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SOPOT WAVE!

Prestiż otwiera sezon

GARAŻ PRESTIŻU
Alfa Romeo Stelvio
Range Rover Velar
Mazda MX-5 RF

PIOTR SUCHENIA

arktyczny maratończyk

PIOTR GACEK
JA TU JESZCZE WRÓCĘ
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OD NACZELNEGO

D

uma! Prestiż Magazyn
Trójmiejski najlepszym regionalnym
magazynem
lifestylowym wg. branżowego, opiniotwórczego magazynu Press. Fajnie jest być
docenionym nie tylko przez
czytelników, ale też przez
branżę, która potrafi wychwycić niuanse niedostrzegane przez czytelników.

W 2005 roku, gdy odchodziłem z Radia
Gdańsk byłem zmęczony mediami. Miałem
dość przede wszystkim dużych, mainstremowych mediów, zabijania się o newsy, ścigania
się na informacje, szukania afer, presji ze strony przełożonych.
Nie chciałem jednak odchodzić z mediów,
wszak to całe moje zawodowe życie. I wtedy,
2 stycznia 2005 roku powiedziałem sobie, że
będę robił swoje własne media, sam będę
sobie uprawiał własny ogródek według własnych zasad, zgodnie ze swoim sumieniem.
Tak też zrobiłem, miałem małe wydawnictwo
z gazetami dzielnicowymi, zajmowałem się
produkcją telewizyjną i filmową, pisałem jako
freelancer.
W 2009 roku na mojej życiowej drodze stanął
mój serdeczny druh i wspólnik Michał Stankiewicz, założyciel magazynu Prestiż w Szczecinie i w Koszalinie. Szukał człowieka, który
rozkręci Prestiż w Trójmieście, zostałem polecony przez dziennikarkę Gazety Wyborczej,
Kasię Włodkowską.
Spotkaliśmy się z Michałem, złapaliśmy flow
mentalny i zaczęliśmy działać. Nasza pierwsza redakcja mieściła się w biurowcu Hossy w
Gdyni, składała się z 1 pokoju o pow. 10 m2
i trzech osób. Było ciężko, wielu ludzi pukało
się w czoło i zwiastowało nam szybki koniec,
wszak czasy dla branży papierowej nie były
najlepsze. Notabene, nadal nie są.
Ale nie poddaliśmy się, uporem, konsekwentnym stawianiem na jakość udowadnialiśmy,
że można. I nadal udowadniamy. Dzisiaj już
jesteśmy świadomi własnej wartości, wiemy,
że robimy dobrą robotę, cieszy nas pozytywny
feedback ze strony czytelników i stale rosnące
grono zadowolonych partnerów biznesowych,
którzy wierzą w nas, widzą sens promocji w
magazynie drukowanym, który trzyma poziom i jakość, który wolny jest od nijakich, tabloidowych treści, hejtu, który jest chlebem
powszednim choćby w internecie.
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Dzisiejszy Prestiż to już zupełnie inna liga niż
ten sprzed ponad siedmiu lat. Przez ten czas,
wraz z rozwojem, zmieniali się ludzie, zmieniała się siedziba redakcji, zmieniały się wymagania i oczekiwania czytelników. Dziś wydajemy
nie tylko Prestiż, ale też 10 tematycznych wydań specjalnych w roku, a nasze najmłodsze
dziecko to żeglarski dwumiesięcznik W Ślizgu!

Podobne pytania zadawał sobie Piotr Gacek,
bohater naszego okładkowego wywiadu. On
znalazł na nie odpowiedzi i zakończył pełną sukcesów siatkarską karierę. Zszedł z
parkietu ze łzami w oczach nucąc melodię
piosenki „Niepokonani” swojej ulubionej
grupy Perfect. „Trzeba wiedzieć kiedy, ze
sceny zejść, Niepokonanym…”.

Na ten sukces ciężko zapracowaliśmy. Z pewnością tego wyróżnienia by nie było bez tych
wszystkich fantastycznych ludzi, którzy tworzą i tworzyli Magazyn Prestiż. Każdemu bez
wyjątku, kto dołożył swoją cegiełkę serdecznie dziękuję. Wymienić Was wszystkich nie
sposób, każdemu jestem bardzo wdzięczny.
Zarówno tym, którzy wpadli do nas na chwilę,
jak i tym, którzy zbudowali mocne fundamenty tego sukcesu.

I wiecie, co? Ja też bardzo lubię tę piosenkę. I pewnie, gdyby nie wyniki rankingu magazynu Press, byłby to mój ostatni
wstępniak, a tak jeszcze trochę się ze mną
pomęczycie. Czas zatem się ogarnąć, bo
ponoć łatwiej wdrapać się na szczyt niż
na nim się utrzymać. Nic nie dzieje się bez
przyczyny, a życia ponoć się nie planuje,
ono się po prostu dzieje. Zatem, do dzieła

Największym paradoksem jest fakt, że informacja o triumfie w rankingu magazynu Press
przyszła w momencie, gdy przeżywam okres
najmocniej odczuwalnego wypalenia zawodowego od lat. Z łamów Prestiżu pewnie tego nie
czuć, ale tak jest w istocie. Jestem zmęczony,
nie tylko wielką ilością pracy, ale też tak zwaną
bieżączką dnia powszedniego. Zadaję sobie
coraz więcej egzystencjalnych pytań, w stylu
to be or not to be?
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Grow up.
Dorośnij i wyjedź na weekend z miasta.
Zwykłe zajęcia stają się ekscytujące, gdy masz wyjątkowy samochód. Nowy Mercedes GLA to kompaktowy SUV, wystarczająco
przestronny i zarazem sportowy, by przemieszczać się łatwo poza miasto, a przy tym zdolny do większych, terenowych wyzwań.
Dorośnij na własnych warunkach. www.mercedes-benz.com/growup/pl/pl

Nowy Mercedes GLA od 1280 PLN netto/m-c*
Teraz dwie pierwsze raty graTis**

*Rata miesięczna netto dla GLA 200 w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 lub 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km). Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
**Oferta dotyczy samochodów zamówionych w okresie 1.04-31.05.2017 r. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz.
Klasa GLA 200 – zużycie paliwa (średnio) – 5,9 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 136 g/km.

