzo 
rozproszony jeśli chodzi o aparatury, nato-
miast nasza aparatura Biotec Italia wyróż-
nia się bardzo dużym bezpieczeństwem 
i  skutecznością przeprowadzanych zabie-
gów. Są to sprzęty, które kochają osoby 
świadome, które chcą wyglądać dobrze 
i  przewidywalnie, nie zmieniając przy tym 
rysów twarzy– zaznaczyła Karolina Marcin-
kowska, analityk medyczny i kosmetolog.

Podczas uroczystego otwarcia zapre-
zentowano m.in. pierwsze w  Trójmieście 
urządzenie Hifu Finesse wykorzystujące 
technologię skoncentrowanych ultradźwię-
ków o dużym natężeniu. Efekty można po-
równać do tych osiągalnych do niedawna 
tylko metodami chirurgicznymi. Zabieg 
służy do uzyskania długotrwałego efektu 
liftingu twarzy i  ciała, redukuje zmarszcz-
ki, likwiduje drugi podbródek, unosi brwi, 
służy do ujędrnienia biustu, poślad-
ków, brzucha i  nóg, skutecznie niweluje  
tkankę tłuszczową. 
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Kiedy należy zgłosić się do lekarza ortodonty?
Jeśli zauważymy, że zęby są krzywe, zachodzą je-
den na drugi, są nadmiernie wychylone do przodu 
lub cofnięte, gdy mamy problem z  nitkowaniem 
zębów, ponieważ zęby ustawione są zbyt ściśle, 
jest problem z wymową niektórych głosek, wystę-
puje seplenienie u  Ciebie lub u  Twojego dziecka, 
wtedy koniecznie trzeba zapisać się na konsulta-
cję ortodontyczną.

Co dają nam aparaty ortodontyczne?
Leczenie wad zgryzu aparatami ortodontyczny-
mi to nie tylko uszeregowanie zębów, to również 
sposób na poprawienie urody i  zdrowia. Posze-
rzenie szczęki obniża podniebienie i  udrażnia 
nos, zapobiega bądź leczy drogi oddechowe, 
zapobiega oddychaniu przez usta i  zwiotczeniu 
mięśni okrężnych ust. Leczenie tyłozgryzu po-
prawia prawidłowe relacje w  stawie skroniowo-
żuchwowym - zapobiega zwyrodnieniom stawu, 
leczy bóle stawu, bóle głowy, zapobiega migre-
nom. Leczenie wad zgryzu to prawidłowe równo-
mierne obciążenie zębów, zapobiega ścieraniu  
i ich przedwczesnej utracie .

Ponoć zły zgryz ma niekorzystny wpływ nawet 
na nasz kręgosłup. 
Zgadza się. Leczenie przechylonej płaszczyzny 
zgryzu to zapobieganie bądź leczenie kręgosłu-
pa. Przechyloną płaszczyznę zgryzu podświa-
domie korygujemy i  ustawiamy równolegle do 
podłoża przechylając głowę, a  to ma wpływ  
na cały kręgosłup. 

Jakie wady korygujemy aparatem 
ortodontycznym?
Aparatem korygujemy zrotowanie zębów, ich wy-
chylenie i  przechylenie. Korygujemy też pozycję 
poza łukiem (zęby ustawione podniebiennie bądź 
przedsionkowo), zgryz głęboki, tyłozgryz, przo-
dozgryz, zgryz krzyżowy oraz zwężenie szczęki 
i  zwężenie żuchwy. Poprzez korekcję linii środka 
poprawiamy symetrię uśmiechu, symetrię twarzy, 
co jak wiadomo jest jednym z  kanonów piękna. 
Aparatem zamykamy diastemy, czyli szpary mię-
dzy zębami, likwidujemy też stłoczenia zębów. 
Same stłoczenia są przyczyną utrudnionej higieny 
i szerzenia się próchnicy!

Na czym polega leczenie aparatem stałym?
Aparat stały to przyklejone tzw. zamki na poszcze-
gólnych zębach i dowiązanie ich do łuku ortodon-
tycznego. Odpowiednio dobrany aparat i  łuki orto-
dontyczne przesuwają zęby, wykorzystując małą, 
stałą siłę przebudowują kość wokół każdego zęba 
utrwalając jego prawidłową pozycję. Łuki ortodon-
tyczne nadają kształt odpowiednio łukom zębo-
wym, a wyciągi międzyszczękowe poprawiają ich 
wzajemną relację. 

Czy możliwe jest prostowanie zębów 
w każdym wieku?
Oczywiście! Możliwe jest leczenie ortodontyczne 
w  każdym wieku. Dojrzały wiek nie jest przeci-
wskazaniem do leczenia wad zgryzu. I nie chodzi 
tu tylko o przesunięcie poszczególnych zębów dla 
poprawienia urody, ale także wyrównanie płasz-
czyzny zgryzu przed leczeniem protetycznym 
bądź implantologicznym. Niewielkie wady leczy-
my u  dorosłych aparatem stałym lub aparatem 
czynnościowym, które do niedawna zarezerwo-
wane były tylko dla dzieci.

No właśnie, jak leczymy wady zgryzu u dzieci?
Aparaty ortodontyczne wprowadzone w  wieku 
przedszkolnym to aparaty czynnościowe. 
Pierwszym może być tzw. Trainer, który pobudza 
do rozrostu kości szczęk i kontroluje prawidłowy 
tor wyrzynania się zębów podczas ich wymiany. 
Aparaty czynnościowe mają wpływ na dalszy 
wzrost szczęk, stwarzają odpowiednie warunki 

do wyrznięcia zębów stałych, prostują zęby 
nieprawidłowo ustawione w  łuku, leczą już we 
wczesnym etapie relacje międzyszczękowe,  
wady kostne i zębowe.

Jak wybrać dobrego ortodontę?
Trudne pytanie. Dobry ortodonta to lekarz, który 
widzi wadę zgryzu i  jej przyczynę, zaproponuje le-
czenie, które poprawi nie tylko urodę, ale też zdrowie. 
Zobaczy nie tyko krzywy ząb, ale człowieka, jego 
dolegliwości i mankamenty. Ważne są miłe relacje 
międzyludzkie i  zaufanie. Leczenie ortodontyczne 
trwa dość długo, warto polubić swojego lekarza 
ortodontę i aparat ortodontyczny - wtedy leczenie 
jest łatwiejsze i szybsze. Wiem to z doświadczenia. 

Nie każdy rodzi się z idealnym uśmiechem, ale nie oznacza to, że jest on poza naszym zasięgiem. Choć 
wiele osób aparat kojarzy z opcją sensowną w przypadku nastolatków, nie jest to reguła. Tak naprawdę 
nigdy nie jest za późno na założenie aparatu. Udowadniają to coraz większe kolejki pacjentów pod ga-
binetami ortodontów. O tym, że każdą wadę zgryzu można bez problemu naprawić, nie tylko dla urody, 
ale przede wszystkim dla zdrowia, przekonuje lek. dent. Anita Suska z sopockiej kliniki AS Dent.

PROSTE ZĘBY 
DLA ZDROWIA I URODY
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

AS dent Clinica – Sopot, Ul. Polna 44/1. Tel: 58 551 46 59, tel. kom: 513 069 909
www.as-dent.pl
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Panie doktorze czym jest zespół suchego 
oka? Czy to tylko brak czy niedobór łez?

Sprawa jest nieco bardziej złożona. Z samej 
definicji wynika, że jest to wieloczynnikowa 
choroba powierzchni oka, charakteryzująca 
się utratą równowagi filmu łzowego. To-
warzyszą jej objawy oczne, w  których rolę 
etiologiczną odgrywają niestabilność filmu 
łzowego i  hiperosmolarność, zapalenie 
i  uszkodzenie powierzchni oka oraz zabu-
rzenia neurosensoryczne.

Brzmi to dosyć skomplikowanie. Co od-
czuwa pacjent?
 
Pacjenci najczęściej skarżą się na pieczenie, 
ból, zaczerwienienie oczu. Uczucie suchości 
nie musi wcale być dominującym objawem, 
niekiedy paradoksalnie zespołowi suchego 
oka towarzyszyć może nadmierne łzawienie 

- wówczas łzy są produkowane w dostatecz-
nej ilości, nie nawilżają jednak odpowiednio 
powierzchni oka, gdyż mają niewłaściwy 
skład. Czasami pojawia się wydzielina 
w worku spojówkowym.

Jakie są wspomniane czynniki nasilające 
objawy odczuwane przez chorych?

Wymienić tu należy przede wszystkim  
przebywanie w pomieszczeniach z suchym, 
ciepłym powietrzem, w  szczególności kli-
matyzowanych, w  miejscach silnie wenty-
lowanych, przewiewnych. Objawy nasilają 
się podczas pracy przy monitorach kom-
puterowych, tabletach, smartfonach, gdyż 
towarzyszy jej rzadsze mruganie, co z kolei 
prowadzi do gorszego rozprowadzania łez 
po powierzchni oka. Objawy nasilają się 
u  kobiet w  okresie napięcia przedmiesiącz-
kowego i  przed menopauzą. Sprzyja temu 
również przyjmowanie leków z  kliku grup. 
Chociażby antykoncepcyjnych, przeciwhi-
staminowych, obniżających ciśnienie tętni-
cze, przeciwarytmicznych, przeciwmigre-
nowych, przeciwdepresyjnych. Nie można 
zapomnieć o tym, że palenie tytoniu sprzyja 
zaostrzeniu zespołu suchego oka. Jak też 
o  chorobach występujących z  suchością 
oczu, np. zespole Sjogrena.

Co zrobić kiedy podejrzewamy u siebie to 
schorzenie?

Przede wszystkim konieczna jest wizyta 
w  gabinecie okulistycznym. Wielokrotnie 
zdarza się tak, że podobne objawy odczuwa-
ne przez pacjenta mogą wynikać z różnych 
chorób i dopiero badanie lekarskie pozwala 

wskazać konkretną przyczynę. Oczywiście 
można kupić w  aptece krople nawilżające, 
najlepiej nie zawierające konserwantów, 
natomiast postawienie właściwej diagnozy 
odgrywa rolę pierwszoplanową.

Jak  wygląda leczenie?

Jest niestety przewlekłe. W  zależności od 
stopnia nasilenia zmian, jak też i  od tego 
czy towarzyszą im dodatkowe objawy, np. 
zapalne, lekarz dobiera odpowiedni prepa-
rat. Nawet same leki nawilżające, mimo, 
że można je kupić bez recepty mają różny 
skład. Z reguły staramy się zastosować lek 
bez konserwantów lub z  konserwantami 
ulegającymi dezaktywacji na powierzchni 
oka. Taki, który zapewni właściwą osmolar-
ność łez. W przypadku odczynu zapalnego 
konieczne niekiedy bywa dodatkowe stoso-
wanie leków przeciwzapalnych, w  tym cy-
klosporyny A czy kortykosterydów. A te pre-
paraty wolno stosować tylko pod ścisłym 
nadzorem lekarza i  dostępne są wyłącznie 
na receptę. W  niektórych wypadkach po-
mocne bywa zwiększenie ilości własnych 
łez poprzez zmniejszenie ich odpływu. 
Osiągamy to za pomocą założenia do dróg 
łzowych zatyczek, co jest rozwiązaniem od-
wracalnym lub też zamknięcie ich na stałe 
(laserowo lub poprzez elektrokoagulację). 

Co możemy zrobić samemu?

Warto też zwrócić uwagę na stworzenie 
odpowiednich warunków w  miejscu pra-
cy. O  ile jest to możliwe, warto monitor 
ustawić 10-20 stopni poniżej  linii oczu, co 
zmienia korzystnie szerokość szpary powie-
kowej i  redukuje parowanie łez. Dostępne 
są też do zainstalowania na komputerze 
czy tablecie aplikacje, które przypominają 
o  potrzebie oderwania wzroku od ekra-
nu. Obowiązuje też zasada by preparaty 
nawilżające wpuszczać na tyle często, by 
nie dopuścić do odczuwania objawów,  
a nie dopiero po ich wystąpieniu.

Szacuje się, że co piąty pacjent gabinetu okulistycznego zgłasza się do lekarza z zespołem 
suchego oka. Choroba ta występuje coraz częściej, a powodem są czynniki środowiskowe, tryb 
życia i przyjmowane leki. Problem dotyczyć może chorych w każdym wieku. Także dzieci. Różne 
statystki określają występowanie na poziomie 11-25% populacji – mówi dr n. medycznych Adam 
Trapkowski, specjalista chorób oczu z Centrum Medycznego OKO w Gdyni. 

PIEKĄCY PROBLEM, 
CZYLI ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Centrum Medyczne OKO 
Gdynia, ul. Śląska 35-37
Poradnia NFZ: tel. 58 350 89 07. 
Poradnia prywatna: tel. 58 352 00 58
www.nzoz-oko.pl
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GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ 
I CHIRURGII ESTETYCZNEJ

GABINET CHIRURGII 
RĘKI I ORTOPEDII

GABINET FIZJOTERAPII, 
REHABILITACJI I MASAŻU

lek. med. Ilona Olszaniec- Kozakiewicz 
Dr n. med. Marek Muraszko-Kuźma

MEDISSIMA – SOPOT, ul. Armii Krajowej 72/3
tel:  733 310 080, www.medissima.pl



W tym roku mija 30 lat od ukończenia 
przez Panią studiów, a 27 lat od zdania 
egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii 
stomatologicznej. Jak bardzo zmieniła się 
stomatologia przez ten czas?
Medycyna nie zna pojęcia constans. 30 lat 
to cała epoka, stomatologia jest zupełnie 
inna. Do tego stopnia inna i dynamicznie się 
zmieniająca, że od nas lekarzy wymaga cią-
głego dokształcania się. Każdy rok przynosi 
różne nowinki, jeśli nie jest się na bieżąco, 
to wypada się z  gry, bo przewagę uzysku-
ją Ci, którzy inwestują w  wiedzę. A  jeśli in-
westują w  wiedzę, to robią to nie tylko dla 
siebie, ale przede wszystkim dla pacjentów,  
by lepiej im służyć. 

Specjalizuje się Pani w implantologii.  
Jak wybrać implant? Który jest najlepszy ? 
Na świecie z  różnym skutkiem funkcjonuje 
ponad dwa tysiące systemów implantologicz-
nych, w Polsce kilkadziesiąt. Przez 15 lat mojej 
„przygody” z implantami pracowałam z różny-
mi systemami. Obecnie wszczepiam implan-
ty firmy BICON. Jest to system stworzony 
30 lat temu w  Bostonie i  jest jednym z  naj-
lepiej przebadanych i  udokumentowanych  
systemów na świecie. 

Czym się charakteryzuje? 
Implant BICON jest krótszy od każdego in-
nego implantu, jest go zatem mniej. Tym 
samym zabieg wszczepienia implantu jest 
dla pacjenta mniej niebezpieczny, mniej 
traumatyczny w  porównaniu z  zabiegiem 
wykonywanym z  użyciem długiego implan-
tu. Implanty te, przy zachowaniu najwyższej 
trwałej estetyki pracy, chronią struktury ana-
tomiczne pacjenta eliminując w  dużej czę-
ści konieczność przeprowadzenia szeregu 
zabiegów okołoimplantacyjnych. W  prak-
tyce oznacza to mniej wizyt, mniej bólu, 
mniej wydanych, lub jak kto woli, więcej  
zaoszczędzonych pieniędzy.

Z tego wniosek, że mniej znaczy więcej? 
Dokładnie tak. Autor tego aforyzmu był archi-
tektem, ale okazuje się, że jego myśl doskonale 
oddaje to czym jest, co oferuje i czym system 
implantów BICON przewyższa inne systemy.
Prosty, znaczy przewidywalny. Przewidy-
walny to niezawodny, pewny i  bezpiecz-
ny. Krótki implant Bicon maksymalizu-
je możliwości implantacji, minimalizuje  
potrzeby augmentacji kości. 

Implanty zastępują naturalne zęby, ale czy 
mogą służyć nam do końca życia?
Dokładnie tak jest. Prawidłowo wszczepione 
implanty rzeczywiście zastępują zęby bez nara-
żania zębów sąsiednich na szlifowanie i mogą 
służyć nam przez cale życie. Jednak dużo zale-
ży od tego czy zostaną wprowadzone w facho-
wy sposób po przeprowadzeniu właściwej dia-
gnozy i  prawidłowym planowaniu. Zadbajmy 
więc o to, żeby implanty zakładać w profesjo-

nalnym gabinecie stomatologicznym. Dużo też 
zależy od samego pacjenta, od tego, czy będzie 
przestrzegał zaleceń lekarza, czy będzie dbał 
o implanty tak jak o naturalne zęby, czy będzie  
zgłaszał się na wizyty kontrolne. 

Czy implanty są dla każdego?
Rozwój implantologii sprawił, że obecnie 
praktycznie każda osoba dorosła, która po-
myślnie przeszła konsultację medyczną, 
może poddać się zabiegowi wszczepienia 
implantów. Nawet pacjenci po chorobach 
nowotworowych oraz z  ustabilizowaną 
cukrzycą mogą dziś wszczepiać implan-
ty. Osoby ze schorzeniami przyzębia po-
winny najpierw przejść leczenie perio-
dontologiczne. Fazy przygotowawczej 
wymagają także pacjenci, u  których z  po-
wodu braków zębowych, ale także na sku-
tek stanów zapalnych i  z  innych przyczyn,  
doszło do zaniku kości. 

LEK. STOM. MAŁGORZATA KOŚCIELNIAK 

W IMPLANTOLOGII CZASAMI MNIEJ 
ZNACZY WIĘCEJ

ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

Lekarz stomatolog. Właścicielka dwóch gabinetów stomatologicznych w Gdańsku i w Sopocie. Szczegól-
nie bliska jest jej stomatologia estetyczna i implantologia. Twierdzi, że bez oferty implantologicznej nie 
możemy obecnie mówić o nowoczesnej stomatologii. Z lek. stom. Małgorzatą Kościelniak, właścicielką  
KM gabinet stomatologiczny, rozmawiamy o osiągnięciach implantologii. 

KM Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Kościelniak
Sopot, ul. Sikorskiego 7. Gdańsk, ul. Tkacka 25/26 lok 2
Tel: 501 065 739, 665 754 704, 583 011 305
www.kmgabinetystomatologiczne.pl

IMPLANTS
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W nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni będzie można korzystać z oferty zabiegów Zabiegi medycyny 
estetycznej, przeciwstarzeniowej, regeneracyjnej, makijaż permanentny, kosmetyka twarzy i ciała – 
wszystko w nowoczesnych wnętrzach, z wykorzystaniem renomowanych preparatów i najnowszych 
osiągnięć kosmetologii. ClinicaNova w Gdańsku uroczyście otworzyła swoje podwoje. 

ClinicaNova – Gdańsk, ul.  Obrońców wybrzeża 7/6. Tel: 507 698 507
www.clinicanova.pl

CLINICANOVA 

W SŁUŻBIE PIĘKNA

Właścicielką i założycielem kliniki jest Joanna Gruber-Miazga, lekarz medycyny es-
tetycznej i  stomatologii. Oprócz profesjonalnego leczenia zębów, specjalizuje się 
w zaawansowanych zabiegach odmładzania, poprawy i przywracania owalu twarzy 
i biorewolumetryzacji. Co ważne, swoje pacjentki prowadzi tak, by efekty kuracji od-
mładzających wyglądały jak najbardziej naturalnie, bez efektu przerysowania. 

Z pewnością, wiedza medyczna oraz liczne grono zadowolonych pacjentek sprawiają, 
że dr Joanna Gruber-Miazga jest fachowcem, któremu w pełni można zaufać. 

- Medycyną estetyczną zajmuję się od kilku lat. Przez ten czas odbyłam szereg licz-
nych szkoleń, żeby podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. Jestem trenerem leka-
rzy stomatologów w zakresie zastosowania wypełniaczy reprezentując firmę Neauvia. 
Należę też do Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Bacznie ob-
serwuję trendy, śledzę nowości rynkowe i to co aktualnie najlepsze i najbezpieczniej-
sze, wprowadzam do oferty – mówi dr Joanna Gruber-Miazga  

Nowością jest m.in. urządzenie Endermologie LPG Alliance. Służy do modelowania 
sylwetki i redukcji cellulitu. Dedykowane jest również sportowcom, korzysta z niej wielu 
rugbistów i piłkarzy, fanami tego urządzenia są m.in. Zinedine Zidane i Cristiano Ronaldo. 

W czasie otwarcia kliniki można było obejrzeć zabiegi pokazowe oraz skonsultować 
się z  ekspertami. Marta Hryniewicz, międzynarodowy szkoleniowiec renomowanej 
firmy Dermalogica, opowiadała o  terapii, której podstawą jest analiza skóry twarzy 
techniką FaceMapping. Pozwala ona na precyzyjne zdiagnozowanie określonych 
problemów skóry. Mapa twarzy to konstelacja 15 stref, których pielęgnacja wymaga 
zastosowania precyzyjnie dobranych produktów. 

ClinicaNova oferuje także skuteczne zabiegi modelowania sylwetki, laseroterapii oraz 
zabiegi bankietowe. Świetnie tutaj czują się także mężczyźni. Specjalnie dla nich skom-
ponowano szereg zabiegów dostosowanych do specyfiki męskiej skóry. 
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KM Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Kościelniak
Sopot, ul. Sikorskiego 7. Gdańsk, ul. Tkacka 25/26 lok 2
Tel: 501 065 739, 665 754 704, 583 011 305
www.kmgabinetystomatologiczne.pl
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Gdzie zdobywała Pani doświadczenie i skąd 
czerpie Pani inspiracje?
Doświadczenie zdobywałam od najmłodszych 
lat. Pracowałam w  wielu polskich restaura-
cjach, gdzie od podszewki poznawałam tajniki 
kuchni polskiej. Inspiracji szukam w książkach 
oraz podróżując w różne regiony naszego kraju. 
Polska jest skarbnicą smaków i za każdym ra-
zem wracam z głową pełną pomysłów.