Drive

BMG Goworowski Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Łużycka 9, tel.: 58 660 49 49 • Gdańsk, ul. Elbląska 81, tel.: 58 322 22 22 • Bolesławice, ul. Słupska 6, tel.: 59 848 70 70

SPIS TREŚCI

Na okładce: Piotr Gacek Foto: Maciej Pestka
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FELIETON

Z KURTYNĄ I BEZ

JERZY LIMON

Jerzy Limon jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektorem 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 przekładów dawnego i współczesnego dramatu angielskiego. W wolnym czasie gotuje.

MIASTA – WYDMUSZKI
Z grupą przyjaciół byłem ostatnio we Lwowie,
pierwszy raz w życiu. Nie chcę powtarzać
za innymi zachwytów nad miastem, które
w sensie budowlanym uniknęło większych
zniszczeń wojennych i które stanowi wspaniale zachowany pomnik kultury wielu wieków i wielu narodów. Zamiast tego zwrócę
uwagę na co innego, na to, że wojna, owszem, pozostawiła tzw. „tkankę miejską” prawie nienaruszoną, ale w 1944/45 roku ostały
się domy bez duszy, budynki bez mieszkańców, miasto bez pamięci.

A jak tu pisać – jeśli założymy filtr ukraiński
albo polski - o niebywałym rozkwicie miasta
pod zaborem austriackim w drugiej połowie
XIX wieku, kiedy Galicja zyskała prawa odrębnego kraju, a obywatele swobody, choć
w obrębie imperium Habsburgów? Po wojnie zostały owe wydmuszki, czasem piękne
niczym stare pisanki o spełzłych kolorach i
zamazanych znaczeniach, przykrytych warstwą nieprzeniknionego werniksu. Niekiedy
wystarczy jednak poskrobać trochę, by odkryć jakieś resztki fresków pamięci.

Żydów wymordowali Niemcy, Polaków wywieziono na Sybir, a ci którzy pozostali natychmiast, jak było to możliwe, wyjechali do Polski.
Ukraińców zaś – jako prawdziwych bądź wyimaginowanych „banderowców” - potraktowano jak zdrajców i też masowo wywieziono na
wschód. Szabrownicy ogołocili domy i mieszkania i pozostały wydmuszki bez pamięci.

Podam jeden przykład, chyba znamienny.
Otóż, pośród naszej grupki była wnuczka
ważnego polityka z przedwojennego Lwowa,
senatora RP, którego tuż przed wkroczeniem
Niemców w 1941 roku rozstrzelało NKWD.
Miała adres, a nasz wspaniały przewodnik,
Andrij Pavlysyn, wybitny tłumacz literatury
polskiej, bez trudu nas tam zaprowadził, tym
bardziej, że kamienica stała w pobliżu innej,
gdzie przed wojną mieszkali profesorowie
lwowscy, w tym i genialny matematyk Stefan Banach.

Z czasem przyszli nowi mieszkańcy i zasiedlili Lwów, przywożąc z sobą swoją pamięć,
często z bardzo odległych stron. Tworzą się
nowe narracje, palimpsesty. Pisze się legendy, których nigdy wcześniej nie było. Niewielu
żyje, którzy pamiętają. Wielu pamiętać nawet
nie chciało. Historycy dopiero teraz powoli
porzucają nacjonalistyczne filtry. Każdy filtr
ukazuje inną przeszłość, inną pamięć. Już na
przełomie XIX i XX wieku badania wybitnego
podówczas archeologa Karola Hadaczka
wzbudzały kontrowersje, gdyż wykrył w okolicach Lwowa bardzo wczesne osadnictwo
germańskie. Potraktowano to nieomal jak
zdradę narodową.

Ale w „naszej” kamienicy (ul. Supińskiego
5), zaprojektowanej przez lwowskiego architekta Juliana Cybulskiego, też mieszkali
ciekawi ludzie, wykładowcy uniwersytetu i
politechniki, artyści. Nie wszystkich udało
mi się, podczas pobieżnego myszkowania
po internecie, ustalić. Ale wśród mieszkańców był wspomniany już profesor Hadaczek,
który w 1914 roku popełnił samobójstwo (jak
chcą nekrologi – z powodu wybuchu wojny).
Mieszkał tam również znany architekt Ro-

man Voelpel, Polak o niemieckich korzeniach,
ożeniony z Marią Wujcikówną, wywodzącą
się z … Tatarów.
Dom był otwarty, pełen gości ze sfer uczelnianych i artystycznych. Z tego małżeństwa
w 1924 roku urodziła się Ewa, która podczas
wojny działała w AK. Ojciec nie przeżył wojny,
gdyż umarł na serce, kiedy Niemcy wkroczyli
do Paryża. Mieszkały tam również rodziny inteligencji żydowskiej – wszystkich wymordowano. W domu tym mieścił się także punkt
kontaktowy dla członków Delegatury rządu
RP; tam też drukowano i przygotowywano
do dystrybucji konspiracyjne materiały (Biuletyn Informacyjny).
Pod koniec wojny Ewa wychodzi za mąż za
Zdzisława Żygulskiego, kolegę z podziemia.
Już po odejściu Niemców ściga ich NKWD,
ale młodej parze udaje się uciec, przez Rzeszów do Krakowa. On zostaje wybitnym historykiem sztuki, autorem wielu książek, ona
– rzeźbiarką i malarką. Ich syn, po dziadku
Roman, to zmarły przed paru laty profesor
grafiki krakowskiej ASP, Roman Żygulski.
Ot i z konieczności zdawkowa opowieść
jednej kamienicy, właściwie jednej rodziny. A
przecież każde z mieszkań było wypełnione
pamięcią. Pozostała pustka. A cóż powiedzieć o Wrocławiu czy Gdańsku, gdzie nawet wydmuszki się nie ostały: zamiast nich
pomieszane skorupki, resztki puzzli z tysięcy
różnych układanek.

Wiosenne smakołyki
Weekendowe bufety w Restauracji Wave to prawdziwa uczta pełna wyjątkowych
smaków i aromatów. Szef kuchni Krystian Szidel zaprasza na dania pachnące słońcem
Italii, świeże bałtyckie ryby i owoce morza oraz bogactwo brunchowych przysmaków.
Restauracja Wave, Powstańców Warszawy 10, SOPOT
T. 58 767 10 61

Bufet Włoski Pasta & Vino
Piątki, 18.00-22.30
130 PLN od osoby

Bufet Rybny
Soboty, 18.00-22.30
150 PLN od osoby

Rodzinny Swingujący Brunch
Niedziele, 13.00-17.00
140 PLN od osoby
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KRZ YWYM
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.

No i zaczęło się. Kolejny sezon żeglarski
wystartował. Ruszyły pierwsze regaty,
odbyły się liczne akademie inauguracyjne. W Gdańsku miał ją Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski. Nie byłem, ale
z pewnością wzorem lat ubiegłych, a
także wszystkich akademii otwarcia i zamknięcia jakie organizują związki w całym kraju - było podniośle. Tak to już jest,
że jest wzniośle i oficjalnie. Tradycyjnie
wręczono sobie medale, a w pierwszym
rzędzie stanęli politycy (są nieodzowni) i
działacze, wszyscy z charakterystycznie
złączonymi poniżej pasa rękoma.

brze kojarzy. Działacz sportowy to często były zawodnik. Ubrany w koszulę, z
okrągłym brzuchem i wiszącym na szyi
identyfikatorem. Można spotkać go w
lożach, trybunach VIP, blisko wyszynku i
wodopoju. Dużo mówi, je i pije. Nie wiadomo dokładnie co robi. To oczywiście
stereotyp. Z pewnością w zdecydowanej większości działacze sportowi nie są
tacy, za to są wysportowani, dbający o
formę, skromni i ciężko pracujący.

Oczywiście to tylko moja wizja i mogło to
wyglądać zupełnie inaczej. A może i nie.
Przeżyłem kilka takich akademii (bardzo
wiele lat temu), przyznam, że nie wspominam ich z jakąś wielką przyjemnością.
Pewnie z racji młodego wieku, nie miałem do nich cierpliwości. Mam nadzieję,
że dzisiejsza młodzież ma jej więcej i
gremialnie uczestniczy w tak ważnych
uroczystościach. Ale co najważniejsze, z
pewnością otwarci na świat i nowocześni działacze żeglarscy starają się tak
je organizować, by także dla żeglarskiej
młodzieży były atrakcyjne.

Szczególni są działacze piłkarscy. Może
dlatego, że jest ich najwięcej. Piłka jest
najpopularniejszym sportem, no i pochłania większość kasy wydawanej na
sport. W ogóle. Stąd łatwiej się wyżywić.
Przy wielkich budżetach skala środków
wydawanych na niepotrzebne rzeczy
rośnie. Nawet w polskiej ekstraklasie
i kilkudziesięciu milionach złotych budżetu na klub można utrzymać całkiem
niezłą liczbę działaczy. Są tez oczywiście
działacze pozaklubowi, ci z organizacji,
związków, stowarzyszeń i federacji. Niekiedy w ich rękach jest władza nad klubem. Wtedy najlepiej jak rozmawia z nimi
działacz klubowy. Działacz z działaczem
znajdzie wspólny język.

W ogóle do działaczy mam specyficzny
stosunek. Samo słowo się już nie za do-

W żeglarstwie też są działacze. Do niedawna niektórzy z nich wydawali się nie

do ruszenia, jak np. Wiesław Kaczmarek,
były prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Były, bo po 16 latach urzędowania przegrał właśnie walkę o władzę.
Zastąpił go Tomasz Chamera z Gdyni.
Zmiana na fotelu prezesa wywołała
spore poruszenie w świecie żeglarskim,
który już od dawna z dystansem i zażenowaniem obserwował działalność PZŻ.
Jest więc nadzieja na zmiany, choć bardzo umiarkowana, bo w „nowym” kilkunastoosobowym zarządzie znalazły się
dość zgrane nazwiska. Oby.
A wracając do otwarcia sezonu żeglarskiego. My również go powitaliśmy. Jak
zwykle podczas Sopot Wave i jak zwykle
razem z sopockimi klubami i licznymi gośćmi. I to po raz trzeci. My, czyli redakcja
Prestiżu i W Ślizgu!. Może nie tak oficjalnie jak związki, ale na pewno radośnie,
lifestylowo, modowo i muzycznie. A co
ważne w jednym miejscu stanęli żeglarze i biznes. Żeglarstwo jak każdy sport
bez kasy nie istnieje, a z kolei biznes lubi
czyste i wizerunkowo pozytywne dyscypliny. Z potencjałem promocyjnym.
I to jest największa rola Sopot Wave.
Liczmy, że wszystkim uczestnikom i gościom udział w SW procentuje. A przede
wszystkim na to, że dobrze się bawili.
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KTO ROBI W KULTURZE,
TEGO KULTURA
NIE OBOWIĄZUJE
Arkadiusz Hronowski
od 2001 roku zawiaduje sopockim SPATiF-em. Odpowiada za serwis
muzyki niezależnej Soundrive.pl oraz festiwal muzyki 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.