Ulubione smaki z dzieciństwa i czy smaki te 
wprowadza Pani do menu restauracji?
Kiedy moi znajomi słyszą, że zamarzył mi się 
smak z dzieciństwa, to wiedzą, że nic i nikt w tej 
chwili kulinarnie mnie nie zadowoli. Najlepiej 
wspominam barszcz czerwony zabielany z ka-
wałkami buraków, a do tego ziemniaki z pod-
smażaną cebulką... i tylko moja mama wie o co 
w tej zupie chodzi (śmiech). 

Jakie dania najbardziej poruszają zmysły 
w waszej kuchni? Może ma Pani jakieś ulu-
bione, a może macie w menu coś bardzo ory-
ginalnego?
Największe pochwały zbiera oczywiście na-
sza sztandarowa kaczka oraz pasta z kaczych 
wątróbek z  aromatem brandy i  tymianku.  
Te smaki zwalają z nóg. 

Tłusta Kaczka jest partnerem programu Po-
morskie Culinary Prestige promującego ideę 
slow food, lokalne produkty i kulinarne tra-
dycje regionu. Jakie ma to odzwierciedlenie 
w Pani filozofii gotowania i w menu Tłustej 
Kaczki?
Staram się, aby nasza kuchnia była kuchnią tra-
dycyjną i na tym najbardziej mi zależy. Dziczy-
zna pochodzi prosto z kaszubskich lasów. Ryby 
z  kutra z  nocnego połowu. Grzyby z  okolicz-
nych lasów. Dbamy o to, aby nasze dania były 
pełnowartościowe, składniki jak najbardziej 
naturalne bez żadnych ulepszaczy. Wędzimy 
sami boczek, robimy kiełbasę, a  latem zrywa-
my zioła z naszego ogródka. To wszystko mo-
żemy znaleźć w naszym menu.

Dzisiaj modne jest łączenie z pozoru niepa-
sujących do siebie smaków. Jakie oryginalne 
połączenia Pani poleca?

Każdy Szef kuchni poszukuje inspiracji, chce 
tworzyć coś nowego i  szalonego. Łączenie 
smaków niesie ze sobą ryzyko, ale przy umie-
jętnym obchodzeniu się ze składnikami moż-
na odnieść sukces. Wraz z  moim zespołem 
przygotowaliśmy krem z  pieczonego buraka 
z  nutą świeżego estragonu i  anyżem. I  cóż 
mogę powiedzieć - rewelacja! Kto nie wierzy, 
zapraszam do spróbowania.

Mamy zimę, jedne produkty znikają z rynku, 
inne się pojawiają, zmieniają się potrawy na 
naszych talerzach. Jakie zatem zimowe po-
trawy, smaki by Pani poleciła?
Z  czystym sumieniem mogę polecić zapo-
mnianą przez nas skorzonerę. A przecież jest 
to taka bomba witaminowa! Wprowadziliśmy 
ją do karty zimowej. Doskonale komponuje się 
z masłem, świeżą pietruszką oraz paroma kro-
plami oliwy czosnkowej.

Ulubione dania, potrawy typowe dla  
kuchni polskiej?

Za dużo żeby wymieniać, kuchnia polska jest 
jak kopalnia skarbów. Jednak to na co zawsze 
mam ochotę, to tatar wołowy, zupa szczawio-
wa oraz kaczka pieczona z  jabłkami. Mogła-
bym tak wymieniać do rana.

Jakie typowe polskie lub staropolskie danie 
by Pani przygotowała, gdyby miała Pani na 
nie tylko 10 minut?
Myślę, że w  tym wypadku nie ma co da-
leko szukać, bo kto by odmówił tradycyj-
nych, chrupiących placków ziemniaczanych  
z wiejską śmietaną?!

Co by Pani przygotowała, gdyby do dyspo-
zycji było tylko 5 składników: np. kaszę ja-
glaną, pestki dyni, kurki, groszek i wątróbkę?
Dość nietypowe składniki żeby je połączyć, 
ale może sałatka z  kaszą jaglaną, wątrób-
ka, kurki smażone na maśle podlane białym 
winem. Całość posypana prażonymi pest-
kami dyni i  blanszowany groszek. Może być  
ciekawie i bardzo pożywnie. 

KUCHNIA SZEFA KUCHNI

Przez wieki kuchnie świata zmieniały się. Pojawiały się kolejne produkty i przyprawy lub 
powracały te, o których już dawno zapomniano. Ta ewolucja nie ominęła również kuchni 
polskiej, która wciąż jest odkrywana na nowo i obecnie przeżywa swój renesans. Wielu 
szefów kuchni wciąż próbuje ożywić i odświeżyć tradycyjną kuchnię polską i stworzyć jej 
nowe, zaskakujące oblicze. Doskonale to udaje się Magdalenie Świątkowskiej, szefowej 
kuchni restauracji Tłusta Kaczka w Gdyni. 

ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: KAROL KACPERSKI

MAGDALENA ŚWIĄTKOWSKA 
RESTAURACJA TŁUSTA KACZKA
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Restauracja Pak Choi / ul. Morska 4, Sopot / tel. +48 58 718 20 10 / 
e-mail: biuro@restauracjapakchoi.pl / www.restauracjapakchoi.pl

Restauracja Pak Choi
To małe klimatyczne miejsce, znajdujące się w centrum 

Sopotu. W Pak Choi tworzą oraz gotują osoby z pasją. 
W naszej kuchni królują trzej chińscy kucharze Liu, Yang 

oraz Zang. Pochodzą z trzech różnych prowincji, co 
często prowadzi do nieszablonowych rozwiązań.



Czasami jest tak, że miejsce bywa tylko pretekstem. Pretekstem do spotkania, do rozmowy… 
Tak właśnie jest w przypadku White Marlin. Unikalne położenie restauracji i nadmorska przestrzeń 
tylko dodają niepowtarzalnego klimatu. Tworzą go natomiast ludzie - zarówno ci odwiedzający,  
jak i pracujący.

 WHITE MARLIN

Z PASJI DO LUDZI
AUTORKA: KLAUDIA KRAUSE /FOTO: KAROL KACPERSKI

Tym razem nie o  samych potrawach, 
a o czymś zupełnie innym. Na pewno każdy 
z was zna takie miejsca, które powodują przy-
spieszone bicie serca, z którymi się identyfi-
kujemy i do których chętnie wracamy. Są to 
szczególne miejsca, które działają jak kotwi-
ca. Tak jest również z niektórymi restauracja-
mi, a  jak powszechnie wiadomo, wyjątkowe 
miejsca, to również wyjątkowi ludzie.

- Ludzie kreują przestrzeń i  często odwie-
dzają nas właśnie ze względu na obsługę. 
Jednogłośnie uważamy, że największym 
kapitałem są pracownicy, którzy tworzą to 
miejsce. Ich rozwój jest dla nas priorytetem. 
Managerowie, kucharze, kelnerzy, barmani 
to klucz do dobrych emocji. Najwyższy, a za-
razem wysmakowany, standard obsługi go-
ścia jest tu na porządku dziennym. Kelnerzy 
stojąc na tej pierwszej linii frontu z gościem 
są wizytówką miejsca. Są też zasady wypra-
cowane z  właścicielami, które obowiązują 

i pracowników i gości, a które są podstawą 
bezpieczeństwa, komfortu i  wzajemnego 
zaufania – mówi Łukasz Burda, manager 
White Marlin.

Prawdziwy profesjonalny kelner jest jak ak-
tor w teatrze, jego teatrem jest restauracja, 
a widzami są goście, z którymi wchodzi się 
w przyjazną interakcję – oni o tym wiedzą. 

- Spędziłem w White Marlinie dobrych kilka lat 
i od zawsze panuje tu specyficzna, przyjazna 
atmosfera. Myślę, że to jest klucz do sukce-
su. Nie stawiamy na obsługę per pan/pani, 
a wręcz przeciwnie, staramy się nawiązać jak 
najbardziej przyjazne relacje z naszymi gość-
mi. Goście to doceniają i dlatego wracają. Dla 
nas to nie tylko praca, ale pasja. Jesteśmy 
otwarci, pomocni i  dyskretni a  dodatkowo 
atmosfera między nami, pracownikami, spra-
wia, że goście dobrze się tutaj czują – pod-
kreśla Paweł Wędkowski, szef sali.

Ponadto, lokal dojrzale stawia na kreację 
wizerunku, co przekłada się na to, że lu-
dzie często odwiedzają to miejsce nie ze 
względu na rodzaj kuchni, ale ze względu 
na to, kto dla nich gotuje.

- Szef kuchni Łukasz Domagalski, ma bar-
dzo swobodny kontakt z gośćmi. Chcemy, 
żeby ludzie poczuli, że za tym, co kryje się 
na ich talerzu stoi drugi człowiek, który 
w każde danie wkłada wiedzę i serce, za-
pał i pasję. Gość wychodząc z restauracji 
ma czuć pozytywne emocje, jedzenie ma 
wywoływać uśmiech na jego twarzy. Tylko 
i aż tyle – podsumowuje Łukasz Burda.

Mówi się, że poprzez doznania smako-
we dociera do naszej świadomości świat 
zewnętrzny, z  którym identyfikujemy 
się nawet po latach i  za którym tęskni-
my. Tak jest w  przypadku sopockiego  
White Marlin.

WHITE MARLIN 
Sopot, Al. Wojska Polskiego 1. Tel:  58 585 86 86 www.whitemarlin.pl
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Magiel Towarzyski – Gdynia, ul. Strzelców 1, Tel: 58 526 46 71. FB: Magiel Towarzyski - zjedz i wypij

Mimo swojego niedługiego stażu, lokal stał 
się znany nie tylko w  Trójmieście, a  sława 
Magla Towarzyskiego dotarła nawet do  
Warszawy. Restaurację odwiedzają m.in.  
Radek i  Piotr z  Thecadess, znany fotograf  
i  bloger @wujaszekliestyle, a  także top  
modelka Patrycja Woźniak oraz wiele innych 
znanych osób, które zauroczyły się domową  
atmosferą miejsca. 

NIE TYLKO KUCHNIA

Magiel Towarzyski znajduje się przy ul. Strzel-
ców 1/U2, na osiedlu Altoria w  Gdyni. Właści-
cielką jest Sylwia Mikołuć, której pomaga jej 
przyjaciel Sławek Lewicki, znany w  świecie 
gastronomii manager. Jednak zanim Sylwia 
przejęła restaurację, wielokrotnie przychodzi-
ła tutaj zafascynowana magią miejsca, bo  
Magiel Towarzyski to nie tylko świetna kuchnia, 
ale też doskonałe miejsce spotkań towarzyskich.

– Z punktu widzenia gościa, uwielbiałam tę re-
staurację. Mogłam tu przesiadywać godzinami 

– śmieje się. - Gdy mój przyjaciel zaproponował, 
abym została jego wspólniczką nie zastanawia-
łam się długo. Był to strzał w dziesiątkę! Jakby 
tego było mało to tutaj poznałam managerkę 
lokalu Alicję Zubel, która nim rozpoczęła tu pra-
cę, była managerem wielu znanych restauracji 
w Warszawie – dodaje Sylwia Mikołuć. 

ULUBIONE MIEJSCE RODZIN

Magiel Towarzyski powstał przede wszystkim 
z pasji i doświadczenia. Właścicielka jest mat-
ką półtorarocznego chłopca, dlatego znaczące 
było dla niej stworzenie miejsca, w którym do-
brze czuliby się zarówno dorośli, jak i dzieci. 

– Oprócz bycia matką, jestem również nieza-
leżną, zapracowaną kobietą. Goście często 
pytają mnie: czy nie czuję się wyczerpana 
będąc w  pracy na pełnych obrotach, zaś po 
godzinach pracy opiekując się synkiem? Tak, 
czuję się zmęczona, ale to takie pozytywne 
zmęczenie, które daje kolejne siły. Reaktywując 
Magla, chciałam stworzyć miejsce gustowne, 
eleganckie, w  którym mamy mogłyby przede 
wszystkim odpocząć – mówi Sylwia Mikołuć. 

I ten optymizm oraz zaangażowanie czuć w at-
mosferze miejsca. Magiel to przede wszystkim 
rodzinna restauracja, w której dzieci mają swój 
kolorowy kącik zabaw, a  rodzice mogą wypić 
aromatyczną kawę i  skosztować domowego 
deseru. Jednak najciekawiej robi się tu w każdą 
niedzielę, a  to za sprawą pomysłu Sylwii, który 
bardzo spodobał się okolicznym mieszkańcom. 
W  godzinach 13:30 – 16:30 na najmłodszych 

gości czekają wykwalifikowani animatorzy,  
którzy porwą ich do zabawy. 

NOWOROCZNE ZMIANY

Nowy Magiel Towarzyski to nowatorskie, udosko-
nalone menu, które zmieni podejście do staropol-
skiej kuchni. Flagowymi daniami, którym trudno 
się oprzeć, są: halibut w sosie green curry, policzki 
wołowe oraz schabowy z kością. Zaś na deser 
warto wybrać przepyszną bezę bądź ciasto mar-
chewkowe, pieczone przez niezastąpioną panią 
Weronikę. Oprócz tego każdego dnia pojawiają 
się inne „dania dnia” w bardzo przystępnej cenie.

Restauracja to nie tylko jedzenie, ale również 
wspaniała zabawa. A  tutaj jej nie brakuje!  
Przynajmniej raz w  miesiącu można wybrać 
się na koncert popularnego zespołu Hotel  
Imbirowa, albo skosztować różnorodnych win 
bądź whisky podczas wieczorów degustacyjnych. 

I URODZINY 

Już 17 lutego Magiel Towarzyski będzie świę-
tował swoje pierwsze urodziny. Na tę specjal-
ną okazję przybędą znane osoby z Trójmiasta 
i z Warszawy. Kto dokładnie? Właścicielka uchyli 
rąbka tajemnicy tuż przed wydarzeniem, na 
stronie Magla na Facebook’u. W trakcie imprezy 
będzie można posłuchać muzyki na żywo, zjeść 
coś pysznego ze specjalnie skomponowanego 
menu degustacyjnego, zaś kucharze będą ser-
wować potrawy na oczach gości. 

Nowy Rok zaobfitował w zmiany! Gdyńska restauracja Magiel Towarzyski – zjedz i wypij zyskała 
nową właścicielkę, nowego szefa kuchni, zgraną obsługę i jeszcze lepszą kuchnię, a także umocniła 
współpracę z marką Martini. A już niedługo restauracja świętować będzie pierwsze urodziny. 

RODZINNE MAGLOWANIE
AUTORKA: MALWINA TALAŚKA

105 KULINARIA



PIEROŻKI CHIŃSKIE

PAK CHOI - SOPOT

Składniki na 80 szt. pierożków: 
mąka ok. 600g, gorąca woda ok. 400ml, 
szczypta soli, 1 kg mielonej łopatki wieprzowej, 
1 szt. dużej kapusty pekińskiej, ok. 3 cm imbiru 
startego na tarce, posiekane grzyby mu err, 
posiekany szczypiorek, sos sojowy, pieprz.  

Przygotowanie: 
w  pierwszej kolejności przygotowujemy 
ciasto. Mąkę zaparzamy wodą, dodajemy 
sól, całość wyrobić i  zostawić na 20 minut, 
gdyż ciasto musi odpocząć. W  tym czasie 
przygotowujemy farsz. Do zmielonego 
mięsa dodajemy drobno pokrojoną kapustę 
pekińską, starty imbir, posiekane grzyby mu 
err, szczypiorek, sos sojowy i pieprz, wszystko 
razem połączyć. Po przygotowaniu farszu 
możemy zabrać się za lepienie pierogów. 
Podajemy z  sosem sojowym. Chińskie 
pierożki to specjalność kuchni chińskiej, 
równie popularna w  Chinach co pierogi 
ruskie w Polsce. Faszeruje się je wieprzowiną, 
krewetkami, kapustą pekińską, warzywami, 
grzybami oraz wodorostami. Gotowane na 
parze, w specjalnym bambusowym parowniku 
rozpływają się w  ustach. Ciasto jest bardzo 
delikatne, farsz sycący.
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DORSZ Z PASTĄ ZE SMARDZA

DANIEL CHRZANOWSKI - ZAFISHOWANI

Składniki:
Dorsz, smardze, cebula, białe wino, bulion, masło, masło klarowane,  panko, mleko, 
jarmuż, salami piccante, seler korzeniowy, kindziuk, orzeszki pinii i orzechy włoskie, 
zioła: tymianek, liść laurowy, sól i pieprz
Przygotowanie:
Grzyby dusimy z  cebulą, tymiankiem, białym winemi bulionem. Gdy całość się 
zredukuje, miksujemy z zimnym masłem i smarujemy dorsza.
Wierzch ryby posypujemy panierką panko i pieczemy 8-10 minut w 180 st.
Beszamel przygotowujemy na mleku aromatyzowanym ziołami 
(tymiankiem i liściem laurowym).
Przyprawiamy gałką muszkatołową i olejem z orzechów włoskich.
Jarmuż smażymy z drobno pokrojoną kiełbasą salami i orzechami piniowymi.
Na klarowanym maśle smażymy pokrojony w grube frytki seler korzeniowy.
Posypujemy go suszonym kindziukiem i włoskimi orzechami, zapiekamy kilka minut.
Na talerzu rozkładamy sos beszamelowy i  jarmuż z  salami, na górze układając 
zapieczoną rybę i słupki chrupiącego selera. Całość dekorujemy świeżymi ziołami.

* 2-4 marca zapraszamy na II Weekend Urodzinowy w Zafishowanych
Elegancki Piątek z kolacją degustacyjną, Sobota na Mieście - 20%rabatu na całość 
zamówienia i Rodzinna Niedziela z bufetem i live cookingiem. 
Więcej informacji na http://zafishowani.pl/imprezy/
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FASZEROWNA 
KACZKA 

KRYSTIAN SOSNOWSKI – 
RESTAURACJA BUKSZPRYT

Składniki do przygotowania kaczki:
Kaczka, jabłka, pomarańcz, żurawina, 
czosnek, majeranek

Przygotowanie:
Aby kaczka była delikatna i krucha należy 
ją przez 24h marynować w solance (6%). 
Kolejną czynnością jest wypełnienie 
wnętrza kaczki przygotowanym farszem. 
Farsz do kaczki to połączenie składników:  
pokrojonego w grubą kostkę jabłka, 
pomarańczy, gotowanej w syropie cukrowym 
żurawiny, z dodatkiem czosnku i majeranku. 
Tak oprawioną kaczkę wkładamy do lodówki 
na kolejne 24h.  Po upływie wskazanego 
czasu kaczkę wkładamy do piekarnika 
nagrzanego do 130 stopni | pieczenie przez 
60 min.; następnie zmieniając temperaturę 
na 125 stopni | pieczenie z parowaniem przez 
90 min.  Pamiętając by co 20 min. Podlewać 
kaczkę sosem. Kaczka jest wyśmienita! 

Jeśli nie masz czasu na tyle przygotowań 
– zapraszamy Ciebie na rodzinne niedziele, 
gdzie opisywana kaczka jest podawana  
w całości z ziemniakiem Au gratin i klasyczną 
czerwoną kapustą z żurawiną. 
Konieczne rezerwacje 58 50 444 12.
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BLINY 
KUKURYDZIANE 
Z WĘDZONYM 
ŁOSOSIEM, KREMEM 
FRAICHE, AWOKADO 
I GRANATEM 

MAGIEL TOWARZYSKI

Składniki: 
Kukurydza konserwowa 500g, czosnek  
1 większy ząbek, mleko 100ml, drożdże 
10g, mąka pszenna 70g,1 jajko, sól, pieprz  
do smaku. 

Przygotowanie: 
Wszystkie składniki blędujemy pulsacyjne 
i robimy z nich ciasto na bliny. Jeśli ciasto 
będzie za luźne, trzeba dodać trochę mąki. 
Bliny smażymy na oleju, gdy się  ładnie 
zarumienią, obracamy na drugą stronę. 
Gdy jesteśmy pewni, że nasze bliny są już 
upieczone, ściągamy i kładziemy na papier, 
żeby ściągnąć cały tłuszcz. Kładziemy 
na talerz na górę, aksamitnie lejemy krem 
fraiche. Na krem kładziemy wędzonego 
łososia, obok zaś awokado i granata. 

Smacznego! 
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KULTURA, SZTUKA I ROZRYWKAKULTURA, SZTUKA I ROZRYWKA

MAŁGORZATA OLIWIA SOBCZAK
ONA I DOM, KTÓRY TAŃCZY 

- Trzy kobiety, których losy są ze sobą nie-
rozerwalnie połączone. Dom na Żuławach, 
w którym krzyżują się wszystkie te histo-
rie. Iwa powraca po latach do niezwykłego 
domu na Żuławach i  odkrywa tajemnice 
rzucające nowe światło na historię rodzin-
ną. Pragnie zrozumieć motywy kierują-
ce jej bliskimi i  złożyć w  logiczną całość 

wydarzenia z  przeszłości. Książka zabierze czytelnika w  powojen-
ne i współczesne czasy, ukazując postacie trzech kobiet, które po-
szukują szczęścia pomimo przeciwności losu. Pełna emocji fabuła 
umieszczona w urzekającej scenerii pozwala odbiorcy zagłębić się 
w magicznej przestrzeni Żuław. Specyficznego klimatu powieści do-
pełnia muzyka, dzięki której ożywa dom – niemy świadek radości, 
smutków i trosk jego mieszkańców. 