DISCO POLO JEST W NAS
OD WCZESNYCH LAT 60 TYCH
Sklep płytowy jednej z trójmiejskich galerii handlowych. Wchodzi klientka i pyta
sprzedawcę: Czy macie muzykę disco
polo? Sprzedawca: Tak, mamy cały dział,
proszę bardzo. Klientka: Bo wie Pan, znajomy ma urodziny i chcemy w prezencie
zrobić mu jaja. Sprzedawca: Tak, wszyscy
tak mówią.
W tym konkretnym przypadku były to jaja,
ale zanim powstał pomysł na prezent, powstało coś bardziej istotnego. Podczas
spotkania przyjaciół padło hasło: napiszmy przebój disco polo i zbijmy majątek.
Przecież to takie proste. I zaczęło się,
próby, kompozycje, zwrotki. Po twórczym
wieczorze i frazach typu: „O o o o o o,
Żaneta, Ty jesteś jak żyleta”, albo: „Moja
Grażyno, gdy Cię nie było…”, okazało się,
że najmniejszy problem był z melodią. Nie
wiem skąd, ale doskonale wiedzieliśmy w
jakie tony uderzyć.
No, ale to wszystko było raczej marne.
Nam się tylko wydawało, że świetne. Fanów disco polo nie oszukasz. Oni wiedzą
kiedy z nich się nabijasz, a kiedy śpiewasz
z serca. Minęły dni. Tym razem wśród
nas pojawiła się osoba, która dorastała
otoczona tą muzyką. Wszystko co jej zaprezentowaliśmy nie ruszało jej. Aż nagle
bomba:
„Fartuszek Jacka, przykryje Twego wacka,
przykryje Twego wacka, fartuszek Jacka”.

Melodia też inna i to był przełom. Organizm
znajomej to kupił. Potem powstał bardziej
zaangażowany tekst:
„Poczekaj na mnie moja królewno, ten roczek
minie, wiem to na pewno, a kiedy wrócę znów
będziesz moja, znów będziesz moja”.
Następnego dnia smsy i gotowość do nagrania przeboju. Wtedy wkroczyłem do akcji i wytłumaczyłem, że branża disco polo
dziś rządzi się takimi samymi prawami jak
pop i rock. To już prawdziwy przemysł. Owe
zakupione „jajo” wydawniczo niczym nie
odbiegało od zachodnich produkcji. Solidna
okładka, dobry karton, dobry druk.
Wszystkim wydaje się, że napisanie takiej
piosenki jest łatwe, bo ta muzyka jest taka
prosta i bez polotu. To zapraszam do kejbordów, potem zapraszam do studia i na końcu
do wydawcy. Do tego też trzeba mieć inny,
ale talent. Statystyki podają, że podobno co
drugi Polak przyznaje się do uczestnictwa w
imprezach gdzie dominuje disco polo. A czy
ludzie, którzy słuchają disco polo są gorsi?
Tego nie jestem w stanie stwierdzić, bo nie
znam aż tak dużej grupy, która regularnie
słucha tej muzyki. Disco polo jest dla mnie
zabawne. Bardzo lubię czasami oglądać kanały telewizyjne z tą muzyką. Kreatywność tej
branży mnie zaskakuje. Od czasów powstania
gatunku przeszli ogromną transformację produkcyjną. Mają swoje grupy taneczne, managerów, dźwiękowców, oświetleniowców.

Połowa zespołów wideoklipy kręci w ciepłych krajach, na drogich łodziach lub w
luksusowych hotelach. W każdym pojawia
się co najmniej kilka sikorek mogących być
gwiazdami filmów porno. I czego tu się czepiać. Kilkumilionowa publiczność, ogromne
pieniądze, wyprzedane koncerty i kolejka następców. A powiedzcie tak szczerze, czym
różnią się słowa:
Ona Cię Kocha, tak, tak, tak
Ona Cię Kocha, tak, tak, tak
Ona Cię Kocha, tak, tak, tak
Myślisz, że straciłeś swoją dziewczynę
Ale cóż, widziałem ją wczoraj, to o Tobie myśli
I powiedziała mi, co mam powiedzieć
Powiedziała, że Cię kocha
od
Co poradzić mogę na to
Że miłość przyszła właśnie dziś
Że w sercu mym jest lato
A w moich myślach jesteś Ty
Przez te oczy, te oczy zielone oszalałem
Gwiazdy chyba Twym oczom oddały cały
blask
A ja serce miłości spragnione Ci oddałem
Tak zakochać, zakochać się można tylko raz
Pierwszy tekst napisał Paul McCartney,
a drugi Zenek Martyniuk. Oba teksty
dzielą 53 lata.

NIKOLATESLA.
NIEKONWENCJONALNE POŁĄCZENIE DLA OSÓB WYBIERAJĄCYCH NIESZABLONOWE ROZWIĄZANIA.
Elica stworzyła urządzenie łączące w sobie płytę indukcyjną oraz niezwykle skuteczny okap kuchenny. Inteligentny System
zasysania oparów i zapachów, możliwość korzystania z nowoczesnych filtrów ceramicznych to prawdziwa rewolucja na
polu oczyszczania powietrza. Dzięki nowoczesnej technologii połączonej z wyjątkowym designem, NIKOLATESLA to nowa
definicja ergonomii w kuchni.
DESIGN FABRIZIO CRISÀ | elica.com |

|

|

|

www.pracowniaagd.pl
Warszawa
C.H. Panorama
al. Wincentego Witosa 31 lok. 49

Gdynia
Budynek Altus
ul. Legionów 112 lok. 8
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MAĆKIEM
FLORKIEM
AUTORKA: NATALIA DAWSZEWSKA / FOTO: ANIA PINKOWSKA
Gdyby internet nie istniał, moje życie nie byłoby wcale mniej intensywne… Cieszę się, że
jako trzydziestopięciolatek poznaję wirtualny
świat. Gdy zamykam oczy i pomyślę o czymś
przyjemnym, przenoszę się z żoną do Afryki,
konkretnie do Namibii. Jest to piękny kraj,
urzekł mnie. Z miesiąca na miesiąc wygląda
inaczej, robi gigantyczne wrażenie, szczególnie kiedy obok Ciebie wędruje stado słoni, wachlując uszami. To jest moje ulubione
miejsce, nie tylko pod względem widoków
i klimatów, ale z powodu braku internetu.

MACIEJ FLOREK
Jest zwycięzcą 1. edycji programu
"You Can Dance - Po prostu tańcz!",
aktualnie jurorem tego programu.
W nim, otrzymał pseudonim „Gleba” w związku z niezwykle efektownymi upadkami. Choreograf i twórca wielu prestiżowych projektów
tanecznych i teatralnych w Europie,
Ameryce i Afryce. Współtworzył
i występował w pierwszym polskim
show tanecznym "Opentaniec",
hip-hopowym projekcie teatralnym
"12 ławek". Autor choreografii do
spektakli Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Przez lata
współpracujący z reżyserem Jerzym Bielunasem przy spektaklach
muzycznych. Maciej Florek żyje nie
tylko tańcem. Jego drugą wielką
pasją są konie i piłka nożna.

Staram się uciekać od rytuału, kiedy budzę
się i pierwsze co, to wyciągam telefon przy
porannej herbacie. Był przez chwilę taki
czas, kiedy nie mogłem oprzeć się pokusie
i telefon był przyklejony do ręki. Pamiętam,
wtedy odkryłem Apple i jego możliwości.
W wirtualnej przestrzeni najważniejsze są
dla mnie informacje ze świata, później media społecznościowe.
Zaglądam na strony informacyjne, głównie
obcojęzyczne : BBC, Sky News i witryny
taneczne, szczególnie na www.ultimavez.
com. Regularnie odwiedzam Wirtualną Polskę, na której założyłem pierwszą pocztę,
aktywną do dnia dzisiejszego. W internecie
drażnią mnie recenzje pisane przez marketingowców, a w serwisach informacyjnych
drażnią mnie artykuły pełne znaków zapytania, wiem wtedy, że taki artykuł nie jest warty
uwagi. Generalnie nie ufam treściom w internecie, uważam, że nie ma „zielonych wysp”,
które zawsze podają obiektywną prawdę.
Brakuje mi informacji stuprocentowych.
Moja ulubiona aplikacja to Instagram, a dokładniej jej możliwości - Instastory. Traktuję
to jako rozmowę z osobami, które wchodzą
na profil, aby się czegoś dowiedzieć. Z drugiej
strony świat teatru, z którym jestem związany broni się przed nowymi mediami. Ciężko
jest mi robić snapa z Kingą Preis, czy Janem
Peszkiem. Czuję się skrępowany chcąc nagrać filmik na swój Instagram, gdyż czuję
barierę. Chociaż wydaje mi się, że gdybym
zaproponował nagranie wspólnego boomeranga na Instastory Stanisławie Celińskiej,
nie miałabym z tym problemu.
Instagramowy Snapchat jest dla mnie bardzo dobrym źródłem informacji. Odświeżam

filmiki znajomych, którzy są rozsypani po
całym świecie. Na swoim koncie followuje
przynajmniej 150 tancerzy, którzy tworzą
fantastyczne projekty. Obserwuję ludzi zajmujących się sztuką i teatrem. Poświęcam 30 minut dziennie na przeglądanie profili, tylko po to, aby czerpać inspiracje.
Na Instagramie mam swoje ulubione profile,
jednym z nich jest niesamowity love.watts,
całkowicie kreacyjna przestrzeń pełna sztuki.
Uwielbiam zaglądać na profil Moniki Brodki. Ona jest zawsze ”odjechana” wizualnie,
a to mnie pozytywnie nakręca. Bacznie śledzę również profil art psycho. Uwielbiam
stan inspiracji. Ważną przestrzenią w świecie
internetu jest dla mnie profil szkoły tańca
Broadway Dance Center. Obserwuję też
profile związane z końmi i jeździectwem – to
moja druga, obok tańca, wielka pasja.
Safari, mój faworyt wśród przeglądarek.
Chętnie ściągam dziwne i śmieszne aplikacje, które poprawiają mi humor. Moim
faworytem jest MSQRD, który przetwarza
twarze. Za każdym razem kiedy się z kimś
„wymieniam” twarzą, mam duży ubaw. Lubię aplikację NIGHT SKY, wieczorami gdy
jadę w trasę chętnie zaglądam i poszukuję
gwiazdozbiorów na niebie.
Marzy mi się, aby powstała aplikacja, która
rozpoznaje ptaki i przyrodę. Chciałbym zeskanować drzewo, nagrać śpiew ptaka i znać
jego nazwę. Ptasie Shazzam i skaner drzew.
Tego brakuje mi w telefonie! Oczywiście, korzystam też z serwisu YouTube. Nie wiem
czy to ze względu na moje przezwisko z programu You Can Dance, ale uwielbiam oglądać
na YouTube spektakularne „gleby”. Często
„googluję” samego siebie, najczęściej tyczy
się to recenzji po spektaklach. Sprawdzam
też, co nowego pokazuje Google Grafika.
Choć instagram to moja ulubiona aplikacja, to
nie jestem jego niewolnikiem. Nie rozumiem,
jak można na przykład zaprosić dziewczynę
na randkę i pierwsze co to zrobić sobie z nią
selfie i wrzucić na portal społecznościowy.
To nie moja wrażliwość. Urodziłem się za
wcześnie w stosunku do tego co się obecnie dzieje. W wielu aspektach przerzuciliśmy
świat do Internetu, wiem, że się tego nie zatrzyma, ale nie chcę tego napędzać.
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PRESTIŻ NAJLEPSZY W POLSCE!
Prestiż najlepszym lifestylowym magazynem regionalnym w Polsce! Takie jest rozstrzygnięcie
rankingu przygotowanego przez redakcję magazynu Press, branżowego i opiniotwórczego dwumiesięcznika poświęconego mediom, reklamie
i public relations. W zestawieniu znalazło się 16
czasopism z całej Polski.

R

edakcyjni eksperci Magazynu Press wystawiali
oceny w kilku kategoriach.
Przede wszystkim oceniany
był pomysł na magazyn, to
czy faktycznie porusza on tematy lokalne i w jaki sposób
je porusza. Brano pod uwagę
jakość tekstów, czy są ciekawe, niebanalne, dobrze zredagowane. Dużą uwagę przykładano do oceny warstwy
wizualnej – makieta, jakość
zdjęć, rozwiązań graficznych.
Ocenie poddano też potencjał
reklamowy poszczególnych
magazynów oraz ich ekskluzywność.