Marta Kraszewska, www.rudymspojrzeniem.pl
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Choć mieszka w Sopocie, to serce rwie się na Żuławy. Skupiona na badaniach, nauki społeczne i hu-
manistyczne traktuje jako skarbnicę wiedzy o ludziach. Tajemnice i nieoczekiwane sploty akcji przele-
wa na karty kolejnych książek. Zainspirowana Cortazarem i muzyką wie, że szczęście i przeszłość za-
wsze idą w parze. O prawdziwych historiach, którym zawsze towarzyszą emocje opowiada Małgorzata 
Oliwia Sobczak, autorka zdobywającej serca czytelników powieści „Ona i dom, który tańczy”.

 MAŁGORZATA OLIWIA SOBCZAK

PANI NA ŻUŁAWACH
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA /FOTO: SARA STIMA

Żuławy to dobre miejsce akcji?
Mają dla mnie osobiste znaczenie. Na Żuła-
wy po II wojnie światowej przybyli moi dziad-
kowie. We wsi o  nazwie Drewnica, będącej 
przestrzenią fabularną książki, dziadkowie się 
poznali, zakochali i  zamieszkali w  pięknym 
gburskim domu, który stał się pierwowzorem 
dla tytułowego „domu który tańczy”. Tam na 
świat przyszła moja mama, która zresztą 
pobrała się z  tatą w opisywanym w książce 
kościele Najświętszej Marii Panny w Żuław-
kach. Drewnica to kawał życia. Wszystkie 
święta, uroczystości i wakacyjny czas. Moja 
mała Arkadia – świat beztroskiego, błogosła-
wionego dzieciństwa i szczęśliwości. Najlep-
sze miejsce akcji.

Pisarka z powołania?
Pierwszą książkę – baśń „Mali, Boli i Królowa 
Mrozu” opublikowałam dwa lata temu. Do jej 
napisania skłoniły mnie osobiste doświad-
czenia, z którymi nie mogłam sobie poradzić. 
Przekładanie własnych emocji na papier sta-

ło się dla mnie formą psychoterapii, jedno-
cześnie odblokowując we mnie wcześniejszą 
blokadę twórczą. Od dziecka czułam, że chcę 
pisać. Od pierwszej klasy szkoły podstawo-
wej prowadziłam pamiętniki, które piętrzą się 
teraz na regale w moim dawnym pokoju. Pi-
sałam też krótkie opowiadania. W liceum kre-
śliłam wiersze, eksperymentując ze słowem. 
Czas studiów kulturoznawczych stał się okre-
sem pisania esejów i prac naukowych, dzien-
nikarstwo upłynęło pod znakiem pisania ar-
tykułów prasowych. Pisanie towarzyszyło mi 
od zawsze. Jednak dopiero osobista utrata 
pozwoliła mi poznać wachlarz prawdziwych, 
skrajnych emocji, których chyba trzeba do-
świadczyć, by móc budować fikcyjne światy 
mające dla czytelnika autentyczny wymiar. 

Z planem?
 „Ona i  dom, który tańczy” zaczęłam pisać 
tuż po ukończeniu baśni. Fragmenty  powie-
ści, pewne wątki, czy tropy powstały w mojej 
głowie na długo przedtem. Jednak dopiero  

po czasie ułożyły się w spójną opowieść. 

Co inspirowało?
Z pewnością  „Ciemno, prawie noc” Joanny Ba-
tor. Dalej Julio Cortazar i klasyk „ Gra w klasy”. 
Podobnie jak „Grę w klasy”, książkę „Ona i dom, 
który tańczy” można czytać na dwa sposoby. 
Odbiorcy wyłapią paralelę związaną z samym 
podziałem książki na części. Nie mogę pomi-
nąć również Majgull Axelsson, o której zawsze 
myślę jak o bratniej duszy. Bliska jest mi wraż-
liwość tej szwedzkiej pisarki, jej sposób widze-
nia świata. Podobieństwa związane z tematyką 
i  elementami realizmu magicznego odnaleźć 
można w  „Domu duchów” Isabel Allende, czy 
„Sto lat samotności” Margueza. Mogłabym tak 
wymieniać bez końca. 

Historia wydarzyła się naprawdę?
W  fikcyjną fabułę książki wplotłam wątki 
biograficzne związane z  życiem członków 
mojej rodziny i  innych osób wpisujących się 
w drewnicką społeczność. Są to tylko strzępy 
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prawdziwych historii i wspomnień, pourywa-
ne, sfragmentaryzowane i  dostosowane do 
potrzeb fabularnych. Są prawdziwe wątki, 
które rozwinęłam w zupełnie abstrakcyjnym 
kierunku i co ciekawsze cechy charakteru lub 
wyglądu kogoś mi bliskiego, powiedzonka 
lub wyrwane z kontekstu zdania, które zapa-
dły mi w pamięć. 

Dla kogo jest „Ona i dom, który tańczy”
To książka dedykowana przede wszystkim 
kobietom – tym, które kiedyś kogoś straci-
ły, które kiedyś kochały, które mają w  sobie 
ten specjalny zasób wrażliwości nakazujący 
nieustannie analizować własne życie. Ale to 
również powieść dla wszystkich osób poszu-
kujących w  literaturze specyficznego rodza-
ju emocjonalności, który zawarty został na 
kartach mojej żuławskiej opowieści. Z  pew-
nością nie jest to książka dla każdego i  nie 
każdemu będzie się podobać. 

Szczęście jest na wyciągnięcie ręki?
Szczęście to złożona i trudna do jednoznacz-
nej oceny kategoria. Do niektórych los często 
się uśmiecha, przynosząc szczęście w  spo-
sób oczywisty, niezobowiązujący, zupełnie na-
turalny. Dla innych poszukiwanie szczęścia to 
trudna i żmudna praca. W książce pokazałam, 
że największą barierą w odnajdywaniu szczę-
ścia jest zamknięcie się w więzieniu bolących 
wspomnień i  traum z  przeszłości. W  zbudo-
wanym przeze mnie świecie warunkiem na-
dejścia szczęścia jest rzetelne przepracowa-
nie przeszłości, które pozwoli na odcięcie się 
od tego, co było i zatrzaśnięcie pewnego etapu 
życia. Dopiero wtedy człowiek jest gotowy, by 
przyjąć dobre rzeczy pojawiające się na jego 
drodze. Brak konfrontacji z  tym, co człowie-
ka boli, uwiera lub wewnętrznie dręczy, pro-
wadzi do sytuacji, w  której szczęście, nawet 
jeśli się je odnajdzie, zawsze będzie pęknięte  
i jedynie pozorne.

Można odciąć się od przeszłości?
Jedynie w  wymiarze symbolicznym. Nie 
sposób wymazać tego, co było, nie moż-
na zmienić biegu wydarzeń. Przeszłość 
w  mniejszym lub większym stopniu wpły-
wa na to, kim jesteśmy i jak wygląda nasze 
życie. Odcięcie się od przeszłości może 
polegać na pogodzeniu się z pewnymi do-
znanymi krzywdami, wyciągnięciu wnio-
sków, skupieniu się na przyszłych celach 
i kreowaniu własnego życia, by było lepsze, 
bardziej wartościowe, piękniejsze.

Przeszłość ma znaczenie?
Jestem właśnie w  trakcie lektury nowej 
książki Joanny Bator „Purezento”, w  któ-
rej autorka nawiązuje do sztuki kintsugi, 
czyli naprawiania pękniętej ceramiki za 
pomocą złota i  żywicy. Piękną ideę Bator 

odniosła do kruchego człowieka dozna-
jącego krzywd, który podejmuje ciężką 
pracę, by zbudować swoje życie na nowo. 
Nie ukrywa on swoich ran, sklejając siebie 
na powrót, zyskując złote blizny. Meta-
fora w  doskonały sposób odzwierciedla 
zaprezentowane w  książce „Ona i  dom, 
który tańczy” podejście do procesu goje-
nia duchowych ran człowieka. Ten wątek 
podjęłam również w mojej baśni „Mali, Boli 
i Królowa Mrozu”, w której główna bohater-
ka godząc się z przeszłością i przechodząc 

proces transgresji, symbolicznie zabija 
smoka. Wszystko co złe można przekuć 
w dobro - codziennie przypomina mi o tym 
wytatuowana na moim ciele ilustracja 
przedstawiająca tytułową Mali walczącą  
ze smokiem.

W Pani domu jest magia?
Dom to miejsce szczególne. Bardzo oso-
bista przestrzeń, schron, w  którym każ-
dy powinien czuć się bezpiecznie. Dom 
rodzinny to również miejsce wiążące się 
z różnorodnymi, nierzadko pierwszymi lub 
przełomowymi wspomnieniami, emocja-
mi, doświadczeniami, zarówno dobrymi, 
jak i  złymi. To sprawia, że dom zyskuje 
w umyśle człowieka wyjątkowy charakter. 
Wierzę w  energię miejsc i  przedmiotów 
i  muszę przyznać, że dom, który stał się 
pierwowzorem „tańczącego”, z pewnością 
ma energię specyficzną i trudną do racjo-
nalnego zdefiniowania. 
Bywa Pani sentymentalna?

Zdecydowanie tak. Sentymentalna, emocjo-
nalna. Bardzo łatwo się wzruszam. Czasami 
wystarcza mały impuls, by zmaterializować 
we mnie wspomnienia, które wywołują łzy, 
wzruszenie lub radość. Powracające obra-
zy zawsze łączą się u  mnie z  konkretnymi 
kolorami, zapachami, kształtami i  przede 
wszystkim z  emocjami, które towarzyszyły 
mi konkretnego dnia. Wydarzenia z  prze-
szłości potrafię odtworzyć w głowie niemal 
z zegarmistrzowską precyzją.

Zawód pisarka, czy naukowiec?
Pisarka z  zapędami naukowymi (śmiech). 
Choć tytuł pisarki nadal brzmi bardziej, 
jak marzenie, niż rzeczywistość. Jeśli cho-
dzi o  naukę, to z  pewnością jest ona dla 
mnie bardzo ważna. Z  nią wiąże się nie 
tylko moja droga zawodowa, ale również 
mój sposób postrzegania świata i  inter-
pretowania otaczających mnie zjawisk. 
Nawet w  codziennym życiu często my-
ślę kategoriami naukowymi. Taki świat 
mnie interesuje. Jednocześnie nie jest 
to rzeczywistość wytarta z  duchowo-
ści – w  moim życiu nauka i  duchowość  
zdecydowanie idą w parze. 

Wyłącznie pasja?
Tak, mam jednak ogromną nadzieję, że kiedyś 
stanie się również sposobem na życie. Pamię-
tam, jak tuż po studiach poszłam na rozmowę 
kwalifikacyjną w sprawie pracy w firmie, która 
jak się potem okazało zajmowała się sprzeda-
żą rur stalowych. Rekruter spytał mnie, jak wi-
dzę siebie za dwadzieścia lat. Bez wahania od-
parłam, że siedzę na balkonie w barcelońskim 
mieszkaniu i  pracuję nad własną powieścią. 
Oczywiście pracy nie dostałam. Ale marzenie 
pozostało niezmienne.

Wrażliwa marzycielka z wyobraźnią?
Te cechy z  pewnością są niezwykle po-
mocne w  pracy twórczej. Niekiedy jednak 
gmatwają życie codzienne, prowadząc do 
nadinterpretowania pewnych zjawisk czy 
zachowań. Z  tą wyobraźnią trzeba mieć się  
na baczności (śmiech).

Pisze Pani o kobietach. Zna je pani?
Faktycznie zarówno baśń „Mali, Boli i Królo-
wa Mrozu”, jak i  powieść „Ona i  dom, który 
tańczy” opowiadają o  kobietach i  pisane są 
z perspektywy kobiet. Piszę o kobietach, po-
nieważ wydaje mi się, że je lepiej rozumiem 
– bliskie są mi mechanizmy ich myślenia, ich 
świat wewnętrzny czy energia emocjonalna, 
którą Helene Cixous porównała do długiego 
utrzymywania się pod taflą wody i rzadkiego 
wynurzania się dla nabrania tchu. Kobieca 
złożoność, pewna tajemniczość – to właśnie 
aspekty, które mnie interesują.
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Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Bon Jovi, Michael Buble, Avicii, Rod Stewart, Lionel Richie, Dave 
Matthews Band, Backstreet Boys, Thirty Seconds To Mars, Pet Shop Boys, Il Divo, Scorpions – wszystkie 
te wielkie gwiazdy światowej muzyki w ostatnich latach zagrały spektakularne koncerty w Trójmieście. 
Sprowadziła je do Polski agencja Prestige MJM. Z Januszem Stefańskim, współwłaścicielem 
agencji, rozmawiamy o kulisach organizacji koncertów, koncertowej branży oraz o zachciankach  
i kaprysach największych gwiazd. 

 JANUSZ STEFAŃSKI

GARDEROBA W STYLU ZEN, DWUMETROWA 

PALMA I GARNEK ROSOŁU – TEGO CHCĄ GWIAZDY
ROZMAWIAŁ: JAKUB JAKUBOWSKI / FOTO: KAROL KACPERSKI

W grudniu w Ergo Arenie zagrał legendarny 
zespół Scorpions, w lipcu niemiecka legen-
da ponownie zawita do Polski, tym razem do 
Łodzi. W przeciągu ostatnich kilku lat zorga-
nizowaliście kilka koncertów Scorpionsów. 
To koncertowy i biznesowy pewniak?
Faktycznie, mamy z  zespołem i  jego mana-
gementem świetne relacje, ale trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że w Polsce jest po prostu 
zapotrzebowanie na koncerty Scorpions. 
Praktycznie każdy koncert, który robimy jest 
wyprzedany, ludzie chcą ich oglądać i słuchać. 
Scorpionsi cały czas są w znakomitej formie, 
a  ich koncerty to świetne show. Oby więcej 
było takich legend, które zapełniają za każdym 
razem wielkie hale. 

Organizujecie koncerty największych świa-
towych gwiazd. Jak się nawiązuje kontakty 
z gwiazdami? Jak się negocjuje? 
Zacznijmy może od tego, że biznes koncertowy 
na świecie to bardzo hermetyczne środowi-
sko. Tak naprawdę w skali świata, największy-
mi artystami zarządza kilkanaście osób. Oni 
pociągają za sznurki, decydują, którzy artyści 
jadą w trasę, kiedy i gdzie wyjadą, z kim będą te 
koncerty robić, itd. Do dzisiaj zastanawiam się 
jak nam, małej firmie, udało się przebić. Chyba 
dlatego, że o wielu niuansach nie mieliśmy po-
jęcia, ale przez to nie mieliśmy też świadomości 
ograniczeń i tego jak ten świat wygląda. Teore-
tycznie, to się nie miało prawa udać. 

Zaczęło się od?
Od koncertu Scorpions w Ostrowie Wielkopol-
skim, który był pierwszą częścią imprezy „Le-
gendy rocka – Legendy żużla”. Byłem wtedy 
w zarządzie żużlowego klubu KM Ostrów Wiel-
kopolski, wymyśliłem imprezę – pierwszego 
dnia na stadionie miała zagrać wielka gwiazda 
rocka, drugiego dnia miał się odbyć turniej żuż-
lowy z udziałem gwiazd tego sportu. Padło na 
Scorpions i po prostu napisałem do nieżyjące-
go już managera Petera Amenda z propozycją. 
O  dziwo, odpisał, ale gdy usłyszałem stawkę, 
to złapałem się za głowę. Udało się pozyskać 

sponsorów, koncert był wielkim wydarzeniem. 
To właśnie w wyniku organizacji tego koncer-
tu, ja, wraz ze wspólnikami Markiem Kurzawą 
i  Mateuszem Pawlickim, zdecydowaliśmy  
się założyć agencję koncertową. 

I tak od razu udało się Wam przebić do tego 
hermetycznego środowiska, które trzęsie 
światowym rynkiem koncertowym?
Nie od razu. Po założeniu agencji Prestige 
MJM zorganizowaliśmy dwa koncerty Basi 
Trzetrzelewskiej oraz Jose Carrerasa. Dosta-
liśmy bardzo dobre, pisemne rekomenda-
cje od bardzo wpływowego managera Basi, 
a  wiedeńska managerka Carrerasa poleciła 
nas z kolei głównemu managerowi Roda Ste-
warta. Koncert  legendarnego Szkota w Toru-
niu otworzył nam wiele drzwi i był pierwszym 
kamieniem milowym w historii Prestige MJM. 
Dzisiaj wiem, że mieliśmy wiele szczęścia 
i  przekonaliśmy właściwych ludzi do nasze-
go profesjonalizmu i  wiarygodności. Dzisiaj 
też wiem, że przysłowiowy Kowalski z  ulicy 

ma iluzoryczne szanse na zorganizowanie  
koncertu  dużej gwiazdy.

Nawet jeśli ma na to pieniądze?
Pieniądze to nie wszystko. Liczy się wiary-
godność i  pewność, że organizator nie da 
ciała i zapewni wysoką frekwencję, bo żadna 
gwiazda nie chce grać do pustych trybun. 
Organizator koncertu dostaje od zespołu 
tzw. rider, czyli spis wymagań, od techniki 
scenicznej, przez aranżację garderoby, menu, 
długość łóżka w hotelu, po sprawy związane 
z  promocją koncertu i  wiele innych kwestii. 
To często 50 stron wymagań, życzeń i ocze-
kiwań. Z  perspektywy Los Angeles, Nowego 
Jorku, czy Londynu nikt tego krok po kroku 
nie będzie weryfikował. Dlatego w  tym biz-
nesie fundamentem jest partner sprawny  
organizacyjnie i promocyjnie. 

Co Pana zaskoczyło najbardziej w relacjach 
z agentami światowych gwiazd muzyki?
My jesteśmy przyzwyczajeni, że podpisuje 

Janusz Stefański
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się dziesiątki umów, dostarcza się mnóstwo 
dokumentów. Na przykład, jeżeli robimy coś  
we współpracy z  jakąś instytucją samorzą-
dową, to musimy dostarczyć zaświadczenia 
z ZUS-u, z urzędu skarbowego, o niekaralności 
wspólników, tysiące różnych dokumentów. 
Tymczasem na Zachodzie liczy się tylko ta 
nasza pozycja, ta nasza wiarygodność i  oni 
by najchętniej nie podpisywali z nami żadnej 
umowy. Mogliśmy kiedyś zakontraktować 
wielki zespół. Nie podam nazwy, ale to topo-
wa gwiazda, koncert stadionowy, samograj. 
Wszystko mieliśmy już dogadane i dostajemy 
maila od managementu z  numerem konta, 
na które mieliśmy przelać milion dolarów, po 
czym mogliśmy ogłaszać koncert. Sęk w tym, 

że wszystko mieliśmy ustalone mailowo, a nie 
podpisaliśmy umowy. Mentalnie było to dla 
mnie nie do udźwignięcia, że mam komuś 
przelać milion dolarów bez umowy. Dla nich to 
był chleb powszedni. Nie zdecydowaliśmy się 
na to wtedy, dzisiaj prawdopodobnie przynaj-
mniej rozważyłbym poważnie taką sytuację.
  
Mówił Pan, że pierwszym kamieniem milo-
wym był koncert Roda Stewarta. Jakie były 
kolejne kamienie milowe?
Tak się składa, że były to koncerty, które odby-
ły się w Trójmieście. Na pewno Michael Buble 
w  Ergo Arenie. To był jego pierwszy koncert 
w Polsce, hala pękała w szwach, artysta dał 
niezapomniane show. Kolejny przełomowy dla 
nas moment to koncert Bon Jovi na stadionie 
PGE Arena w Gdańsku. Scena w kształcie Ca-
dillaca miała 54 metry szerokości i aż 28 me-
trów wysokości, a przy jej budowie pracowało 
150 osób. Spektakularna była też oprawa 
wizualna koncertu, który obejrzało ponad 30 
tys. fanów. W Gdańsku, rok przed Bon Jovi, za-

śpiewała też Jennifer Lopez, ale największym 
naszym sukcesem był chyba jednak koncert 
Justina Timberlake’a. Na gdańskim stadionie 
zgromadziliśmy 42 tys. widzów. Król popu za-
serwował wielkie, amerykańskie show. 

Zakontraktowanie Justina Timberlake’a było 
jak szóstka w Lotto?
Tak możemy to nazwać. Po pierwsze, to ar-
tysta ze ścisłego topu na świecie. Po drugie, 
grał wtedy dużą trasę koncertową na całym 
świecie. To mogło być nawet 100 koncertów 
i  wszystkie organizowała inna agencja. I  tyl-
ko ten jeden koncert w  Polsce zorganizowa-
ła agencja Prestige MJM. Jak byśmy się tak 
racjonalnie zastanowili, to taka sytuacja nie 

miała prawa się zdarzyć. Jeśli przychodzi 
Pan do managementu tak wielkiego artysty 
z ofertą na 100 koncertów, to jakie znaczenie 
ma oferta na jeden koncert w dalekiej Polsce? 
No żadnego. A jednak się udało. Trochę nam 
pomogło to, że nie miał Polski w planach kon-
certowych, więc wbiliśmy się w  pewną lukę. 
Potrafiliśmy też wykorzystać wypracowane 
wcześniej relacje, co też uwiarygodniło nas 
w  oczach managementu Timberlake’a. Waż-
na była też bardzo dobra współpraca z  ope-
ratorem stadionu w Gdańsku. Bez niej trudno 
byłoby podołać wszystkim wyzwaniom, które 
niosła ze sobą organizacja tak dużego wyda-
rzenia muzycznego. 

Czy dla topowych, światowych artystów ma 
znaczenie, gdzie grają, jakie są okoliczności, 
oprawa koncertu, czy jednak przy kontrakto-
waniu trasy koncertowej liczy się kasa?
Kasa i logistyka, czyli takie ułożenie trasy kon-
certowej, by artyści mieli możliwość odpo-
czynku, złapania oddechu. Ale okoliczności, 

wyjątkowość jakiegoś koncertu, czy miejsca, 
czasami również mają znaczenie. Na Jennifer 
Lopez i Justinie Timberlake’u oraz ich mana-
gemencie olbrzymie wrażenie zrobił burszty-
nowy stadion w Gdańsku, gdy im wysłaliśmy 
zdjęcia byli przekonani, że to makieta, a  nie 
realny obiekt. Wszystkim artystom, których 
koncerty organizowaliśmy w hali Ergo Arena 
zawsze do gustu przypadał także ten obiekt. 
Zwłaszcza jego akustyka. Dla niektórych wy-
konawców ma też znaczenie historia danego 
miejsca, np. w  przypadku Gdańska Solidar-
ność, Lech Wałęsa, II Wojna Światowa.

Mówił pan o tych wszystkich wymaganiach 
artystów, riderach technicznych z wyma-
ganiami. Jakie wymagania, czy kaprysy 
gwiazd zapadły Panu w pamięć najbardziej?
Biały ściany i  meble, wszystko urządzone 
w  stylu spa/zen – taką garderobę chciała 
Jennifer Lopez. Piosenkarka poprosiła rów-
nież o  dwie lampy weneckie i  ruchomy stół 
do makijażu z  lustrem i  lampkami. Z  kolei 
Elton John zażyczył sobie w garderobie dwu-
metrową palmę. Dla Justina Biebera musie-
liśmy ściągać z USA jego ulubione żelki. Ze-
spół Scorpions za to życzy sobie zawsze pięć 
Mercedesów klasy S, nie starszych niż 2 lata, 
koniecznie wszystkie w takiej samej, topowej 
konfiguracji. 

Często też gwiazdy mają specjalne wymaga-
nia kulinarne... 
Bon Jovi zażyczył sobie... garnek rosołu 
z  kury. Bryan Adams przyjechał z  własnym 
kucharzem, dla którego musieliśmy zbudo-
wać kuchnię i  wyposażyć ją w  15 stołów, 
dwa zlewy kuchenne, trzy stojące lodówki, 
zamrażarkę otwieraną do góry, a  także jed-
ną skrzynię z  200 kilogramów lodu. Z  kolei 
Jared Leto, lider Thirty Seconds to Mars, 
to fan pierogów. Musieliśmy wiec zarówno 
jemu, jak i  jego ekipie przygotować najlepszy 
możliwy zestaw pierogów. Udało nam się  
to dzięki Pierogarni Mandu. 

Zmierzając do końca, jak się płaci takim ty-
powym artystom? 
Dużo. W  rezultacie często jest tak, że prze-
ciętny widz widzi wypełnioną halę lub stadion, 
jest wrażenie sukcesu frekwencyjnego, ale 
niekoniecznie oznacza to sukces finanso-
wy, bo przykładowo na koncert przyszło 35 
tys. ludzi, a  jego próg opłacalności określo-
ny był np. na 38 tys. Czyli brakuje 3 tysięcy 
sprzedanych biletów za średnią cenę 300 zł 
i  mamy niedomknięcie budżetu na poziomie 
prawie miliona złotych. To jest taki hazard 
na bardzo wielkim poziomie, bo wkłada Pan 
do tej puli olbrzymie kwoty liczone w  milio-
nach dolarów i  mówi Pan, sprawdzam czy 
moje przekonania, moje rozeznanie rynku  
jest prawdziwe, czy fałszywe.  

Koncert Scorpions w Ergo Arenie
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Czas na wielki finał trasy koncertowej promującej debiutanc-
ki krążek Pawła Domagały. Trasa "Opowiem Ci o mnie", 
odniosła ogromny sukces. Debiutancki album artysty ukazał 
się w październiku 2016, spotkał się z gorącym przyjęciem 
publiczności i zyskał już status Złotej Płyty, a bilety na 
wszystkie koncerty wyprzedawały się na długo przed 
występem. Przyszedł czas na serię wyjątkowych koncertów, 
które będą zakończeniem ponad rocznej muzycznej podróży 
z Pawłem Domagałą i jego zespołem. Tym razem artysta wy-
stąpi dla swoich fanów pod dachem Filharmonii Bałtyckiej. 
Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka, 
5 marca godz. 19:00

PAWEŁ DOMAGŁA 

Obraz, impresja, wrażenie - monodram oparty na pracy 
z figurą Ofelii z szekspirowskiego „Hamleta”. Ofelia 
wytwarzająca własny język swojej fizyczności, seksu-
alności, próbująca wyjść poza służalcze „tak Ojcze”, 
w którym wielokrotnie zamyka ją autor. Kobieta, która 
nieustannie stwarza się między nakazem a zakazem. 
Słowo przeplata się w naprzemiennej grze z ruchem, 
gestem, abstrakcyjną formą wizualną. Motyw Ofelii 
szuka rozwiązania nie tylko w dosłownym szekspirow-
skim ujęciu, ale także w rodzaju wejścia w stan bycia 
poza swoim ciałem i jego działaniami. 
Gdańsk, Teatr Boto, 11 marca godz. 19:00

HELENA 
GANJALYAN MELT 

Zaaranżowana specjalnie na tę okazję, industrialna przestrzeń 
eventowa Metropolia Food&Art stanie otworem przed projektan-
tami, niezależnymi markami i rzemieślnikami branży modowej. 
Na tle surowych ścian loftowej hali, wyeksponowane zostaną 
wyjątkowe produkty twórców lokalnych, jak również tych 
z innych regionów Polski. Targi skierowane są do wszystkich 
osób, które cenią unikatową odzież, dodatki i biżuterię, poszu-
kując wysokojakościowej alternatywy dla towarów masowych. 
Czekają na was wyjątkowi projektanci i producenci ubrań dla 
kobiet, mężczyzn, a także dzieci, duży wybór dodatków i biżuterii, 
kosmetyków naturalnych oraz strefa gastronomiczna.
Gdańsk, Galeria Metropolia, 
10-11 marca godz. 11:00-19:00

CATWALK 
GDAŃSK FASHION 

Celem wydarzenia jest promocja czytelnictwa, literatury 
publikowanej w Polsce. Targi będą prezentować zróżnico-
wane spektrum literatury. Od głównego nurtu, uznanych 
autorów i twórców bestsellerów, po debiutantów. Od prozy, 
przez poezję, książki popularno-naukowe, aż po literaturę 
dziecięcą, czy książki artystyczne. Na wydarzeniu pojawią 
się najlepsze polskie wydawnictwa, a także nazwiska liczące 
się w świecie literatury. Odbędą się spotkania i debaty wokół 
nowości wydawniczych, tematyczne wystawy oraz warsztaty 
popularyzujące estetykę i projektowanie książek. Więcej 
szczegółów: www.gdanskietargiksiazki.pl 
Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka, 
16-18 marca

GDAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI  EKOCUDA

Pod dachem kompleksu biznesowego Alchemia odbędzie się 
czwarta edycja Torus Triathlon In Da House, jedyne tego typu 
w Polsce zawody triathlonowe rozgrywane zimą. Tegoroczna 
edycja imprezy odbędzie się pod hasłem „For Business”. 
Wystartuje blisko 40 zespołów sztafetowych składających się 
z pracowników reprezentujących firmy z całego kraju. Zwień-
czeniem zawodów będzie występ indywidualny triathlonistów 
uprawiających triathlon zawodowo. Dyscyplina ta w wyjątko-
wy sposób łączy pływanie, jazdę na rowerze, a także bieganie. 
Całość środków zebranych z opłat wpisowych przekazana 
zostanie na rzecz Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom. 
Gdańsk, Alchemia Gdańsk, 1 marca 

Warsztaty, wykłady, a przede wszystkim możliwość 
przetestowania, powąchania i zakupienia szerokiej gamy 
kosmetyków naturalnych – to wszystko i jeszcze więcej czeka 
na miłośników eko podczas Targów Kosmetyków Naturalnych 
Ekocuda. Odwiedzający mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, tj. 
warsztaty makijażu wykonywanego naturalnymi kosmetykami, 
a także ciekawe wykłady poświęcone tematyce zdrowia 
i pielęgnacji. To także okazja, aby zadbać o ciało, włosy, cerę 
tuż przed nadchodzącą wiosną i latem! Wstęp jest bezpłatny. 
Więcej informacji na stronie: www.ekocuda.com.
Gdańsk, Centrum Stocznia Gdańska, 17-18 marzec

TTIDH FOR BUSINESS 2018 

Prestiżowe IMPREZY
CZYLI SUBIEK T Y WNY PRZEGL ĄD W YDARZEŃ

AUTOR: KATARZYNA OKOŃSKA

Na targach zaprezentuje się blisko 80 wyselekcjonowanych 
wystawców. Pojawią się projektanci sukien, floryści, 
pracownie cukiernicze, fotografowie, wyjątkowe miejsca 
weselne, filmowcy, pracownie graficzne, konsultanci ślubni, 
projektanci obrączek, muzycy, dekoratorzy sal weselnych 
i inni specjaliści od kreowania najpiękniejszych ślubów 
i wesel. Targi są alternatywą dla typowych targów ślubnych, 
promują dobry styl, świetny dizajn, ideę slow life, stawiają na 
jakość i ciekawy pomysł. Jeżeli jesteście w trakcie planowa-
nia wesela, to nie może Was tam zabraknąć. Wstęp wolny!
Gdańsk, Stary Maneż,
25 lutego, godz. 12:00-18:00

V ALTERNATYWNE 
TARGI ŚLUBNE 

Trzy silne, a zarazem subtelne, kobiece osobowości polskiej 
sceny muzycznej gwarantują, że kobieca trasa z udziałem tych 
wokalistek jest pretendentką do tytułu muzycznego wyda-
rzenia roku 2018! Natalia Przybysz rozpoczęła swoją karierę 
jako wokalistka zespołu soulowego i R&B Sistars. Mikromusic 
to grupa, która posiada piękne melodie, kunszt warsztatowy 
oraz wspaniałą koncertową energię. Muzykę zespołu tworzy 
jazz, trip-hop, rock, a czasem nawet muzyka ludowa. Odet to 
pianistka, wokalistka, autorka muzyki i tekstów. Świadomie 
podkreśla kontrastowość utworów, ukazując tym samym 
zmienność ludzkiej natury. Zestaw doskonały! 
Gdańsk. Stary Maneż, 17 marca godz. 19:00

NATALIA PRZYBYSZ/
MIKROMUSIC/ODET 
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KULTURA, SZTUKA I ROZRYWKA

REKLAMA

16—18.03.2018
Gdańsk
Polska Filharmonia Bałtycka 

www.gdanskietargiksiazki.pl

patronat honorowy partnerzy i patroni medialni

Na wystawie zaprezentowane zosta-
ną zarówno tzw. klasyczne obrazy, jak 
i  obiekty powstające w  związku z  ma-
larstwem i  poszerzające jego spectrum. 
Prezentowane wraz z  nimi filmy uzmy-
sławiają procesualność powstawania 
poszczególnych dzieł oraz rozbudowują  
ich znaczeniowy kontekst.

Wystawa będzie też okazją, aby zajrzeć 
i  poznać tajniki pracowni gdańskiego 
artysty, mieszczącej się na najwyższym 
piętrze falowca na Przymorzu. Tym ra-
zem w  ramach pokazu w  Państwowej 
Galerii Sztuki artysta zaprezentuje też 
książkę, która „wpuszcza” nas w  świat, 
w  którym w  samotności pracuje, da-
jąc wgląd w  niezwykle skomplikowane, 
wieloetapowe procesy powstawania 
poszczególnych dzieł. Resztki, odpadki, 
fragmenty, niedokończone projekty, za-

rzucone idee – nagle, po latach zostają 
w  kokonie pracowni odnalezione i  pod-
jęte na nowo.

Bywanie w pracowni u artysty jest wchodze-
niem w miejsce szczególne, bo takie, w któ-
rym pośrodku rzeczy tworzy się widzenie, 
coś widzialnego zaczyna widzieć. Pracow-
nia Krzysztofa Gliszczyńskiego od lat funk-
cjonuje jako przestrzeń, w  której cyrkuluje 
malarska materia. Pachnie tam woskiem 
i  terpentyną, a  ślady pracy nad wieloma 
szkicami i obrazami nakładają się na siebie 
niczym osobliwe, spojone ze sobą warstwy. 

Pośród tej materii porusza się operatywne 
ciało artysty, które tkwi w tkance świata po-
dobnie jak dzieła sztuki ustawiane w  krąg 
pod ścianami. W pracowni owo ciało spaja 
ze sobą świat zewnętrzny i wewnętrzny, pa-
mięć i teraźniejszość, intuicję i świadomość. 

22 lutego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbędzie się wernisaż wystawy Krzysztofa Gliszczyńskiego 
„Geometrica de physiologiam pictura”. Wystawa czynna będzie do 25 marca, a jej hasło przewodnie to „Inkru-
stowane w cielesności: sploty widzenia i ruchu w najnowszych pracach Krzysztofa Gliszczyńskiego".

KRZYSZTOF GLISZCZYŃSKI W PGS 
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Album zbudowany jest na charakterystycznych 
dla artysty elementach: smużących neonowo 
melodiach, mocnej perkusji, robotycznych gro-
ovach i niewyraźnej, mętnej nostalgii. Sercem 
albumu jest rozbudowana narracja, pełna tęsk-
noty, nadziei, niepokoju i… triumfu. 

Cechą charakterystyczną tego producenta 
są zresztą soczyste, czerpiące garściami 
z  ejtisowej stylistyki i  niezwykle melodyj-
ne synthy. Seth Haley, bo to on ukrywa się 
za pseudonimem Com Truise, nie ukrywa 
swoich inspiracji kultowymi wykonawcami, 
takimi jak Boards of Canada, Joy Division 
czy New Order. Co więcej, Truise remik-

sował między innymi Daft Punk, Deftones,  
Tycho oraz Charli XCX. 

Do swojej twórczości skutecznie przemyca kli-
matyczne retro-smaczki, nadając całości wyjąt-
kową atmosferę kaset VHS. W dobie ogromnej 
fascynacji Stranger Things czy wysypem sequ-
eli najważniejszych filmów z  lat 70./80., Com 
Truise doskonale wpisuje się w podobną styli-
stykę. Można śmiało powiedzieć, że wyprzedził 
nostalgiczny szał na retrofuturyzm.

Com Truise to artysta niezwykle ciekawy i  kre-
atywny. Ciekawe, że choć sam na lata osiem-
dziesiąte załapał się niemal w ostatniej chwili, to 
już jego debiutancki krążek przepełniony jest ich 
licznymi wpływami w  stopniu co najmniej stu-
procentowym. Przeplata się wszystko - „Blade 
Runner” z  „THX1138”, Teebs z Oneohtrix Point 
Never, a  italo disco ze staroszkolnym hip ho-
pem. Szczególnie wyraźnie słychać inspiracje 
klasycznym funkiem, przekornie skrzyżowanym 
z brzmieniami kojarzonymi z estetyką new wave.

Com Truise, mistrz syntezatorów 
i  nostalgiczny kosmita muzyki elek-
tronicznej wystąpi w  Teatrze Szek-
spirowskim. Przekonacie się, że po-
wrót do lat 80. nigdy dotąd nie był tak 
emocjonujący! Artysta zaprezentuje 
materiał ze swojej najnowszej płyty 
Iteration/Powtórzenie.  

BACK TO 80’S 

mp
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Łączna liczba Polaków mieszkająca w wynajmowanych mieszkaniach przekracza 2 mln osób. Udział naj-
mu w krajowym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wynosi ok. 5%, podczas gdy w krajach zachod-
niej Europy poziom ten osiąga 15-20%. Tendencja wzrostowa sprawia, że w Polsce coraz więcej osób 
inwestuje w nieruchomości na wynajem. Jak robić to z głową, by zminimalizować ryzyko inwestycji?  
O tym rozmawiamy z Agatą Karoliną Lasotą, właścicielką gdyńskiej agencji Lasota Business Consulting.

Pani Agato, spotykamy się po już po raz 
kolejny by porozmawiać o rynku nierucho-
mości. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat 
niezwykle modny w ostatnim czasie – nie-
ruchomości pod inwestycję. Polacy kupują 
na potęgę. Skąd takie zainteresowanie?
Odpowiedź jest prosta. Rynki finansowe są 
mocno niestabilne, lokaty bankowe mało 
atrakcyjne. Nieruchomości od dawna uważa-
ne są za bezpieczną formę lokaty kapitału i in-
westycji. Z najnowszych danych portalu domi-
porta.pl wynika, że średnia rentowność najmu 
w  Polsce wynosi obecnie 5,28 proc. W  naj-
bardziej atrakcyjnych lokalizacjach może się-
gnąć 6, a nawet więcej proc. W dzisiejszych 
czasach to bardzo przyzwoite wskaźniki. Nic 
zatem dziwnego, że według Izby Zarządzają-
cych Funduszami i Aktywami, 51 proc. inwe-
stujących Polaków wybrało nieruchomości, 
by ulokować swój kapitał. 

Pani zna temat zarówno od strony inwe-
stora, jak i kupującego. Porozmawiajmy 
najpierw o nieruchomości pod inwestycję 
ze strony inwestora. Mam gotówkę i chcę 
kupić nieruchomość, na której planuję za-
rabiać. Jak kupić, co kupić, by nie stracić?
Przede wszystkim, nie musi mieć Pan całej 
potrzebnej gotówki, wystarczy zdolność kre-
dytowa. Kredyty hipoteczne są dzisiaj tanie 
i  przy dobrym modelu biznesowym, można 
zbudować atrakcyjny portfel nieruchomości 
nie wydając przy tym zbyt dużych pienię-
dzy. Ale oczywiście gotówka wiele ułatwia. 
W  agencji Lasota Business Consulting, gdy 
szukamy dla naszych klientów nieruchomo-
ści pod inwestycje, bierzemy pod uwagę dwa 
rodzaje zysków – bieżące przychody z najmu 
oraz wzrost wartości nieruchomości w czasie. 
Inwestorom zawsze pomagamy w zrobieniu 
planu inwestycyjnego, który pozwoli zmini-
malizować ryzyko i  oszacować potencjalne 
przychody i zyski. 

Czym jest taki plan inwestycyjny?
Załóżmy, że ma Pan 500-600 tysięcy zło-
tych i  chce Pan kupić nieruchomość, którą 
przeznaczy Pan na wynajem. I  tyle Pan wie. 

Reszta należy do nas. Przy tworzeniu planu 
inwestycyjnego rozważamy takie aspekty, jak 
nieruchomość z rynku wtórnego, czy pierwot-
nego, stan mieszkania i  koszty ewentualne-
go remontu, lokalizacja, metraż i  ilość pokoi, 
rozmieszczenie pomieszczeń, miejsce w hali 
garażowej, itp. Wszystko to wpływa na realną 
stopę zwrotu i łatwość znalezienia solidnego 
najemcy. W  tym ostatnim też możemy po-
móc, naszą specjalnością jest wynajem dłu-
goterminowy dla firm i  instytucji zagranicz-
nych. Tego typu najem jest bezpieczniejszy 
i bardziej opłacalny. Generalnie, jeśli chodzi o  
zyski z najmu, to wszystko zależy od tego, jak 
szybko znajdziemy najemców i czy uda nam 
się uzyskać optymalną stawkę najmu.

Przyjrzyjmy się teraz tematowi od drugiej 
strony. Chcę wynająć apartament w Trój-
mieście. W dobrej lokalizacji i w dobrym 
standardzie. Co mi Pani może zaoferować?
Najpopularniejsze lokalizacje w Trójmieście 
to niezmiennie w  Gdańsku pas nadmorski, 
Przymorze,  Oliwa,  Wrzeszcz, Śródmieście, 
w  Gdyni oczywiście Orłowo i  Kamienna 
Góra, duże zainteresowanie jest lokalami 
w dolnym i górnym Sopocie. Sęk w tym, że 
popyt przerasta podaż. Mam kolejkę inwe-

storów, którzy w najbardziej atrakcyjnych lo-
kalizacjach chcą kupić nieruchomość, mam 
też klientów, którzy szukają atrakcyjnych 
apartamentów lub domów na wynajem. 
Dlatego jeśli jest Pan posiadaczem takiej 
nieruchomości i chciałby Pan ją przekazać 
do wynajmu, agenci Lasota Business Con-
sulting są w stanie w krótkim czasie znaleźć 
solidnego najemcę. 

Dlaczego warto kupić, sprzedać, wynająć 
z Lasota Business Consulting?
Dlatego, że oferujemy model współpracy in-
dywidualnej, zarówno z  klientem kupującym, 
jak i  sprzedającym. Model ten gwarantuje 
szereg korzyści, które zwiększą widoczność 
oferty nie tylko na portalach ogłoszeniowych, 
ale też wśród wielu naszych lojalnych klien-
tów, co przyspieszy proces poszukiwania 
poważnego nabywcy lub najemcy nierucho-
mości. Swoim klientom proponuję usługę 
LBC Exclusive, zapewniającą nie tylko lepszą 
widoczność oferty, ale przede wszystkim sze-
reg innych zalet takich jak: najefektywniejsze 
i  sprawdzone zagraniczne portale ogłosze-
niowe, prasę branżową czy newsletter Lasota 
Buisness Consulting Real Estates oraz media 
społecznościowe. 