„Najwyżej oceniliśmy te magazyny, które potrafią promować lokalne osobowości, a nie
warszawskich celebrytów na
gościnnych występach. Te,
które publikują dobre wywiady z trudnymi pytaniami, a nie
rozmowy o sukcesach kolejnych prezesów. Te, które mają
niebanalną makietę i dobre fotografie. A także te, po których
widać smykałkę do redagowania – sprawiania, by każdy

numer magazynu był spójną,
ciekawą całością, a nie zlepkiem przypadkowych tekstów”
– czytamy w podsumowaniu
rankingu.
W każdym z powyższych
punktów Magazyn Prestiż został oceniony bardzo wysoko.
„Luksus po polsku. Widać, że
robią to ludzie, którzy znają dziennikarstwo i biznes
od podszewki. (…) Teksty są
o czymś. Magazyn mocno
związany tematycznie z regionem; fajny cykl Trójmiejsca;
ciekawy pomysł na modę
w Trójmieście” – tak z kolei
uzasadniono pierwsze miejsce dla Magazynu Prestiż.
Drugie miejsce w rankingu
Press zajął magazyn Tuu
ukazujący się od niedawna
w Poznaniu, a trzecie miejsce
trafiło do Made IN. Warmia
i Mazury. Na miejscach 6 i 7
– Prestiż magazyn koszaliński
i Prestiż magazyn szczeciński,
czyli starsi „bracia” trójmiejskiego Prestiżu.

ATAK NA GÓRĘ GÓR W CIENIU TRAGEDII
Między 21 a 25 maja planowany jest atak szczytowy na
Mount Everest. Najwyższą górę świata spróbuje zdobyć kilkoro Polaków, w tym gdynianie Krzysztof Sabisz
i Hanna Bruss. Wyprawa dowodzona przez Dana Mazura, wybitnego amerykańskiego himalaistę polskiego
pochodzenia, odbywa się w cieniu tragicznej śmierci
legendarnego szwajcarskiego wspinacza Ueli Stecka.

P

olacy spotkali się z Ueli Steckiem w jednym z obozów
pod Mount Everest. Szwajcar
planował w tym sezonie podjąć
wielkie wyzwanie himalajskie,
czyli trawers Mount Everest –
Lhotse. Wypadek miał miejsce
w czasie samotnej, treningowej
wspinaczki na Nuptse. To siedmiotysięcznik przyklejony do
Lhotse i Mount Everest. Steck
na wysokości 7600 m odpadł od
ściany, jego ciało znaleziono na
wysokości 6600 m.

- Cztery dni wcześniej wszyscy się ekscytujemy bo mamy

możliwość
porozmawiania
z legendą himalaizmu, robimy
sobie z nim zdjęcie, życzymy
mu powodzenia przy wyjściu
w górę, czekamy na powrót,
a człowieka już nie ma. Góry
nie wybaczają błędów, nawet
największym mistrzom – mówi
Krzysztof Sabisz, któremu do
skompletowania Korony Ziemi
brakuje tylko postawienia stopy
na szczycie Mount Everest.
Nie będzie to łatwe. W czasie
aklimatyzacji i treningowych
wyjść w górę Polak odmroził
sobie palce i musiał zejść do

Od lewej: Krzysztof Sabisz, Ueli Steck, Hanna Bruss
bazy na leczenie. Dalsza wspinaczka stanęła pod znakiem
zapytania. Lekarz wysokogórski Robert Szymczak, po
obejrzeniu zdjęć odmrożonych
palców, zalecił przerwanie wyprawy, gdyż pogłębienie urazu
grozi amputacją.

Do ataku szczytowego zostało
jednak jeszcze trochę czasu
i Krzysztof Sabisz robi wszystko, aby się wykurować i spróbować zdobyć szczyt. Zapewnia
jednak, że decyzję podejmie
lekarz w bazie, a on sam nie bęmp
dzie ryzykował.
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INNOWACJA ZE STOCZNI
SUNREEF YACHTS
Luksusowy cruiser i nowoczesny wodolot –
tak określany jest najnowszy projekt gdańskiej stoczni Sunreef Yachts, rekreacyjna łódź
motorowa 40 Open Sunreef Power. W stoczni
trwają prace nad wersją produkcyjną łodzi,
a projekty pokazywane podczas najważniejszych światowych targów wzbudziły niemałą
sensację.

S

wój pierwszy koncept
rekreacyjnego wodolotu stocznia zaprezentowała podczas targów
Cannes Yachting Festival
w 2014 roku. Od tamtej
pory, zespół inżynierów
oraz projektantów Sunreef
Yachts rozwinął ten projekt
i opracował – ich zdaniem najbardziej zaawansowaną
technicznie jednostkę tego
typu na świecie.

Zastosowanie dwukadłubowej struktury do projektu
łodzi rekreacyjnej pozwoliło nie tylko otrzymać sporą
przestrzeń wypoczynkową,
ale i zapewnić wyjątkową
stabilność przy dużych
prędkościach. Naturalnie
wyważony 40 Open Sunreef Power nie wymaga
systemów stabilizujących.
Ta innowacyjna jednostka
oferowana będzie w wersji
ślizgowej i jako wodolot.
40 Open Sunreef Power wyposażyć można w stacjonarny napęd od 2x425 KM
do 2x1100 KM zyskując
tym samym imponujące
osiągi i maksymalną prędkość przekraczającą 60
węzłów. Wersja 40 Open
Sunreef Power H, wyposażona w system płatów
nośnych,
proponowana
będzie w rozmaitych konfiguracjach napędu zaburtowego o mocy od 2x627 KM
do 4x400 KM.
Gdy jednostka przekroczy próg 25 węzłów, płaty
wynoszą kadłub ponad
powierzchnię wody. W rezultacie, 40 Open Sunreef