ROZMAWIAŁ: MAX RADKE

NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA 
NA WYNAJEM

LASOTA BUSINESS CONSULTING REAL ESTATES
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13, tel. 793 730 792, www.lbconsulting.pl, info@lbconsulting.pl
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Umiejętne dopasowanie ryzyka, czasu inwestycji, oczekiwanej stopy zwrotu oraz dywersyfikacja. By od-
powiedzieć na potrzeby klienta zamożnego i trafić do niego z idealną ofertą, bankowcy nie próżnują, 
prześcigając się w różnych rozwiązaniach, nie tylko produktowych, ale także z zakresu obsługi. Karol 
Stolarski, dyrektor gdańskiego oddziału Lion’s Banku opowiada o tym, jak rozwija się private banking, 
czyli bankowość stworzona dla wymagających klientów.

Private banking – co oznacza to pojęcie?
Bankowość prywatna to nie tylko produk-
ty i  usługi finansowe oferowane klientom, 
ale także dodatkowe korzyści, coś ponad 
tradycyjną ofertę bankową. Czego szukają 
klienci private bankingu? Odpowiedzi jest 
naprawdę wiele. Pośród nich można wy-
mienić oszczędność czasu, profesjonalne 
podejście do spraw klienta związanych 
z ryzykiem prawno-podatkowym, czy usłu-
gi concierge zapewniające m.in. dostęp do 
niezliczonych wydarzeń sportowych i kultu-
ralnych na całym świecie.

Czym różni się private banking od trady-
cyjnego modelu bankowości?
Tradycyjny model bankowości jest za-
mknięty w pewnych ramach. Jego sposób 
funkcjonowania niewiele zmienił się na 
przestrzeni ostatnich lat.  Tradycyjne pro-
dukty bankowe, takie jak rachunek, lokata 
czy przelew są podstawą działania tych 
banków. Można powiedzieć w  sposób 
metaforyczny, że bankowość prywatna 

to swego rodzaju luksusowy hotel, gdzie 
każdy z  pracowników dokłada starań, aby 
spełnić ekskluzywne oczekiwania gości. 
Wśród naszych klientów możemy wyróżnić 
osobę oczekującą produktu z gwarantowa-
nym zyskiem wyższym niż na lokacie, mat-
kę zabiegającą o bilet na koncert dla córki 
w Berlinie, a nawet przedsiębiorcę zastana-
wiającego się nad przekształceniem spółki 
i oczekującego z naszej strony konsultacji 
z prawnikiem. Lion’s Bank w tej chwili to już 
nie tylko instytucja finansowa, ale również 
miejsce, gdzie służymy radą i  pomagamy 
w niecodziennych sprawach.

Jakie korzyści czerpie klient z indywi-
dualnej opieki private bankera? Z jakimi 
sprawami się do niego zgłasza?
Mamy naprawdę szeroką paletę usług. Na 
przestrzeni ponad czterech lat szukaliśmy 
dla klientów skrzypiec, wakacji w  najod-
leglejszych zakątkach globu, czy biletów 
na mecze piłkarskie. Natomiast, odnośnie 
spraw zawodowych, najczęściej jesteśmy 

proszeni o  konsultacje dotyczące zmian 
form prawnych działalności gospodarczej 
oraz sukcesji majątku. To ostatnie jest 
szczególnie ważne, ponieważ warto jesz-
cze za życia uruchomić mechanizmy, które 
w  przyszłości zadbają o  finanse osobiste 
i firmowe oraz spokój bliskich.

Kto może korzystać z private bankingu 
w Lion’s Bank?
Z  pełni usług Lion’s Bank może korzystać 
klient, który posiada u  nas produkty in-
westycyjne oraz wyjątkową, metalową 
kartę Master Key. To dzięki niej otwierają 
się przed nim drzwi VIP Louge, czyli spe-
cjalnej strefy wypoczynku, gdzie można 
zrelaksować się przed podróżą, czy do-
stęp do usługi concierge. Ponieważ obec-
nie trwa okres wyjazdów na narty, warto 
wspomnieć, iż posiadacze naszej karty są 
ubezpieczeni od następstw nieszczęśli-
wych wypadków na kwotę w  wysokości 
500 tys. euro oraz od odpowiedzialności  
w życiu prywatnym do 1 mln. euro.

Karol Stolarski - Dyrektor Oddziału Lion's Bank w Gdańsku

ROZMAWIAŁ: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

ZMIENIAJĄCY SIĘ ŚWIAT  
PRIVATE BANKINGU

LION’S BANK – GDAŃSK
ul. Stągiewna 13/1, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241 (III p.). Tel: 58 765-96-50, 0 800-100-700 www.lionsbank.pl
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Idea stworzenia miejsca dla studentów, poszu-
kujących swojego lokum zrodziła się z zapo-
trzebowania na rynku nieruchomości. Liczba 
studentów w Polsce stale rośnie, jednocześnie 
nie przybywa miejsc w akademikach zapewnio-
nych przez uczelnie. Niektórzy zaczęli wykorzy-
stywać niszę na rynku nieruchomości, inwestując  
w prywatne akademiki. 

Niewątpliwą zaletą jest możliwość niskiego 
wkładu finansowego – ceny takich aparta-
mentów zaczynają się od 150 000 PLN, jest 
to więc kwota kilkukrotnie niższa, od tej którą 
należałoby zapłacić za mieszkanie użytkowe. 
Stopa zwrotu inwestycji przy dobrej lokaliza-
cji wynosi minimum 7% w skali roku, a jest to 
dużo bezpieczniejsza forma lokaty kapitału niż 
fundusze inwestycyjne. 

Chociaż w Polsce rynek prywatnych akade-
mików dopiero wchodzi w fazę intensywne-
go rozwoju - w kraju znajduje się w sumie 76 
obiektów – za granicą jest to utrzymujący się 
od dłuższego czasu trend, a zainteresowanie 
inwestorów rośnie.

- W porównaniu do studenckich obiektów 
publicznych poziom obłożenia w prywatnych 
akademikach jest znacznie większy. W 2016 
roku osiągnął ponad 80% wszystkich do-
stępnych miejsc. Tymczasem w publicznych 
domach studenckich obłożenie systema-
tycznie spada i wynosi obecnie poniżej 80% 
– dodaje Rafał Kroczak, dyrektor ds. analiz  
Metropolitan Investment S.A.

Mieszkając w akademiku prywatnym, dzięki 
odpowiedniej lokalizacji mamy zapewniony 
dobry dojazd na zajęcia, a infrastruktura za-
pewnia studentom upragnioną integrację przy 
jednoczesnym zachowaniu prywatności. 

Nisza na rynku nieruchomości zrodziła też ni-
szę wśród portali z ofertami mieszkaniowymi. 

Wraz z wrastająca liczbą akademików prywat-
nych, pojawiła się potrzeba ich porównania, 
zestawienia w sposób obiektywny różnych 
możliwości. Dotychczas, aby znaleźć mieszka-
nie lub pokój, student musiał sprawdzić wiele 
stron internetowych, samodzielnie porównać 
warunki, a i tak czuł potrzebę osobistego zwe-
ryfikowania internetowego ogłoszenia. 

Bookistry.com powstało, aby ułatwić ten pro-
ces. Nie każdy ma czas,  a przede wszystkim 
możliwości (szczególnie studenci przyjeżdża-
jący z zagranicy) na osobiste zwiedzanie obiek-
tu. W serwisie znajdują się obiekty sprawdzo-
ne, ich porównanie jest łatwe, a rozbudowane 
opisy pokoi pozwalają na dokładne zapoznanie 
się z nieruchomością. To ogromne ułatwienie, 
wszystkie dostępne obiekty są bowiem ze-
brane w jednym miejscu. Na razie na stronie 
zamieszczone są pokoje w nieruchomościach, 
które już istnieją, można przejrzeć powstałe 
oferty, sprawdzić możliwości zamieszkania 
w poszczególnych lokalizacjach.

Z punktu widzenia zarządców nieruchomości 
to nowoczesne narzędzie do pozyskania klien-

tów, nie tylko na czas roku akademickiego, ale 
także na okres wakacyjny. Dodanie obiektu 
jest bezpłatne, informację można w sposób 
intuicyjny edytować. Zamiast zamieszczania 
wielu ogłoszeń, na kilku portalach, mamy 
obecność nieruchomości na rozbudowanej 
platformie.

-  Jednym z punktów zwrotnych w powsta-
niu platformy był wyjazd Roberta Jasia, 
wiceprezesa Metropolitan Investment, na 
konferencję w Londynie. W Wielkiej Brytanii, 
gdzie rynek prywatnych akademików jest 
już rozbudowany, Polska została przedsta-
wiona jako jedna z najlepszych destynacji 
pod kątem inwestycyjnym. Pomysł na stwo-
rzenie Bookistry.com powstał z potrzeby 
zagospodarowania tej niszy. Możliwość 
zgromadzenia wszystkich obiektów, usys-
tematyzowanych pod kątem jakości i obiek-
tywnych opisów jest ogromnym ułatwie-
niem zarówno dla najemców, jak i samych 
studentów. W tej chwili jesteśmy na etapie 
pozyskiwania nowych partnerów – mówi 
Rafał Miroński, key account specialist  
z Metropolitan Investment.

Tysiące studentów co roku szuka swojego „drugiego domu". Dotarcie do wyjątkowych 
obiektów ułatwia im Bookistry.com. Platforma wyszukiwania pokoi w akademikach 
prywatnych powstała z myślą o studentach, zarówno polskich, jak i zagranicznych, którzy 
chcieliby znaleźć lokum w prosty i przystępny sposób. 

BOOKISTRY.COM 
WYKORZYSTUJE NISZĘ NA RYNKU

METROPOLITAN INVESTMENT S.A.
 Centrala Warszawa | ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa | 48 535 50 20 50

Oddział Gdańsk | al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk | 48 535 80 80 40
Oddział Poznań | ul. Święty Marcin 24, 61-805 Poznań | 48 535 80 50 80

Oddział Kraków | al. Pokoju 1, 31-548 Kraków | 48 535 50 70 70
www.metropolitaninvestment.pl info@metropolitaninvestment.pl

AUTOR: MAX RADKE

124 124 BIZNES





„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie.” Brzmi znajomo? Oczywiście.  
Zachwycamy się tym co obce, odległe, a nie dostrzegamy sukcesów na własnym podwórku. Nad-
morski klimat, bryza i rozległe plaże sprzyjają nie tylko wspaniałym wakacjom, ale i genialnym wy-
nalazcom. Mieszkańcy Trójmiasta, nie „gęsi” i swoje wynalazki mają. 

Lampa olejna, komputer Commodore 64, bom-
ba wodorowa, piec na ropę, spinacz biurowy, 
pojazd kołowy poruszający się po Księżycu, 
przenośny magnetofon taśmowy, język espe-
ranto, witaminy, szczepionka przeciw polio – te 
i  wiele innych przełomowych dla ludzkości 
wynalazków jest dziełem Polaków. Także i dzi-
siaj Polacy potrafią zadziwić świat pomysłami, 
dzięki którym miliony ludzi mogą żyć wygodniej, 
zdrowiej i bardziej ekologicznie. Wybitnych wy-
nalazków nie brakuje też w Trójmieście. 

SCUBAPHONE

Każdy choć raz próbował krzyknąć pod wodą, 
w  efekcie wydając niemy dźwięk i  nabierając 
wody w usta. Takim sposobem, już jako dzieci 
zdołaliśmy się przekonać, że swobodne roz-
mawianie pod wodą, nie jest możliwe. Istnieją 
jednak ludzie, dla których nie ma rzeczy nie-
możliwych. Łukasz Nowak, inżynier, specjalista 
z  zakresu bioakustyki, hydroakustyki i  techno-
logii podwodnych oraz inżynier Michał Pen-
kowski, specjalizujący się w elektronice i  tech-
nologiach podwodnych, zbudowali urządzenie 

„Scubaphone”. Można je przyłożyć do ust i dzię-
ki temu komunikować się pod wodą. 

 Dźwięk osoby mówiącej przekazywany jest za 
pomocą komunikatora bezpośrednio do wody, 
tak, że inni nurkowie znajdujący się w pobliżu 

mogą usłyszeć głos bez żadnych dodatkowych 
urządzeń. Istotne jest, iż jest to jedyny system 
komunikacji głosowej możliwy do zastosowania 
z tradycyjnymi automatami oddechowymi, trzy-
manymi w ustach – używanych przez znakomi-
tą większość nurków na całym świecie.

Autorzy wynalazku twierdzą, że komunikacja 
pod wodą jest tak samo potrzebna jak na lądzie. 
Przydaje się ze względu na bezpieczeństwo 
i  komfort. Innowacyjny wynalazek pozwala 
nurkowi w  standardowym ekwipunku wyjąć 
automat oddechowy, przyłożyć Scubaphone 
i  rozpocząć rozmowę. Dźwięk zostaje zmie-
niony w falę akustyczną i wszyscy znajdujący 
pod taflą wody słyszą wypowiadane słowa. 
Wynalazek jest już w  fazie zaawansowa-
nych testów i  jego komercjalizacja wydaje  
się tylko kwestią czasu.  

PŁETWY EXOFIN 

Zostajemy w świecie podwodnym. Rewolucję 
w nim wywołał... fryzjer. Wynalazek, o którym 
za chwilę narodził się w  Gdyni, a  dokładnie 
w  samym sercu pracowni mistrza nożyczek, 
Mariusza Szymańskiego. Nie bez znaczenia 
jest fakt, że fryzjer – wynalazca, jest nurkiem 
eksperymentalnym. Wiadomo nie od dziś, że 
potrzeba jest matką wynalazku. Natchnieniem 
był  przedmiot, który towarzyszy mu codzien-

ne, a  jego konstrukcję zna od pierwszej śrub-
ki. Nożyczki - otwierają się i zamykają. Na tej 
zasadzie zostały zaprojektowane najbardziej 
innowacyjne płetwy do nurkowania na świecie. 
Płetwy składane, niezwykle lekkie, które mia-
ły być przedłużeniem naturalnych kończyn  
dolnych nurka.

W  efekcie powstały składane płetwy Exofin, 
których obecnie używają żołnierze jednostek 
specjalnych z wielu krajów na świecie. Płetwy 
wykonane są ze 122 wymiennych elementów, 
są dużo lżejsze od popularnych, standardo-
wych modeli. Przy ich tworzeniu wykorzysta-
ne zostały najnowocześniejsze materiały, któ-
re nie obciążają stawów i mają dużo większą 
wydajność. Ba, nawet po uszkodzeniu, prze-
dziurawieniu, płetwa nie traci swoich właści-
wości. Wynalazek okazał się strzałem w  10. 
Patent na produkcję kupiła państwowa firma 
IGB Mazovia, obecnie Exofin ma kilkunastu 
dystrybutorów na całym świecie. Płetwy na 
razie służą żołnierzom, ale Mariusz Szymań-
ski pracuje już nad cywilną wersją. 

SZTUCZNY NOS

Japończycy używają maseczek antysmo-
gowych, a  Polacy będą mieli „sztuczny 
nos”? Wszystko jest możliwe. Sztuczny 
nos, to tak naprawdę aparat wyposażony 

Scubaphone

AUTORKA: NATALIA DAWSZEWSKA

TRÓJMIASTO WYNALAZKAMI STOI
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Składane płetwy Exofin

Skolioza. Skutecznie leczy ją Derotator Pankowskiego

w  wymienne wkłady filtracyjne. Alternatyw-
ne urządzenie dla dużych i  niewygodnych 
masek zostało zaprojektowane i  opatento-
wane przez gdyńskich inżynierów z  firmy 
Andervision. Urządzenie zakładamy na nos. 
Wbudowane filtry umożliwiają swobodne 
oddychanie i  stanowią barierę ochronną dla 
pyłów zawieszonych w powietrzu, alergenów  
i innych groźnych substancji.

Alergicy zacierają ręce, nic w  tym dziwnego, 
bo zastosowanie wynalazku na szeroką skalę 
ułatwiłoby życie wielu ludziom. Wielbiciele bie-
gania również powinni się ucieszyć, wynalazek 
może być nowym akcesorium sportowym 
ułatwiającym uprawianie aktywności fizycz-
nej w  środowisku miejskim, gdzie czystość 
powietrza pozostawia wiele do życzenia.

DEROTATOR PANKOWSKIEGO

W  Trójmieście na straży prostych pleców 
czuwa dr hab. Rafał Pankowski z Katedry i Kli-
niki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bez 
wątpienia jest bohaterem wielu osób, których 
plecy na prześwietleniu układały się w  literę 

„S”. Ortopeda GUMedu jest wynalazcą innowa-
cyjnego narzędzia chirurgicznego leczącego 
skoliozę. To groźna deformacja kręgosłupa, 
która systematycznie się pogłębia tworząc 
z  czasem na plecach chorego garb. Rocz-
nie z  tego powodu w  Polsce jest leczonych  
ok. 5 tys. dzieci.  

Kluczowym aspektem przy operacji skoliozy 
jest określenie maksymalnej siły korekcyjnej, 
jaką można zastosować przy zmianie pozy-
cji kręgów. Dotychczas chory był zdany tylko 
i  wyłącznie na doświadczenie i  subiektywne 
wyczucie lekarza, co powodowało ryzyko 
przekroczenia naturalnych oporów kręgosłu-
pa, a w skrajnych przypadkach mogło prowa-
dzić do jego złamania.

Narzędzie wymyślone przez dr Pankowskiego 
oparte jest na zaawansowanej biomechanice, 
a  badania eksperymentalne przeprowadzane 
były na zwłokach. Pozwala ono precyzyjnie 
określić graniczny punkt derotacji bezpośred-
niej kręgosłupa, dzięki czemu efekty leczenia 
są o wiele lepsze, a kręgosłup chorego nie jest 
narażony na uszkodzenie. Światowe autorytety 
medyczne określają derotator Pankowskiego 
jako przełom w  leczeniu skoliozy. Urządzenie 
jest już wykorzystywane w operacjach w Pol-
sce, kwestią czasu jest jego eksport na świat. 

C-EYE 

Oko świadomości. Niezwykły wynalazek, któ-
ry śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia 
komunikację i  rehabilitację osób po udarach, 
wybudzonych ze śpiączki i  w  innych, równie 
ciężkich stanach neurologicznych. System 
wykorzystuje metodę CyberOka opracowaną 
na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem prof. 
Andrzeja Czyżewskiego. Ideą wynalazku jest 
integracja techniki śledzenia wzroku, analizy fal 
mózgowych EEG i  komputerowego interfejsu 
aromatowego w  celu obiektywizacji badania 
stanu świadomości.  

System C-Eye zawiera trening multimedialny, 
tekst do badania umiejętności czytania i pisania. 
Wynalazek wyposażony jest w wirtualną klawia-

turę i piktogramy, co umożliwia tworzenie tekstu 
za pomocą wzroku. Dzięki C-Eye pacjentom 
wyraźnie poprawia się komfort życia, ponieważ 
mają realną szansę sygnalizować swoje potrze-
by. Obecnie Oko Świadomości działa w pięciu 
placówkach zajmujących się osobami w stanie 
śpiączki. Ze względu na niski koszt produkcji, 
wkrótce trafi do użytku domowego. 

SZTUCZNE ŚCIĘGNO 

Ścięgno stanowi przedłużenie mięśnia, aż do 
punktu jego przyczepu. Jest istotną częścią 
mięśni, jego zadaniem jest przenoszenie siły 
skurczu mięśniowego na kostne elementy 
szkieletu. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby 
doszło do trwałego uszkodzenia ścięgna? Całe 
szczęście mieszkańcy Trójmiasta, mogą spo-
kojnie odetchnąć. W takiej sytuacji pomoże im 
profesor Tomasz Mazurek, szef Katedry i Kliniki 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Jest on au-
torem sztucznego ścięgna wykonanego z sili-
konu, to rodzima modyfikacja amerykańskiego 
wynalazku. Dlaczego jest wyjątkowa i lepsza od 
amerykańskiej? Jest przede wszystkim o wiele 
tańsza i trwalsza. Sukcesem wynalazku cieszy 
się już kilkudziesięciu pacjentów z  Pomorza, 
którzy odzyskali całkowitą sprawność kończyn, 
po przeprowadzeniu operacji z  użyciem ścię-
gna profesora Mazurka. 
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DOBRY CZAS DLA SEKTORA BSS 

Sektor BSS (Business Service Sector - usługi dla 
biznesu) to według Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, najszybciej rozwijają-
cy się i generujący najwięcej miejsc pracy obszar 
polskiej gospodarki. W  naszym kraju znajduje 
się blisko 1000 centrów usług biznesowych, 
w których pracuje około 200 tysięcy ludzi. Centra 
BSS w Polsce najczęściej zajmują się rozwojem 
oprogramowania (ok. 500 ośrodków). Popular-
ne jest też zarządzanie aplikacjami/IT helpdesk 
(ponad 200 centrów) oraz finanse i księgowość 
(ponad 200 ośrodków).

Głównym atutem Polski w  pozyskiwaniu tego 
typu projektów jest przede wszystkim wykształ-
cona i wykwalifikowana kadra pracownicza, po-
sługująca się wieloma językami obcymi. Nie bez 
znaczenia są również: strategiczne położenie Pol-
ski w Europie, korzystny klimat inwestycyjny oraz 
stabilność gospodarcza, rozwój nowoczesnej 
infrastruktury okołobiznesowej, poprawa jakości 
życia w  polskich miastach, a  także ekosystem 
wspierający działalność inwestorów z sektora.

Głównym atutem Polski w  pozyskiwaniu tego 
typu projektów jest przede wszystkim wykształ-
cona i  wykwalifikowana kadra pracownicza, 
posługująca się wieloma językami obcymi. Nie 
bez znaczenia są również: strategiczne poło-
żenie Polski w  Europie, korzystny klimat inwe-
stycyjny oraz stabilność gospodarcza, rozwój 
nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej, 
poprawa jakości życia w  polskich miastach, 
a  także ekosystem wspierający działalność  
inwestorów z sektora.