Power H może przemieszczać się ponad falami przy
prędkości dochodzącej do
60 węzłów. Dodatkową zaletą redukcji oporu falowego
do minimum jest zdecydowanie niski poziom zużycia
paliwa oraz daleki zasięg.
Model 40 Open Sunreef
Power oferuje dużo więcej
przestrzeni niż klasyczny
day cruiser. Dwie boczne,
rozkładane platformy na
rufie tworzą perfekcyjne
warunki do uprawiania sportów wodnych. Centralnie
umiejscowiona strefa wypoczynkowa skrywa obszerną
bakistę do przechowywania zabawek wodnych oraz
sprzętu do nurkowania. Sterówkę wyposażono w sportowe siedzenia.
Dziobowa część jachtu
świetnie wykorzystuje szerokość jednostki. W strefie
tej mogą znaleźć się komfortowe siedziska i modułowy stół. W zależności
od życzenia właściciela ta
część pokładu może też
zostać zagospodarowana
jako duża kabina, idealna
do całonocnych podróży.
Obszerna przestrzeń mieści
się również w kadłubach
poniżej pokładu głównego,
gdzie wedle uznania zaprojektować można łazienkę,
dodatkową kabinę bądź
schowek. Systemy audio-video, indywidualny dobór
sprzętu, rodzaju tapicerki,
czy nowe rozwiązania aranżacyjne – 40 Open Sunreef
Power daje szerokie pole do
mp
personalizacji.
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POLSKO – FRANCUSKA SOLIDARNOŚĆ
125.900 zł! Tyle pieniędzy udało się
zebrać podczas Wielkiej Polsko –
Francuskiej Gali Charytatywnej, która
odbyła się w Hotelu Mercure Gdynia.
Pieniądze trafią na konto Hospicjum
Bursztynowa Przystań.
odczas wydarzenia
po raz pierwszy
została wręczona nagroda Bryła Bursztynu
ufundowana i zaprojektowana przez Wojciecha Kalandyka z firmy
Art 7. Nagrodę profesorowi dr. hab. Tomaszowi Trojanowskiemu
– lekarzowi, wybitnemu
neurochirurgowi z Lublina - w podziękowaniu za powołanie, pasję
i niestrudzone oddanie
ludziom
cierpiącym,
wręczyła
Krystyna
Przybylska - mama
zmarłej aktorki śp.
Ani Przybylskiej wraz
z Anną Maruszeczko –
red. naczelną magazynu Uroda Życia.
Przygotowania do Gali
trwały pół roku. Wszyscy
zaangażowani
podarowali swój czas,
który jest chyba dziś
najcenniejszy,
talent,
umiejętności i zasoby...
dzięki temu ta wspólna
praca była niezwykłą
przygodą. Zaczęło się
nieśmiało, od pomysłu
konsula honorowego
Francji w woj. pomorskim Alaina Mompert
i Grażyny Mompert
i zaproszenia do tego
projektu Anny i Mariusza Białek, od lat wspierających akcje charytatywne głownie na rzecz
gdyńskiego hospicjum.
Wielką atrakcją i jednocześnie zabawą była
aukcja charytatywna.
W jej prowadzenie włączył się nawet prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek. Najbardziej
zacięta walka trwała

o rower ufundowany
przez Czesława Langa, wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie.
Szczęśliwy zwycięzca
zapłacił za niego 13
tys. zł. Z kolei za 5 tys.
zł wylicytowano obraz
Piotra
Krajewskiego,
malowany „live” jeszcze
w trakcie gali.
Modelki
z
agencji
Malva Models zaprezentowały kolekcję sukni wieczorowych Abstraction Fashion Art
Krajewscy z atelier Ewy
i Piotra Krajewskich
oraz wspaniałą biżuterię marki Anja Coraletti,
a wszystko przy akompaniamencie
znakomitego pianisty Artura
Sychowskiego.
Niezwykłe menu przygotował zespół polsko
- francuski: szef kuchni
Hotelu Mercure Gdynia Tomasz Kaniewski
oraz mistrz Philippe
Abraham,
właściciel
i szef kuchni restauracji Petit Paris z Sopotu.
Wieczór dopełniły występy artystów. Aktorzy
Teatru
Muzycznego
w Gdyni zaprezentowali utwory z hitowego
spektaklu „Notre Damme de Paris”.
Z kolei Magdalena
Soszyńska, tancerka
znana min. Z programu „Taniec z Gwiazdami”, po pokazie
tańca towarzyskiego
zabrała wszystkich na
parkiet wspólnie z zespołem Cheerleaders
Gdynia i zespołem Ramp
rytas Band!

Licytacja była bardzo zacięta

Profesor Tomasz Trojanowski i Krystyna Przybylska

Alain Mompert prezentuje rower podarowany przez Czesława Langa

Ewa i Piotr Krajewscy

Fragment spektaklu „Notre Damme de Paris” Teatru Muzycznego

fot. Krzysztof Nowosielski

P
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JEŹDZIECKI TRAITHLON
NA HIPODROMIE

N

a listach startowych
znaleźli się medaliści
olimpijscy, m.in. utytułowana reprezentantka Niemiec
Ingrid Klimke, zdobywczyni
złotego krążka w Pekinie,
Sara Algottson – Ostholt,
Szwedka mająca na koncie
srebro w Londynie, Andreas Ostholt, żywa legenda
dyscypliny, triumfator najtrudniejszych zawodów na
świecie oraz Julia Krajewski, która wraz z zespołem
Niemiec wywalczyła srebro
w Pekinie.

WKKW wymaga szerokiego
spektrum umiejętności, doskonałego
przygotowania
psychomotorycznego, nerwów ze stali i konia, który gdy jeździec podejmie
decyzję, pójdzie w nią jak
w ogień. Zawody rozpoczynają się próbą ujeżdżenia
poprzedzoną
przeglądem
weterynaryjnym w asyście
komisji sędziowskiej. Na
czworoboku
uczestnicy
mają do wykonania program,
który oceniany jest w skali
10 stopniowej. Z uzyskaną
punktacją przechodzą do
kolejnego etapu rywalizacji
jakim jest cross.
Kilkukilometrowa
próba
w terenie polega na bezbłędnym pokonaniu stałych
i wymagających przeszkód
w wyznaczonej normie czasu. W najtrudniejszym konkursie rangi 3* * * zawodnicy
dojeżdżali do mety po ponad
10 minutach. Tempo galopu
to 550 metrów na minutę
i około 30 skoków obejmujących najbardziej emocjo-