Trójmiasto od wielu lat jest w zainteresowaniu 
inwestorów otwierających centra typu BPO, SSC 
i ITO. Gdańska Oliwa, to przykład fantastycznie 
zarządzanego biznesowego centrum tego mia-
sta, które z powodzeniem zapełnia się kolejnymi 
międzynarodowymi projektami o  charakterze 
centrów usług wspólnych. Jak się okazuje - 
obok Gdańska - Gdynia zaczyna wyrastać jako 
lokalizacja, w  której centra typu BSS zyskują 
miejsce do swojej globalnej ekspansji. 

Dobór tematyki Forum był skupiony na najważ-
niejszych dla branży BSS obszarach, w  tym 
takich jak HR, Work Life Balance, środowisko 
pracy, transformacja biznesowa, rozwój opro-
gramowania, automatyzacja procesów, sprze-
daż oraz sposoby pozyskiwania inwestycji 
zagranicznych, ochrona danych osobowych 

i  delegowanie pracowników. Wydarzenie było 
spotkaniem praktyków, liderów biznesu, men-
torów, coachów i  przede wszystkim osób od-
powiadających za operacyjny rozwój sektora  
BSS w Polsce i zagranicą.

Wieczorem odbyła się gala Outsourcing Stars. 
Jest to wyjątkowe wydarzenie dla całej branży 
BSS, stanowi bowiem merytoryczne podsumo-
wanie roku, finał konkursu, w którym wyłaniane 

są najszybciej rozwijające się firmy i organizacje 
otoczenia biznesu. Podczas gali Colliers Inter-
national został Najlepszą Firmą Doradczą na 
rynku nieruchomości komercyjnych, w katego-
rii Outsourcing Sił Sprzedaży wyróżniono firmę 
Adecco, największe sukcesy w  kategorii HR 
Leasing Pracowniczy ma Grupa Progres, z kolei 
firmę Luxoft nagrodzono w kategorii IT software 
development. Miastem,  w którym jest najlepsze 
otoczenie biznesu uznano Poznań. 

Polska jest liderem rynku sektora centrów usług biznesowych (BSS) w skali europejskiej, a sektor 
ten rozwija się nad Wisłą niezwykle dynamicznie – takie wnioski płyną po konferencji The BSS Fo-
rum oraz gali Outsourcing Stars. Dwie najważniejsze imprezy dla środowiska usług biznesowych 
odbyły się w Gdyni. 

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni otwiera Galę 

Organizatorem gali była Fundacja Pro Progressio

Nagroda dla Colliers International

MIESZKANIA · BIURA 
LOKALE  USŁUGOWE

od 35 m2

AWANPORT · GDYNIA CENTRUM

tel. 58 621 74 74
www.abinwestor.pl
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O MĄDRYM WSPIERANIU  
I KOOPERACJI KOBIECYCH MAREK

Markę Ladies in Red stworzyły dwie kobiety, 
które połączyła wspólna pasja: rozwój i  życie 
pełnią. Maria Gotkiewicz to nauczyciel z boga-
tym doświadczeniem, a obecnie aktywny trener 
rozwoju osobistego, specjalistka ds. psychologii 
pozytywnej, kreatorka wizerunku, stylistka, wiza-
żystka, specjalistka dress code, twórczyni i wła-
ścicielka „Akademii Szczęścia”. 

Z kolei Amelia Szaposznikow to gdyński przed-
siębiorca, która z sukcesem przez 17 lat prowa-
dziła własną firmę, pierwszą w Polsce agencję 
eventową, a dziś połączyła swoje  pasje: pracę 
z  ludźmi, rozwój osobisty i  przedsiębiorczość. 
Amelia pomaga kobietom budować solidne 
biznesy, uczy je świadomości finansowej, zara-
biania pieniędzy. Z pasją i determinacją wspiera 
kobiety w rozwoju i dążeniu do celu i  realizacji 
własnych marzeń.  Wierzy w kobiety, ich siłę oraz 
możliwość skutecznej współpracy. 

- Jako kreator wizerunku od 10 lat pomagam ko-
bietom w odkrywaniu ich piękna i kobiecej mocy. 
Współpracuję min. ze studiami fotograficznymi, 
salonami urody, z Gdyńskim Centrum Wspiera-
nia Przedsiębiorczości, z Centrum Praw Kobiet. 
Jako trener rozwoju osobistego inspiruję głównie 
kobiety do odkrywania swojego potencjału i pasji, 

ponadto biorę udział w prężnych projektach dla 
edukacji, gdzie prowadzę szkolenia i  warsztaty 
dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców. W  ra-
mach działalności Ladies in Red organizujemy 
Z MARIĄ autentyczne konferencje i wydarzenia, 
takie jak tematyczne gale, wieczory biznesowe, 
warsztaty rozwoju osobistego oraz metamorfozy 
i sesje – mówi Maria Gotkiewicz. 

Te ambitne i aktywne od wielu lat zawodowo wła-
ścicielki firm pragną dzielić się swoją wiedzą, do-
świadczeniem, inspirować i wspierać inne kobie-
ty, aby stawały się niezależne, realizowały swoje 
pomysły, pasje i odkrywały swój potencjał. 

Z kolei Biotaniqe to wyjątkowa marka kosme-
tyczna, której misją jest dawanie mądrego 
wsparcia dla skóry. Terapia śluzem ślimaka, 
Anti Pollution, Pure Detox czy Oczyszczenie i Vit 
C Kontrola Wieku - to tylko niektóre serie wspie-
rające metamorfozę skóry, jej oczyszczenie, 
odnowę, odmłodzenie oraz dogłębną regenera-
cję. Ale Biotaniqe to nie tylko mądre wsparcie 
dla skóry. To także wsparcie ważnych inicjatyw 
społecznych. Marka angażuje się w  zbiórki 
środków przeznaczonych na pomoc dzieciom 
z  domów dziecka, organizuje też warsztaty 
i spotkania dla kobiet. 

- Współpraca z marką Biotaniqe to czysta przy-
jemność, już wielokrotnie miałyśmy okazję 
przekonać się o tym, że jest to marka odpowie-
dzialna społecznie. Organizując eventy mające 
na celu szeroko rozumianą pomoc naszym 
podopiecznym z  placówek czy organizując 
warsztaty dla kobiet zawsze możemy liczyć na 
obecność tego partnera - mówi Dorota Stano, 
prezes i jedna z dwóch założycielek Fundacji 
Święty Pankracy.   

Fundacja Święty Pankracy to sopocka orga-
nizacja pozarządowa, która ma pod swoją 
pieczą dzieci z  domów dziecka z  Gdańska  
oraz Sopotu. 

- Warsztaty, których cykl rozpoczęłyśmy w tym 
roku dedykowane są kobietom, nastolatkom 
z pieczy zastępczej, które szukają swojej drogi 
w  życiu. Za główny cel fundacja stawia so-
bie praktyczne przygotowanie dziewczyn do 
usamodzielnienia się, wspieranie ich pracy 
nad kreowaniem i budowaniem siebie i swojej 
przyszłości. Młodym kobietom brakuje mento-
ra, wiedzy, determinacji i  doświadczenia, a  my 
staramy się uzupełnić te braki poprzez wspól-
ne działania z  Biotaniqe oraz Ladies in Red  
– dodaje Dorota Stano. 

Trzy organizacje i trzy różne obszary działań – łączy je pasja mądrego pomagania, łączenia ludzi, 
wzmacniania w kobietach kobiecości i sił sprawczych. Fundacja Święty Pankracy, Biotaniqe oraz 
Ladies in Red zostały stworzone przez kobiety aktywne, twórcze, ale i wrażliwe na los innych. Ich 
działalność idealnie też wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu.

AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: LS FOTOGRAFIA LUCYNA SOLDENHOFF
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Fundacja Pankracy zrealizowała w  roku 2017 
trzy warsztaty dla dziewczyn z  pieczy zastęp-
czej pod hasłem: „Kobiety mają moc”. Wszystkie 
spotkania miały miejsce w Hotelu Haffner w So-
pocie, który charytatywnie wspiera fundację od 
początku jej istnienia. 

Pierwszy z  warsztatów był literacką rozmową 
nastolatek z  pisarką Grażyną Plebanek oraz 
dziewczynami z Bibliocreatio, gdzie podjęto te-
mat przeżyć, doświadczeń życiowych i  uczuć. 
Kolejny z  warsztatów, pogłębiający tematykę̨ 
antykoncepcji i dbania o zdrowie, odbył się przy 
wsparciu Centrum Medycznego dr Kubik oraz 
ginekolog dr Katarzyny Kryniewskiej.

Dietetyk dr med. Monika Stołyhwo-Gofron przed-
stawiła natomiast ciekawie podczas trzecich 
warsztatów temat odżywiania, mądrych wybo-
rów żywieniowych oraz zaburzeń odżywiania, 
z  którymi często borykają się kobiety nie po-
trafiące zapanować nad emocjami. Warsztaty 
o  odżywianiu były współfinansowane ze środ-
ków Miasta Sopot w ramach zadania publiczne-
go: Ochrona i Promocja Zdrowia. 

Wydarzenia te uświetniły produkty oraz potrawy 
zaserwowane przez przyjaciela fundacji Risto-
rante Sempre, a wspomniana Maria Gotkiewicz, 
poprzez nawiązanie do historii swojego życia, 
zainspirowała dziewczyny do aktywności, pracy, 
dbania o swój wizerunek, kreowanie siebie. Dwie 
z nastolatek, zwyciężczynie konkursu, otrzymały 
w prezencie profesjonalną sesję zdjęciową w Fa-
bryka Marzeń Studio Fotografii Artystycznej. We 
współpracy z  Fundacją Pankracy Magdalena 
Purchla z Wedding Art, Anna Wasiulewska oraz 
Montownia Fryzur zadbały o  „glamour look”. 
Fundacja Pankracy planuje inspirujące kobiece 
spotkania również w bieżącym roku. 

- Każda z nas niezależnie od wieku ma za sobą 
szereg doświadczeń: pozytywnych jak również 
tych przykrych, które często nas przytłaczają, nie 
pozwalają na życie pełnią życia. Stawienie czoła 
problemowi w wieku nastoletnim, zwłaszcza kie-
dy nie ma wsparcia rodzica, jest bardzo trudne 
i wymaga olbrzymiej siły charakteru – mówi Iza-
bela Kusznierewicz, wiceprezes Fundacji Pan-
kracy. - Poprzez warsztaty nie tylko przekazuje-
my dziewczynkom potrzebną wiedzę, dajemy 
im też szansę na otwarcie się i zadeklarowanie 
potrzeby pomocy. Chcemy też pokazać odpo-
wiedni kierunek drogi zawodowej tym, które się 
wahają lub nie maja pomysłu na siebie. Poma-
gamy w znalezieniu mocnych stron dziewczyn 
i  wykorzystaniu ich w  życiu. Chcemy aby po 
opuszczeniu placówek miały sensowny plan 
na przyszłość i wierzymy, że dzięki tak szerokiej 
współpracy z markami kobiecymi uda nam się 
spełnić marzenie o szczęśliwym życiu niejednej 
dziewczynce. Chcemy wspierać mądrze, a prze-
cież nikt nie zrozumie kobiety tak dobrze jak 
druga kobieta – dodaje Alicja Aleksandrowicz, 
wolontariuszka Fundacji Pankracy.
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Ergo Hestia, Izohan, Izobud, Netz oraz LPP to główni laureaci konkursu Pomorski Pracodawca Roku 
2017. Tradycyjne nagrody przyznawane przez Pracodawców Pomorza wręczono podczas Gali Eve-
ning, dorocznego święta przedsiębiorców z naszego regionu. Impreza odbyła się w Amber Expo, 
a gościem honorowym był Jerzy Stuhr. 

W Gali Evening wzięło udział prawie 700 gości

Gościem honorowym był Jerzy Stuhr

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KOSYCARZ FOTO PRESS

POMORSKI PRACODAWCA ROKU

Z  zaproszenia Pracodawców Pomorza sko-
rzystało prawie 700 osób, wśród nich przed-
stawiciele niemal wszystkich wiodących firm 
z  Pomorza, a  także wielu polityków, samorzą-
dowców, ludzi nauki i kultury oraz działaczy spo-
łecznych. Gość specjalny, prof. Jerzy Stuhr, aktor 
i reżyser, w rozmowie z prezydentem Pracodaw-
ców Pomorza Zbigniewem Canowieckim, opo-
wiadał o kulisach swojej pracy artystycznej, naj-
nowszej książce pt. „Moje smoki na dobre i na 
złe” oraz o działalności charytatywnej. 

Po rozmowie z gościem specjalnym wręczano 
nagrody Pomorski Pracodawca Roku. Laure-
atami są pomorskie firmy, które poza świetnymi 
wynikami ekonomicznymi, przestrzegają zasad 
odpowiedzialności społecznej, tworzą przyjazne 
miejsca pracy, a  swoim pracownikom oferują 
doskonałe warunki rozwoju zawodowego.

Oprócz głównych laureatów, wyróżnienia trafiły 
do takich firm, jak: International Paper-Kwidzyn, 
Marcopol, Omida S.A., Femax, Sevenet S.A., 
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych, 
Baccate Robert Antonowicz, Monolit IT, Tritum 
Group, CADEvent, Dachy Patryk Bianga. 

Tradycyjnie też wręczono nagrodę Złotego 
Oxera. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana 
jest osobom będącym wzorem dla środowiska 
gospodarczego, które dzięki własnej inicjaty-
wie, uporowi i determinacji, zbudowały od pod-
staw firmę, pomimo licznych przeszkód i wy-
zwań. Podczas Gali Evening odebrali ją Danuta 
i Andrzej Przybyło, właściciele Browaru Amber. 

W  1994 roku podjęli oni decyzję o  budowie 
browaru Amber w  Bielkówku. Od początku 
działalności ideą była kontynuacja bogatej tra-
dycji browarniczej Pomorza. Był to czas kiedy 
polskie browarnictwo niezależne przegrywało 
konkurencję z globalnymi graczami wchodzą-
cymi na polski rynek. Browar Amber był jednym 
z nielicznych browarów, które podjęły się trud-
nego zadania odbudowy tradycji warzenia piwa 
zgodnie z zasadami rzemiosła.

Z kolei nagroda specjalna „Primum Cooperatio”, 
czyli Nade Wszystko Współpraca przypadła 
prof. dr hab. inż. Andrzejowi Czyżewskiemu. 
Kieruje on Katedrą Systemów Multimedialnych 
na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Infor-

matyki Politechniki Gdańskiej. Pod kierunkiem 
profesora zrealizowano dziesiątki projektów 
badawczych, badawczo-wdrożeniowych, ba-
dawczo-rozwojowych. Jednym z jego wielkich 
projektów jest IDENT – Multimodalny, biome-
tryczny system weryfikacji tożsamości klienta 
bankowego, realizowany przy współpracy PKO 
BP oraz pomorskiej firmy Microsystem. Tech-
nologia bazuje na unikatowych, odrębnych dla 
każdego człowieka cechach. 

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są 
osoby reprezentujące pomorskie środowisko 
akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe 
połączone z  udokumentowaną działalnością 
w zakresie wdrożeń własnego dorobku nauko-
wego w  gospodarce. Przedsiębiorcy promują 
tym samym naukowców, którzy rozumiejąc 

potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją 
twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają 
się do wspierania i realizowania innowacyjnych 
przedsięwzięć gospodarczych.

Po raz pierwszy wręczono też nagrodę Przed-
siębiorca Odpowiedzialny i  Wrażliwy Społecz-
nie. Trafiła ona do Fundacji Innowacji Spo-
łecznej. Fundacja, której prezesem jest Piotr 
Wróblewski powstała w 2012 roku i  jest ope-
ratorem 3 firm spo¬łecznych: hotelu So Stay, 
kawiarni Kuźnia oraz bistro Centrala. W swojej 
aktywności Fundacja łączy działalność bizne-
sową z odpowiedzialnością społeczną. W swo-
ich firmach tworzy miejsca pracy dla wycho-
wanków placówek wychowawczych. Obecnie 
zatrudnienie wynosi 34 osoby w  tym 50% to 
wychowankowie systemu pieczy zastępczej.
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PORSCHE CAYENNE 
NADJECHAŁ 

Trzecia generacja Porsche Cayenne już na 
trójmiejskich drogach. Uroczysta premiera 
jednego z  najpopularniejszych SUV-ów w  hi-
storii motoryzacji odbyła się w Starym Maneżu. 
Na całym świecie Porsche sprzedało dotych-
czas ponad 760 tysięcy modelu Cayenne. Tę 
imponującą liczbę z  pewnością wyśrubuje 
trzecia generacja. Nie mamy co do tego  
żadnych wątpliwości.                           mp 
  

Marcus Gerlee, właściciel kliniki Gerlee wraz z żoną Katarzyną 
Kohnke, Maria Ignacy Pirski, chirurg Ewelina i Przemysław Głogowscy, Comweb

Od lewej: Paweł Kąkol, Pomorski Klub Biznesu, Jakub Jakubowski, 
Michał Stankiewicz, właściciele firmy Prestiż Trójmiasto  

i Prestiż Events. 

Od lewej: Paweł Chałupka, dyrektor zarządzający Porsche Centrum 
Sopot, Włodzimierz Wysoczański, Marcus Gerlee, 
właściciel kliniki Gerlee

Od lewej: Magdalena Dubaj, Mirosław Adaszkiewicz, prezes IT Logistic, 
Tomasz Malczewski, Poland Sotheby’s International Realty

Od lewej: Ewa Teske, Sławomir Sankiewicz, Karolina Łukaszewska- Kempa, 
Marcin Teske - zespoł Porsche Centrum Sopot

Wioletta Tomasiewicz, marketing manager firmy Jubitom

Franciszek Andreskowski z synem, Chałupy 3

Od lewej: Barbara Bryłka, Monika Sawicka

Mariusz i Marta Pieterwas, właściciele restauracji Krew i Woda, 
Michał Kaczorowski, prezes trójmiasto.pl

Od lewej: Andrzej Karpus z żoną, właściciel firmy Polkar, Ryszard Zając, 
chirurg naczyniowy, właściciel kliniki ArtVein

Agnieszka Domaradzka i Łukasz Pelczarski, właściciel Coffee PromotionBeata Urta, Investpol, dr. hab. Michał Harciarek, Uniwersytet Gdański

Jarosław Duszewski z żoną Agnieszką Kiedrowską, właścicielką 
restauracji Pak Choi w Sopocie

Helena Raczyńska, współwłaścicielka mesmetric, Przemysław 
Kisielewski, dyrektor regionalny segmentu klientów zamożnych Citigold

Marek Bloch, właściciel firmy 1Verkon, Maciej Sołobodowski, 
Porsche Approved, Mikołaj Kempa kierowca rajdowy
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ŚWIĘTO 
POMORSKIEGO 

BIZNESU 

Prawie 700 osób wzięło udział w Gali 
Evening organizowanej co roku przez 
Pracodawców Pomorza. W  Amber 
Expo świętowali przedstawiciele nie-
mal wszystkich wiodących firm z Po-
morza, można było spotkać wielu po-
lityków, samorządowców, ludzi nauki 
i  kultury oraz działaczy społecznych. 
Gościem honorowym był Jerzy Stuhr. 
Rozstrzygnięto też konkurs Pomorski 
Pracodawca Roku.                   mp 
  

Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto, 
Monika Mazur – Chrzan, Radio Gdańsk Roman Walasiński, prezes Swissmed, z żoną

Od lewej: Jerzy Jerkiewicz, prezes Pracodawców Pomorza, 
Warcisław Kunc, dyrektor Opery Bałtyckiej z małżonką Malwiną

Od lewej: Prof. dr. hab. Andrzej Czyżewski, Zbigniew Canowiecki, 
prezydent Pracodawców Pomorza, Przemysław Lutkiewicz, 
wiceprezes LPP S.A., Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Od lewej: Jerzy Jerkiewicz, prezes Pracodawców Pomorza, Joanna 
Tyczyńska, dyrektor Taxomatic, Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa, Justyna Duchnowska, prezes Netz Sp. z o.o.

Od lewej: Wioletta Nowak, Grupa Nowak, Piotr Kitta, konsul honorowy 
Czarnogóry, Jan Zacharewicz, właściciel Business Consultants, Zbigniew 

Nowak, Grupa Nowak

Od lewej: Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre, Aleksandra 
Staruszkiewicz, event manager Prestiż Events, Maria Bek, dyrektor 

sprzedaży Prestiż Trójmiasto, Wioletta i Zbigniew Nowak,  
właściciele Grupy Nowak

Od lewej: Patryk Bianga, właściciel firmy Dachy Patryk Bianga, Łukasz 
Ziółkowski,  prezes firmy CADEvent Sp. z o.o.,  
Joanna Tyczyńska, dyrektor Taxomatic

Joanna Wszeborowska, dyrektor HR Ergo Hestia

Od lewej: Paweł Olechnowicz, były prezes Grupy Lotos,  
Danuta i Edmund Wittbrodtowie, Jerzy Stuhr i Iwona Canowiecka. 

Zenona Ziaja, prezes firmy Ziaja

Od lewej: Aneta Muskała, wiceprezes International Paper-Kwidzyn, Kinga 
Stawicka,  dyrektor Marcopol sp. z o.o., Bartłomiej Glinka,  

prezes zarządu Omida S.ADanuta i Andrzej Przybyło, właściciele Browaru Amber

Anna Górska, prezes zarządu Izobud,  
współwłaścicielka hotelu QuadrilleJanusz Benesz, Stowarzyszenie Trefl Pomorze, z żoną Anną Benesz

Od lwej: Jarosław Gowin, wicepremier i Piotr Stepnowski,  
prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

PRESTIŻ PATRONUJE
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BAL Z SERCEM 
W  gościnnych progach Europejskiego Cen-
trum Solidarności odbyła się kolejna edycja 
Balu z  Sercem organizowanego przez Fun-
dację Hospicyjną. Honorowy patronat objęła 
ambasada Malty. W tym roku udało się pobić 
ubiegłoroczny wynik i  zebrano około 240 tys. 
złotych. Cała kwota, pozyskana podczas balu, 
zasili konto Fundacji Hospicyjnej i  zostanie 
przekazana m.in. na pomoc hospicjum im. ks. 
Dutkiewicza w Gdańsku.                           mp 
  

Iwona Canowiecka i Zbigniew Canowiecki,  
Prezydent Pracodawców Pomorza Od lewej: profesor Jacek Jassem, Sławomir Rybicki, senator

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Od lewej: Magdalena Witkiewicz, pisarka, Marzena Grochowska, 
GET Choice, Anna Laska, Fundacja Hospicyjna, Bogna Kozłowska, 
wicedyrektor Hospicjum im. ks. Dutkiewicza

Od lewej: Janusz Popaszkiewicz, prezes zarządu Via Medica, Sławomir 
Kalicki, prezes zarządu Inter Marine i konsul honorowy Malty

Od lewej: Magdalena Pramfelt, konsul honorowy Szwecji, Marek 
Głuchowski, radca prawny, konsul honorowy Wlk. Brytanii, Teresa 

Głuchowska

Od lewej: Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej, Paweł 
Orłowski, członek zarządu woj. pomorskiego, Alicja Stolarczyk, 

członek rady Fundacji Hospicyjnej

Magdalena i Michał Kaczorowscy, trójmiasto.pl

Stanisław Fiedur, prezes TFF S.A. 

Karolina Grabska, architekt

Marek Kacprzak, konsul honorowy Austrii

Artur Kowalczyk, prezes Pomorskiego Klubu Biznesu, Joanna Ertel
Maciej Grabski, prezes Olivia Business Centre, 
Karolina Grabska, architekt

Barbara Zaborowska, prezes Olimpia Group
Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
Katarzyna Nagórska – Protasiuk, notariusz

Janusz Starosielski, prezes firmy JS Fabryka Przekładni

PRESTIŻ PATRONUJE



Daj się zwariować na punkcie ryb…

II Weekend Urodzinowy - 2-4 marca
Elegancki Piątek

kolacja degustacyjna z winem 

Sobota na mieście
cały dzień menu a’la carte - 20% 

Rodzinna Niedziela 
bufet z live cookingiem i animatorem dla dzieci 

Więcej informacji dostępnych na stronie 
www.zafishowani.pl 

Adres:  Gdańsk, ul. Tokarska 6 
(wejście od Długiego Pobrzeża) 

email: info@zafishowani.pl 
tel. 661 511 811



138 KRONIKA PRESTIŻU

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 N

ow
os

ie
ls

ki
 i 

m
at

. p
ra

so
w

e

GWIAZDY 
OUTSOURCINGU 

W GDYNI 

Polska i  europejska czołówka sektora firm 
z sektora BSS i outsourcing świętowała w Gdyni. 
W hali Gdynia Arena odbyła się uroczysta gala 
Outsourcing Stars, podczas której uhonorowa-
no osoby i firmy odnoszące największe sukcesy 
w minionym roku i wyróżniające się na tle innych. 
Firmy te oferują nowoczesne usługi i  gotowe 
i specjalistyczne produkty dla biznesu. Organiza-
torem gali była Fundacja Pro Progressio.         mp 
  

Michał Młynarczyk, prezes zarządu agencji rekrutacyjnej Devire Od lewej: Bernadetta Doktór, Grażyna Doktór, Pro Progressio

Tomasz Zydorek, leasing manager Skanska
Katarzyna Król Doktór i Wiktor Doktór,  
prezes zarządu Pro Progressio

Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji firmy Torus Katja Lozina, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów UM Poznania

Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres

Błażej Kucharski, dyrektor regionalny Colliers International

Z lewej: Agnieszka Maciejczyk, prezes zarządu BCB Business Park

Agnieszka Porębska, PR Manager Luxoft

Alex Ticehurst, State Street Bank

Od lewej Ewa Przybylska, Magdalena Białek, 
Magdalena Grzesik – Grupa ProgressMonika Smulewicz, dyrektor zarządzający Grant Thornton 

Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent GdyniPiotr i Katarzyna Rutkowscy, właściciele Source One Advisory

Jakub Socała, WNS Global Services

PRESTIŻ PATRONUJE
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OTWARCIE KLINIKI 
LORENZO COLETTI 

NA BĄBELKI DO DOMU 
SZAMPANA

Trzecia klinika medycyny estetycznej Lorenzo Coletti już 
otwarta. Po Słupsku i Rumi, kolejna placówka powstała 
w Gdańsku. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło 
pokazowych zabiegów i  spotkań z  ekspertami urody.  
Gościem specjalnym była Katarzyna Figura, ambasador-
ka Lorenzo Coletti                           mp

Chcesz spróbować Bollingera, ulubionego szampa-
na Jamesa Bonda? Ten i wiele innych szlachetnych, 
równie unikatowych trunków z Szampanii znajdziesz 
w Champagne Club&Shop. Pierwszy w Trójmieście 
dom szampana został uroczyście otwarty w Gdań-
sku. Wzięło w nim udział 50 gości, którzy mogli spró-
bować unikatowych szampanów, z kolekcji sklepu. 

mp

Od lewej: Marta Szarogroder, marketing manager Lorenzo Coletti, 
Małgorzata Bellwon, dietetyk, Monika Dabkiewicz, trener personalny Karolina Marcinkowska, Biotec Polska

Tomasz Andrearczyk, Medicus derm

Justyna Mitros, ambasadorka marki Perrier Jouet 

Od lewej:  Marcin Łyjak, właściciel Biotec Polska, Katarzyna Figura, 
aktorka, Silvia Peruzzo, Biotec Italia

Janusz Kalenik, Marzena Skowrońska

Ismena Warszawska, projektantka mody

Od lewej: Aleksandra Kampa, właścicielka seeDOM Nieruchomości, 
Piotr Kułaga, Adam Kampa

Seweryn Sarna, właściciel sieci klinik Lorenzo Coletti

Od lewej: Rafał Sobczyk, właściciel Domu Szampana Champagne Club & 
Shop, Barbara Sobczyk, właścicielka BS Farm, Marcin Sobczyk

Od lewej: Martyna Czechowska, Paulina Piekacz, Aleksandra 
Guzińska, kosmetolodzy Lorenzo Coletti

Od lewej: Tomasz Pawlak, Fatima Zblewska, 
właścicielka firmy VIP Event, Dominika Dudzic
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Natalia Jaremin, kosmetolog Lorenzo Coletti

Mariola Ślepowrońska, Hubert Harsz, prezes zarządu firmy Ekobest

Z lewej: Julia Lewandowska, dyrektor oddziału 
Poland Sotheby’s International Realty

Od lewej: Jarosław Piątek, Mariusz Bedra, prezes Betha Sp. z o.o., 
Tomasz Lisicki, trener judo, Dariusz Kijewski





ZNAJDZIECIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
KAWIARNIE

Umam, Gdańsk, ul. Hemara 1; Umam Marina, Gdańsk, 
ul. Szafarnia 11; Kafe Delfin, Gdańsk, ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 17; Segafredo, Gdańsk, Targ 
Rybny 11 wejście od Motławy; Cafe W, Gdańsk, CH 
Manhattan;  Corten Cafe, Gdańsk, Plac Solidarności 
1  (Europejskie Centrum Solidarności); Marmolada 
Chleb i  Kawa, Gdańsk,  ul. Słonimskiego 5 (osiedle 
Garnizon); Mount Blanc,Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Pijalnia czekolady E. Wedel, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Gelatio Magia, Gdańsk, Galeria Bałtycka 
Costa Cofee, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Kreatywna 
Cafe, Gdańsk, ul. Słowackiego 19; Sztuka Wyboru, 
Gdańsk, ul. Słowackiego 19; Paulo Gelateria, 
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 96/97; Caldo, 
Gdańsk, Plac Dominikański 1; Rosse Rosse, 
Gdynia, ul. Świętojańska 45 (Baltiq Plaza); Costa, 
Gdynia, Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, 
Centrum Riviera; Mount Blanc, Gdynia, Centrum 
Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Gemini; 
Grey Coffee&More, Gdynia, Centrum Gemini; 
Corner Cafe, Gdynia, ul. Świętojańska 78A; 
Costa Coffee, Gdynia, CH Klif; Cyganeria, Gdynia,  
ul. 3 Maja 27; Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24; 
Delicje, Gdynia, Centrum Riviera; Ciuciu Babka, 
Gdynia, al. Piłsudskiego 30; Lavenda Cafe, Gdynia, 
ul. Starowiejska 11; Alt Cafe, Gdynia ul. Legionów 
112F/1 (Altus); Cafe Resto, Sopot, Hotel Rezydent; 
Mount Blanc, Sopot, Centrum Haffnera; Cafe Ferber, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 48; Pijalnia czekolady 
E. Wedel, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Cukiernia 
T.Deker, Sopot, Hotel Rezydent; Kava, Sopot, ul. Boh. 
Monte Cassino 61; So! Coffe, Sopot, Krzywy Domek; 
Capuccino Cafe, Sopot, ul. Zamkowa Góra 25; Pociąg 
do kawy, Nowe Centrum Sopotu; La Crema, Sopot, ul. 
Boh. Monte Cassino 14;  La Bagatela, Nowe Centrum 
Sopotu

 
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY

Thai Thai, Gdańsk, ul. Pogarbary 10, Grass, 
Gdańsk, ul. Szeroka 121/122; Motlava, Gdańsk, 
ul. Stara Stocznia 2/1; Po Brzegi, Gdańsk, ul. Stara 
Stocznia 2/4; Bresno, Gdańsk, ul. Krasickiego 
9B/1; Tekstylia, Gdańsk, ul. Szeroka 11; Aioli 
Inspired by Gdańsk, Gdańsk, ul. Partyzantów 
6; Majolika, Gdańsk, ul. Uphagena 23; Czarna 
Owca by Lula, Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16; 
Amber Side, Gdańsk, Plac Solidarności 1   
(Europejskie Centrum Solidarności); Fishmarkt, 
Gdańsk, Targ Rybny 6 C; Fellini, Gdańsk, Targ 
Rybny 6; Correze, Gdańsk, ul. Stara Stocznia 
2/7; Bellevue, Gdańsk, Targ Rybny 10 AB;  
Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38; 
Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22,   
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy; 
Restauracja Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście 
od Motławy; Restauracja Kubicki, Gdańsk, ul. Wartka 
5; Sushi 77, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 30 (obok 
Żurawia); Mito Sushi, Gdańsk, ul. Tandeta/Szeroka; 
La Cucina, Gdańsk, ul. Szeroka 86; Patio Espanol, 
Gdańsk, ul. Tandeta (róg Szerokiej); Restauracja 
Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16; Restauracja 
Filharmonia, Gdańsk,ul. Ołowianka 1; Restauracja 
Ritz , Gdańsk, ul. Szafarnia 6; Restauracja Szafarnia 
10, Gdańsk,ul. Szafarnia 10; Neighbours Kitchen, 
Gdańsk,ul. Szafarnia 11 (Waterlane); Delmonico 
Cut, Gdańsk, ul. Szafarnia 11; Izakaya Sushi, 
Gdańsk, ul. Szafarnia 11; KOKU Sushi, Gdańsk, Olivia 
Business Centre; Otwarta, Gdańsk, ul. Słonimskiego 
6 (Garnizon); Lula, Gdańsk, ul. Norwida 4 (Garnizon); 
Ping Pong, Gdańsk, ul. Słowackiego 21 (Garnizon); 
Eliksir, Gdańsk, ul. Hemera 1 (Garnizon); Lobster, 
Gdańsk, Olivia Business Centre; VNS, Gdańsk, C.H. 
Manhattan; Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka 
22/23; Thao Thai, Gdańsk, ul. Szeroka 84; Tawerna, 
Gdańsk, ul. Powroźnicza 19/20; Mon Balzac, Gdańsk 
ul. Piwna 36/39; Brovarnia, Gdańsk, ul. Szafarnia 
9; Gdański Bowke, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 
11; Fusion Sushi, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 
9; Mono Kitchen, Gdańsk, ul. Piwna 28/30; Piwna 
47, Gdańsk, ul. Piwna 47; Latający Holender, 
Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34; Big Apple, Gdańsk, 
ul. Grunwaldzka 578; Stacja de Luxe, Gdańsk, ul. 
Grunwaldzka 22; Mercado Tapas Bar, Gdańsk, ul. 
Partyzantów 8/4; Restauracja Magiel, Gdańsk, ul. 
Toruńska 12; Fedde Bistro, Gdynia, ul. Świętojańska 
43;  Como Ristorante, Gdynia, CH Klif; Tokyo 
Sushi, Gdynia,ul. Mściwoja 9; Trafik Jedzenie & 
Przyjaciele, Gdynia, Skwer Kościuszki 10; Del Mar, 
Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście; Hashi Sushi, 
Gdynia, ul. Przebendowskich 38; Moshi Moshi 
Sushi, Gdynia, Centrum Gemini; CoCo, Gdynia, 
Centrum Gemini; Chwila Moment, Gdynia, InfoBox; 
Barracuda, Gdynia, Bulwar Nadmorski; Browar 
Port Gdynia, Bulwar Nadmorski; Vinegre di Rucola, 
Gdynia, Bulwar Nadmorski; Główna Osobowa, 
Gdynia, ul. Abrahama 39; Tapas Barcelona, Gdynia, 
ul. Świętojańska 23/2B; Pasta Miasta, Gdynia, ul. 
Świętojańska 46; Open Kitchen, Gdynia, ul. I Armii WP 
10; Aleja 40, Gdynia, ul. Piłsudskiego 40; Tako Bar, 
Gdynia, ul. Świętojańska 21; Panorama, Gdynia, ul. 
Mickiewicza 1/3; Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 69; 
Mariaszek Gdynia, ul. Spółdzielcza 1; The Dockers 
Inn, Gdynia, Centrum Gemini; Polska Melodia, 
Gdynia, ul. Portowa 8; Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. 
Spółdzielcza 2; Sztuczka, Gdynia, ul. Abrahama 
40; Ogniem i  Piecem, Gdynia, ul. Świętojańska 
87; Mąka i  Kawa, Gdynia, ul. Świętojańska 65; 
Trio Restauracja, Gdynia, ul. Starowiejska 29-35;  
AleBrowar, Gdynia, ul. Starowiejska 40B; Santorini, 
Gdynia, ul. Świętojańska 61; Biały Królik, 
Gdynia, ul. Folwarczna 2; Gard Nordic Kitchen,  

ul. Waszyngtona 10 (Hotel Courtyard); Mondo di 
Vinegre, Gdynia, ul. Polska 1; Pieterwas Krew 
i  Woda, Gdynia, ul. Abrahama 41; Śródmieście, 
Gdynia, ul. Mściwoja 9; Bliżej, Gdynia, Plac 
Kaszubski 1A; Cozzi, Gdynia, ul. Władysława IV 
49; Tawerna Orłowska, Gdynia, ul. Orłowska 1; 
Przystanek Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/3; 
Vertigo, Gdynia, Plac Grunwaldzki 2; Bazaar, 
Gdynia, ul. Świętojańska 49; Sempre Pizza e Vino, 
Gdynia, ul. Starowiejska 30; Magiel Towarzyski, 
Gdynia, ul. Strzelców 1; Morze Wina, Gdynia, ul. 
Hryniewickiego 6c/11 (Sea Towers); La Vita, Gdynia,  
ul. Władysława IV; La Vita, Sopot, Centrum Haffnera; 
Grono di Rucola, Sopot, ul. Wybickiego 48; Dom 
Sushi, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38; Nowy 
Świat, Sopot, Centrum Haffnera; Monte Vino, Sopot, 
Centrum Haffnera; Pelikan, Sopot, Centrum Haffnera; 
Thai Thai, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 17; 
Błękitny Pudel, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 
44; Toscana, Sopot, ul. Grunwaldzka 27; U Kucharzy, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 60; Ristorante 
Sempre, Sopot, ul. Grunwaldzka 11; Morska, Sopot, 
ul. Morska 9; Pizzeria Sempre, Sopot, ul. Boh. 
Monte Cassino 49; Rucola, Sopot, Krzywy Domek; 
White Marlin, Sopot, Al. Wojska Polskiego 1; Browar 
Miejski Sopot, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 35; 
Crudo, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Unique 
Club, Sopot, Plac Zdrojowy 1; Avocado, Sopot, Plac 
Zdrojowy 1; Cyrano-Roxane, Sopot,  ul. Boh. Monte 
Cassino 11; Tapas de Rucola, Sopot, Pułaskiego 15; 
Pick&Roll Club, Sopot, ul.Zamkowa Góra 3-5; Bocian 
Morski, Sopot, ul. Pułaskiego 19/1; La Marea, Sopot,  
ul. Boh. Monte Cassino 38; Pak Choi, 
Sopot, ul. Morska 4; Pieprz, Sopot,  
ul. Haffnera 7; Smak Morza, Sopot, Al. Franciszka 
Mamuszki 2; Restauracja Amici, Sopot, ul. Jana 
Kazimierza 2; Restauracja Petit Paris, Sopot, ul. 
Grunwaldzka 12-16; Restauracja Pinokio, Sopot, 
ul. Boh. Monte Cassino 45;  Sushi77, Sopot,  
ul. Boh. Monte Cassino 53 (Krzywy Domek); 
Delmonico Cut, Sopot, ul. Moniuszki 10 (Hotel 
Opera); Zatoka Sztuki, Sopot, Al. Franciszka 
Mamuszki 14; Bulaj Sopot, Sopot, Al. Franciszka 
Mamuszki 22; 737 L’entre Villes, Sopot,  
Al. Niepodległości 737; Aquarella, Sopot, ul. 
Zamkowa Góra 35 (Hotel Villa Aqua); Pomarańczowa 
Plaża, Sopot, ul. Emilii Plater 19; Fidel, Sopot, ul. 
Powstańców Warszawy 6; Hashi Sushi, Dworzec 
Sopot; Tartorria, Dworzec Sopot; Fit&Green, Dworzec 
Sopot; Whiskey on The Rock, Dworzec Sopot; 
Bagażownia Zynera, Dworzec Sopot; SeaFood 
Restaurant, Dworzec Sopot; Secretariat, Hipodrom 
Sopot; Projekt 36, Sopot, ul. Obr. Westerplatte 
36 A; Napoli Mia, Sopot, ul. Podjazd 2;  Polskie 
Smaki, Sheraton Sopot; Wave, Sheraton Sopot;   
1911 Restaurant, Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6

SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE  
Barberian, Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 28; Quiris, 
Gdańsk, ul. Gałczyńskiego 12; Salon Fryzur Męskich, 
ul. Łąkowa 27; Fryzjernia, Gdańsk, ul. Szeroka 24-26; 
Club Fryzjerski Alternative, Gdańsk, CH Familia; 
Jacques Andre, Gdańsk, ul. Elżbietańska 9/10 
koło kościoła św. Józefa; Jacques Andre, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka (poziom -1); Salon Fryzjersko 
– Kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk, ul. Rajska 
1/5A; Salon Fryzjerstwa Artystycznego Degowski, 
Gdańsk, ul. Heweliusza 31; Roccialli, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka; Roccialli, Olivia Business Centre; 
Atelier de Beaute, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 409 
(Alchemia); Studio Marina, Gdańsk, ul. Jelitkowska 
20 Hotel Marina; Metamorphosis Karolina 
Konkiel, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 14/4; Prive Club 
Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 FG; Camile 
Albane, Gdańsk, CH Madison; PSSW Mat-Studio, 
Gdynia, ul. Orłowska 86; Obsessive Studio, Gdynia, 
ul. Batorego 4; Studio No 7, Gdynia, ul. Bema 10; 
Guerlain, Gdynia, ul. Abrahama 24; La Perla, Gdynia, 
ul. Harcerska 5; Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, 
CH Klif; Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, Plac 
Górnośląski 4; Instytut Piękna Dolce Vita, Gdynia, 
Skwer Kościuszki 18; Beauty Marine, Gdynia, ul. 
Zygmunta Augusta 7; Studio Effect, Gdynia, ul. 
Starowiejska 41/43 (Atrium); Akademia Makijażu 
Permanentnego, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium); 
Brański Salon, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/14 (Nowe 
Orłowo); Elixir Kosemtyka, Gdynia, ul. Świętojańska 
41/7; Atelier Brzozowski, Gdynia, Legionów 119C; 
Salon Fryzjerski Studio F, Gdynia, ul. Świętojańska 
43/19; Salon Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 775; 
Jacques Andre, Gdynia, Centrum Riviera; Centrum 
Pięknego Ciała, Sopot, ul. Jagiełły 4; Styl, Sopot, 
ul. Boh. Monte Cassino 46; Instytut Dr Irena Eris, 
Sopot, ul. Grunwaldzka 12-16; Salon urody Drausal, 
Sopot, al. Niepodległości 739/1; Beauty Box, Sopot, 
ul. Sobieskiego 2/1; Salon Modnej Fryzury Mago, 
Sopot, Al.. Niepodległości 688; Salon Sopot, Sopot, 
Al. Niepodległości 775/1; Włoski Salon Fryzur, 
Sopot, Al. Niepodległości 648/1; HairBar, Sopot, 
Sheraton, Dom Zdrojowy; Instytut Kosmetologii 
Nina Godlewska, Sopot, ul. Obr. Westerplatte 2-4

 
SPA&WELLNESS

Five Senses, Gdańsk, ul. Norwida 4; Thao 
Thai, Gdańsk, ul. Szeroka 86; Marina Wellness 
Centre, Gdańsk, ul. Jelitkowska 20 Hotel 
Marina; Beauty Derm Instytut-Medical Day 
SPA, Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon 
Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51; Vitallabs, 
Gdańsk, Al. Jana Pawła II 3B lok. U1; Instytut SPA 
w  Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 
4; Spameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1; 

Moments Day Spa, Gdańsk, ul. Myśliwska 33; 
Mana Day Spa, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2A; SPA 
w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255; 
Quadrille Spa, Gdynia, ul. Folwarczna 2; Instytut 
Genesis, Gdynia, ul. Ejsmonda 2; Vanity Day Spa, 
Gdynia, ul. I  Armii WP 26/1U; Day SPA Vita’o, 
Gdynia, ul. Abrahama 11/10; OXO Spa, Sopot, ul. 
Grunwaldzka 94; Day SPA w  Hotelu Rezydent, 
Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja; Sheraton Sopot Hotel 
Conference Center&SPA, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 10; City Day Spa, Sopot, Hotel Villa 
Baltica, ul. Emilii Plater 1; Aquapark Sopot, Sopot, 
ul. Zamkowa Góra 3-5; Salon Mai Thai, Sopot,  
ul. Chopina 26 A; Aqua Spa Sopot, Sopot,  
ul. Zamkowa Góra 3-5

 MEDYCYNA ESTETYCZNA 
I CHIRURGIA PLASTYCZNA  

Skinlab, Gdańsk, ul. Hemara 2; Dr 
Kondej, Gdańsk, ul. Polanki 136/6; 
DermicLab Med.&Beauty Clinic, Gdańsk,  
ul. Obywatelska 2A; Petite Perle, Gdańsk,  
ul. Beniowskiego 51; Perfect Medica, Gdańsk,  
ul. Kołobrzeska 63; Clinica Dermatologica, 
Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej 3; Dr Pernak, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549; Dwór Kuźniczki, 
Gdańsk, ul. Wajdeloty 13; Amiamo.pl, Gdańsk, 
ul. Obr. Wybrzeża 7; Klinika Dobosz, Gdańsk, ul. 
Partyzantów 14 lok.102; Instytut Kosmetologii 
Babiana, Gdańsk, ul. Hynka 6/9; Klinikia Zdrowia 
i  Piękna H&Bmed, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8; 
Gdańska Klinika Urody, Gdańsk, ul. Stara Stocznia 
2/2; Centrum Odnowy Biologicznej Stenia, ul. 
Starowiejska 41/43, Gdynia; Beauty Medical, 
Gdynia, ul. Wincentego Pola 27; Proderm, Gdynia, 
ul. Świętojańska 135/2; Laser Line, Gdynia,  
ul. Mściwoja 10; Beauty Laser, Gdynia, ul. Abrahama 
45; Beauty Derm, Gdynia, ul. Świętojańska 
139; Centrum Medyczne Dr Kubik, Gdynia, ul. 
Hryniewickiego 6 C/9; Klinika Estetyki, Gdynia, ul. 
Hryniewickiego 6 C/11; Derm Estetyka, Gdynia, ul. 
Hryniewickiego 6 C/12; Centrum Medyczne Nowe 
Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/8 Nowe Orłowo; 
Allure Institute, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/7 Nowe 
Orłowo; Holistic Clinic, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/6 
Nowe Orłowo; Klinika Orłowo, Al. Zwycięstwa 241/11 
Nowe Orłowo; Klinika Urody Mediderm, Gdynia, ul. 
Abrahama 36-44; Instytut Urody Agata Partyka, 
Gdynia, ul. Strzelców 1/4; New Skin, Gdynia, ul. Armii 
Krajowej 38; Centrum Zdrowia i Urody Orchid, Sopot, 
ul. Haffnera 10/2; Estee Med., Sopot, ul. Chopina 
34/2; Sopocka Fabryka Urody, Sopot, ul. Smolna 1D; 
Derm-Al, Sopot, ul. Armii Krajowej 116/5; Medissima, 
Sopot, ul. Armii Krajowej 72

 
HOTELE  

Hilton Gdańsk, Gdańsk, Targ Rybny 1; Radisson 
Blu, Gdańsk, ul. Długi Targ 19; Dwór Oliwski, 
Gdańsk, ul. Bytowska 4; Hotel Gdańsk, Gdańsk, ul. 
Szafarnia 9; Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 
160; Celestin Residence, Gdańsk, ul. Straganiarska 
19; Hanza Hotel, Gdańsk, ul. Tokarska 6; Królewski, 
Gdańsk, ul. Ołowianka 1; Amber Tower, Gdańsk, 
ul. Szafarnia 10; Holland House, Gdańsk, ul. Długi 
Targ 33/34; Fahrenheit, Gdańsk, ul. Grodzka 19; 
Grand Cru, Gdańsk, ul. Rycerska 11-12; Puro Hotel, 
Gdańsk, ul. Stągiewna 26; Hotel Sadova, Gdańsk, 
ul. Łąkowa 60; Hotel Almond, Gdańsk, ul. Toruńska 
12; Dwór Prawdzica, Gdańsk, ul. Piastowska 198; 
Hotel Focus, Gdańsk, ul. Nad Stawek 5; Kuracyjny, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 255; Różany Gaj, Gdynia, ul. 
Korzeniowskiego 19 D; Hotel Nadmorski, Gdynia, 
ul. Ejsmonda 2; Courtyard by Marriott, Gdynia, ul. 
Waszyngtona 19; Hotel Villa Baltica, Sopot, ul. Emilii 
Plater 1; Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 
Maja; Sheraton Sopot Hotel, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 10; Sofitel Grand Sopot, Sopot, ul. 
Powstańców Warszawy 12-14; Villa Antonina, 
Sopot, ul. Obr. Westerplatte 36 A; Mera Spa, Sopot, 
ul. Bitwy pod Płowcami 59; Mała Anglia, Sopot, ul. 
Grunwaldzka 94; Dworek Admirał, ul. Powstańców 
Warszawy 80; Hotel Sopot, Sopot, ul. Haffnera 88; 
Villa Sentoza, Sopot, ul. Grunwaldzka 89; Hotel 
Haffner, Sopot, ul. Haffnera 59; Villa Aqua, Sopot, ul. 
Zamkowa Góra 35; Młyn Klekotki, Godkowo

 
KLUBY FITNESS  

Adrenaline Gym, Gdańsk, ul. Słowackiego 1A; 
Fitness Authority, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 229; 
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan; My Gym, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka; Tiger Gym, Gdańsk, Grunwaldzka 
411; Marina Wellness Centre, Gdańsk, Hotel Marina; 
Centrum Joga i  Pilates, Gdynia, ul. Starowiejska 
54/3; Tiger Gym, Gdynia, Centrum Riviera; Calypso 
Fitness, Sopot, AL. Niepodległości 697-701 (Sopocki 
Skwer); Sheraton Fitness, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 10; CrossFit Trójmiasto, Sopot, 3 Maja 
69C; Elite Gym, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 55-57

SALONY SAMOCHODOWE  
BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45; 
Bawaria Motors, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 195; 
Audi Centrum Gdańsk, ul. Lubowidzka 44; Renault 
Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45; Motor 
Centrum, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8; KMJ Zdunek, 
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295; Opel Serwis Haller, 
Gdańsk, ul. Odyseusza 20; Subaru Zdanowicz, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 256 A; British Automotive, 
Gdańsk, ul. Abrahama 5; Volvo Drywa, Gdańsk, ul. 
Kartuska 410; BMG Goworowski, Gdańsk, ul. Elbląska 

81; Carter Toyota, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 260; City 
Motors, Gdańsk, ul. Jagiellońska 12A; BMW Zdunek, 
Gdynia, ul. Druskiennicka 1; Lexus Trójmiasto, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/3; Auto Mobil, Gdynia, 
ul. Wielkopolska 241; Volvo Drywa, Gdynia, ul. 
Parkowa 2; Mercedes BMG Goworowski, Gdynia, 
ul. Łużycka 9; Auto House, Gdynia, ul. Stryjska 24; 
Ford Euro Car, Gdynia, ul. Owsiana 13; Audi Centrum 
Gdynia, ul. Łużycka 3A; Peugeot, JD Kulej, Gdynia, ul. 
Chwaszczyńska 128; Honda, Gdynia, Al. Zwycięstwa 
162; Opel Serwis Haller, Gdynia, ul. Morska 290A; 
Porsche Centrum Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 
956; Prestige, Sopot, Al. Niepodległości 663; Unique 
Cars, Reda, ul. Wejherowska 56

KLINIKI I GABINETY LEKARSKIE  
Polmed, Gdańsk, CH Manhattan; Smile Clinic, 
Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2; Invicta, Gdańsk, 
ul. Rajska 10 (Madison); Vivadental, Gdańsk, Al. 
Zwycięstwa 48; Miladent, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 
CD; Impladent, Gdańsk, ul. Kartuska 313; Premiere 
Dent, Gdańsk, ul. Beniowskiego 11/2; Clinica 
Dermatologica, Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej 
3; Projekt Uśmiech, Gdańsk, ul. Partyzantów 76 
(Green Office); Victoria Clinic, Gdańsk, ul. Jaśkowa 
Dolina 57; Klinika Prof. Dobosz i Partnerzy, Gdańsk, 
ul. Partyzantów 14 lok. 102; Dental Art. Clinic, 
Gdańsk, ul. Szeroka 119/120; Lux Med., Gdańsk, 
Al. Zwycięstwa 49; Kryspin Dent, Gdańsk, ul. 
Partyzantów 9; Nawrocki Clinic, Gdańsk, ul. Czarny 
Dwór 10/34; VitalLabs, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 
14/4; Dental Spa, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164; 
Prodent, Gdańsk, CH Madison; Prodent, Gdańsk, 
ul. Słonimskiego 1/65 (Garnizon); Clinica Del Mare, 
Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/1; Dental Clinic, 
Gdynia, ul. Starowiejska 25; Medico Dent, Gdynia, ul. 
Starowiejska 24; Centrum Optyczno – Okulistyczne, 
Gdynia, ul. Świętojańska 73; Stomatolog Lidia 
Siatkowska, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/7; Marcin 
Rudnik, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/3; Sanus 
Dentes, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12; Evi-Med., 
Gdynia, ul. Bp. Dominika 8-14; Osteo Sport, Gdynia, 
ul. Stryjska 26; Mawident, Gdynia, ul. Strzelców 
11B/4; Artdent Beauty&Care Dentistry, Sopot, 
ul.Jagiełły 4/2; Den Arte, Sopot, ul. Armii Krajowej 
122; iDentical, Sopot, ul. 1 Maja 5; Grand Dental, 
Sopot, ul. Haffnera 25

SKLEPY I BUTIKI  
City Meble, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211; Lilou, 
Gdańsk, ul. Ogarna 126/127; Cafardini, Gdańsk, Al. 
Grunwaldzka 472 (Olivia Gate, 3p); Bestbrandshop, 
Gdańsk, Galeria Metropolia; InFashion, Gdańsk, ul. 
Pańska 3; Electronic Point, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 
234 Simple, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Max Mara, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Marella, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Swarovski, Gdańsk, galeria Bałtycka; 
Time Trend, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Intersport, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; TUI Centrum Podróży, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Body Shop, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka; Taranko, Gdańsk, Galeria Bałtycka 
Strellson, Gdańsk, Galeria Bałtycka Lanoro, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Clarks, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Tru Trusardi, Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Aryton, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Betty Barclay, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Deni Cler, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka; Apia, Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Jack Wolfskin, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Denon, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Valentini/Samsonite, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Optyk Studio 1242, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Apia, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Centrum Wina, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Rosenthal, Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Centrum Wina, Gdańsk, CH Manhattan; Dolio Wini, 
Gdańsk, ul. Szymanowskiego 9 (Garnizon); Interior 
Park, Gdańsk, Grunwaldzka 223; Marry Me, Gdańsk, 
Al. Grunwaldzka 124; World Box, Gdańsk, CH 
Manhattan; Sandwich-mac, Gdańsk, CH Madison; 
Valentini/Samsonite, Gdańsk, Madison; Winers, 
Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52; Premium Sound, Gdańsk, 
ul. Rakoczego 31; Lingeria, Gdańsk, ul. Dmowskiego 
5; Lumann, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4; Interior Park, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 223; Coco Perfumy, Gdańsk, 
ul. Szeroka 44-45; Elements, Gdańsk, ul. Przywidzka 
4; Moma Studio, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental 
Park); Novelle, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental 
Park); MK Design, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental 
Park); Hever , Salon Snu, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 
(Rental Park); IKA-Kolor, Gdańsk, Grunwaldzka 470; 
Persona, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569; Galeria 
Rubio, Gdańsk, ul. Słonimskiego 5 lok.66; OOG 
Eyewear Concept Store, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17; 
Perfumeria Galilu, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17; DaSea 
People, Gdynia, ul. Abrahama 29; Cocho, Gdynia, ul. 
Kilińskiego 11/1; Fashion Box, Gdynia, ul. Zygmunta 
Augusta 9/2B; Amazing Decor, Gdynia, ul. Żwirki 
i Wigury 8; Deco Home Art., Gdynia, al. Zwycięstwa 
234; Bo Concept, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus); 
Studio Dago, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus); 
Spensen, Gdynia, Al. Zwycięstwa 171; Pracownia 
AGD, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus); NAP, Gdynia, 
ul. Legionów 112 (Altus); Hypnos Beds, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 239; REMEB, Gdynia, Al. Zwycięstwa 
241/1 (Nowe Orłowo); Flader Art, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 241/8 (Nowe Orłowo); Sen i  Zdrowie, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/1 (Nowe Orłowo); Living 
Story, Gdynia, Al. Zwycięstwa 235/2 (Nowe Orłowo); 
Butik See You, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/2 (Nowe 
Orłowo); InFashion, Gdynia, ul. Świętojańska 91; 
Epicentrum, Gdynia, ul. Nowodworcowa 21; Butik 
Baldinini, Gdynia, ul. Świętojańska; Butik By O  la 
la, Gdynia, ul. Świętojańska 61; Butik New Classic, 

Gdynia, ul. Świętojańska 44; Butik MarcCain, 
Gdynia, ul. Świętojańska 44; Butik Classic, Gdynia, 
ul. Świętojańska 33; Men Boutique, Gdynia, ul. 
Armii Krajowej 9; Optical Christex, Gdynia, CH Klif; 
S’portofino, Gdynia CH Klif; Patrizia Pepe, Gdynia, 
CH Klif; Lidia Kalita, Gdynia, CH Klif; Marella, Gdynia, 
CH Klif; Calvin Klein, Gdynia, CH Klif; Betty Barclay, 
Gdynia, CH Klif; Max Mara, Gdynia, CH Klif; Hexeline, 
Gdynia, CH Klif; Grey Wolf, Gdynia, CH Klif; Gerry 
Weber, Gdynia, CH Klif; Pennyblack, Gdynia, CH Klif; 
MM Fashion, Gdynia, CH Klif; La Mania, Gdynia, CH 
Klif; Pinko, Gdynia, CH Klif; Liu Jo, Gdynia, CH Klif; 
Max&Co, Gdynia, CH Klif; Camel Active, Gdynia, CH 
Klif; Magnific, Gdynia, CH Klif; Bed&Breakfast Home, 
Gdynia, CH Klif; Splendido. Gdynia, CH Klif; Pierre 
Cardin. Gdynia, CH Klif; Valentini/Samsonite, Gdynia, 
CH Klif; Marciano Guess, Gdynia, CH Klif; Deni Cler 
Milano, Gdynia, CH Klif; Calvin Klein, Gdynia, CH 
Klif; KOKAI, Gdynia, CH Klif; Tru Trussardi, Gdynia, 
CH Klif; Henry Lloyd, Gdynia, CH Klif; Bizuu, Gdynia, 
CH Klif; N.Nagel, Gdynia, CH Klif; Apia, gdynia CH 
Klif; Swarovski, Gdynia CH Klif; Kezard, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 197; Optical Christex, Gdynia, Centrum 
Riviera Geox, Gdynia, Centrum Riviera; Guess. 
Gdynia, Centrum Riviera; By o la la, Gdynia, Centrum 
Riviera; Airfield. Gdynia, Centrum Riviera; SunLoox. 
Gdynia, Centrum Riviera; Felina, Gdynia, Centrum 
Riviera; Pierre Cardin, Gdynia, Centrum Riviera; 
Elska, Gdynia, Centrum Riviera; Pako Lorente, 
Gdynia, Centrum Riviera; Desigual, Gdynia, Centrum 
Riviera; Fracomina, Gdynia, Centrum Riviera; 
Hugo Boss, Gdynia, Centrum Riviera; Rosenthal, 
Gdynia, Centrum Riviera; Samsung Brand Store, 
Gdynia, Centrum Riviera; Interior Park, Gdynia, 
ul. Wielkopolska 251; S'portofino, Gdynia, CH Klif, 
Al. Zwycięstwa 256; Total Look by Bunny The 
Star, Gdynia, ul. Świętojańska 61; Lilou, Gdynia, ul. 
Świętojańska 56; Dide Light, Gdynia, ul. Stryjska 
26;  Forma Collection, Gdynia, Al. Zwycięstwa 239; 
Mesmetric, Gdynia, Al. Zwycięstwa 187; Telem Play, 
Gdynia, ul. Legionów 119A; Smak Wina, Gdynia, 
ul. Kasztanowa 13a; Interno Design, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 241/12 (Nowe Orłowo); Aranżer, Gdynia, 
Al. Zwycięstwa 245 (Nowe Orłowo); Made in G, 
Gdynia, Ale. Zwycięstwa 237 (Nowe Orłowo); Optyk 
Lewandowski, Gdynia, ul. Świętojańska 45 (Baltiq 
Plaza); Optyk Lewandowski, Gdynia, ul. Starowiejska 
34; Optyk Lewandowski, Gdynia, ul. Starowiejska 43 
(Atrium); Digital 1, Sopot, Krzywy Domek; In Fashion, 
Sopot, Krzywy Domek; Millesime Wino i Spirytualia, 
Sopot, ul. Haffnera 7; Ser Lanselot, Sopot, Krzywy 
Domek; Top Hi-Fi, Sopot, Al. Niepodległości 725; 
OOG Eyewear Concept Store, Sopot, ul. Grunwaldzka 
22/3; Designzoo, Sopot, Al.. Niepodległości 606-610; 
Camerino, Sopot, Dom Zdrojowy; Optical Christex, 
Sopot, Dom Zdrojowy; Eter, Sopot, Dom Zdrojowy; 
Patryk Wojciechowski, Sopot, Krzywy Domek; 
Baldinini, Sopot, Dom Zdrojowy; Papilon, Sopot, 
ul. Grunwaldzka 12-16; Simply Divine, Sopot, ul. 3 
Maja 56; Nonconform, Sopot, Al. Niepodległości 
642-644; Total Look by Bunny The Star, Sopot, Hotel 
Sheraton; Pinakoteka, Sopot, Al. Niepodległości 735; 
Prestige Drzwi, Sopot, Al. Niepodległości 861; GLAM 
by Patrycja Zaremba, Sopot, Al. Niepodległości 734; 
Motyle, Nowe Centrum Sopotu; Delikatesy Dolce 
Vita, Sopot, Nowe Centrum Sopotu; Luxus Watch, 
Sopot, Krzywy Domek

 
INNE  
Metropolitan Investment, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 
103 A; Citi Handlowy, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 
103 A; Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk,  
ul. Bogusławskiego 1; Galeria Glaza Expo, Gdańsk, 
ul. Długi targ 20/21; Olivia Business Centre, 
Gdańsk, Grunwaldzka 472; Al-Ter Estate, Gdańsk, 
ul. Podwale Staromiejskie 90; Urząd Miasta 
Gdańska, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Centrum 
Adwokackie, Gdańsk, ul. Chlebnicka 48; Polska 
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 
1; Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa 
21/27; Luxury Design, Gdańsk. Al. Grunwaldzka 
72; Tekton Capital, Gdańsk, ul. Szafarnia 10/33; 
Kancelaria Notarialna Agnieszka Czugan, Gdańsk,  
ul. Dmowskiego 6/4; Kancelaria Notarialna 
Katarzyna Nagórska – Protasiuk,  Gdańsk,  
ul. Jaśkowa Dolina 6/2; Kancelaria Notarialna 
Karolina Car, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 
7/5 Noble Bank, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 
(Olivia Business Centre); Noble Bank, Gdynia, 
Al. Zwycięstwa 267; Lions Bank, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 245; Klub Tenisowy Arka, Gdynia, 
ul. Ejsmonda 3; Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. 
Piłsudskiego 52/54; Kancelaria Finansowa Tritum, 
Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 241/13 (Nowe Orłowo); 
dreamHOMES.pl, Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 
241/13 (Nowe Orłowo); Timeless Gallery, Gdynia, 
Plac Kaszubski 17 lok.11; Grupa Inwestycyjna 
Hossa, Gdynia, ul. Władysława IV 43; Moderna 
Investment, Gdynia, Plac Kaszubski 7; Dom&House, 
Gdynia, Sea Towers; Invest Komfort, Gdynia,  
ul. Hryniewieckiego 6C/47; BMC, Gdynia, Centrum 
Kwiatkowskiego; Urząd Miasta Sopotu, Sopot,  
ul. Kościuszki 25/27; Hipodrom, Sopot, ul. Łokietka 
1; Arte Dizain, Sopot, ul. Grunwaldzka 58/1; 
Sopoteka, Dworzec Sopot; Sopot Tenis Klub, Sopot,  
ul. Ceynowy 5; Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 
Dom Zdrojowy; Sierra Golf Club, Pętkowice; 
Sand Valley Golf&Country Club, Pasłęk; 
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Plac 
Solidarności 1; Tekton Capital/Deo Plaza, Gdańsk,  
ul. Szafarnia 10/33