Próba terenowa Pawła Spisaka
Ingrid Klimke w konkurencji ujeżdżenia

nujący dla widzów kompleks
wodny. Zmagania kończył
poranny drugi przegląd koni
i rozgrywany zaraz po nim
w niedzielę parkur, który był
sprawdzianem siły psychiki
zawodników.
Fantastycznie
zaprezentowała się krajowa czołówka
naszych zawodników prowadzona przez Andreasa Dibowskiego. Doskonałą formę
potwierdził nasz najbardziej
doświadczony w olimpijskich zmaganiach jeździec.
Paweł Spisak bo o nim
mowa, czterokrotnie reprezentował kraj na Igrzyskach.
W Sopocie pokazał mocno
rokujące, utalentowane młode konie oraz podstawowego wierzchowca Banderasa,
z którym szykuje się na Mistrzostwa Europy.
WKKW to wyjątkowa dyscyplina gdzie jeźdźcy klasyfikowani są niezależnie od płci
i wieku. Wspaniałą okazję
do konfrontacji z najlepszymi miała niespełna 13 letnia
Weronika Kaszuba, która na
doświadczonym Bobie debiutowała w zawodach tej
rangi, rozpoczynając, jak
sama podkreśla najpiękniejszą przygodę z WKKW.
Przed teamem sopockiego Hipodromu chwila odpoczynku,
ponieważ
już
w czerwcu czeka nas trwające 4 dni spotkanie ze skokami przez przeszkody podczas mającego 5 gwiazdek
CSIO. Imprezy, jaka rozgrywana jest tylko w kilku miejdrr
scach na świecie.

Skoki przez przeszkody

Anna Hasso, ujeżdżenie
Próba terenowa

fot.  Monika Skowrońska/Monskoo

Rozgrywany na sopockim Hipodromie tour międzynarodowych zawodów we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego przyciągnął
cały firmament światowych gwiazd. Emocjonujący jeździecki triathlon jakim jest WKKW to najbardziej wymagająca dyscyplina jeździecka, nie
bez kozery nazywana królową.
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SZUKAJĄC ORŁA
Czy ORP Orzeł został omyłkowo zbombardowany
przez brytyjski samolot? Tę właśnie hipotezę ostatecznie chcą zweryfikować członkowie ekspedycji
„Santi Odnaleźć Orła”. 20 maja po raz czwarty wyruszają z portu w Gdyni w morze, z nadzieją na odnalezienie wraku i rozwikłanie zagadki zatonięcia polskiego okrętu podwodnego.

T

egoroczna ekspedycja potrwa 3 tygodnie i przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem statku badawczego
„Mewo Nawigator”, służącego
do prowadzenia specjalistycznych prac hydrograficznych,
w tym poszukiwania wraków.
Dzięki wsparciu Instytutu Morskiego w Gdańsku, statek na
potrzeby ekspedycji, zostanie
wyposażony w nowoczesny
zintegrowany system nawigacji morskiej oraz specjalistyczny sprzęt badawczy, w tym
w echosondę wielowiązkową
(MBES), umożliwiającą skuteczne badanie dna morskiego
w paśmie o szerokości nawet
do 400 metrów.
Zostanie też doposażony
w zestaw urządzeń poszukiwawczych i inspekcyjnych.
Będą nimi m. in. holowany
sonar boczny, umożliwiający
szczegółowe zobrazowanie
ewentualnych znalezisk, stanowiący zarazem rezerwę na
wypadek awarii sondy wielowiązkowej, a także zdalnie
sterowany
zaawansowany
technicznie pojazd podwodny (ROV), wyposażony w kamerę i oświetlenie, umożliwiający
przeprowadzenie
szczegółowych inspekcji kolejnych odkrytych w trakcie
wyprawy wraków.
Tegoroczna ekspedycja ma
na celu weryfikację hipotezy
według której ORP „Orzeł” zatonął na Morzu Północnym,
na pozycji umiejscowionej
około 120 mil morskich na
wschód od szkockiego portu
Rosyth – ówczesnej bazy polskich okrętów podwodnych.
Śmiertelny atak miał zostać
przeprowadzony w dniu 3
czerwca 1940 roku przez
brytyjski samolot Lockheed

Hudson w wyniku błędnej
identyfikacji okrętu podwodnego, który został uznany za
niemieckiego U-Boota.
Członkowie ekspedycji zamierzają tym razem przebadać
około 1350 km kwadratowych
dna morskiego w pobliżu miejsca ataku lotniczego.
- Zgromadzone w tym roku
przez członków fundacji środki finansowe, pozwolą nam
na przeprowadzenie najdłużej trwających poszukiwań,
w historii dotychczasowych
wypraw, mających na celu
odnalezienie wraku „Orła”. Obszar dna, jaki chcemy zbadać
jest olbrzymi, to odpowiednik
ponad trzykrotnej powierzchni
aglomeracji Trójmiasta. Liczymy, że dzięki temu uda nam się
w tym sezonie zweryfikować
w praktyce postawioną przez
naszych historyków hipotezę –
podsumował Tomasz Stachura, szef ekspedycji i właściciel
firmy „Santi”, będącej tytularnym sponsorem wyprawy.
ORP Orzeł po raz ostatni wyszedł z portu 23 maja 1940
r. około godziny 23.00. Skierował się na północ, w rejon,
który miał patrolować. 8
czerwca miał powrócić do
Rosyth. Gdy okręt nie pojawił
się i nie odpowiadał na rozkazy podania swojej aktualnej
pozycji, uznano go za zaginiony. Do dziś nie wiadomo
nic na temat jego zniknięcia
– nieznana jest ani data, ani
pozycja, ani przyczyna.
„Santi Odnaleźć Orła” to długofalowy projekt, którego założeniem jest doprowadzenie
do odkrycia miejsca spoczynku wraku najsławniejszego
chyba okrętu podwodnego

w historii Polski i jego 63-osobowej załogi. Celem projektu jest także kultywowanie
pamięci o zwykłych marynarzach – członkach załogi
okrętu, którzy wznosząc się

ponad towarzyszące każdemu człowiekowi ułomności
i lęki, dokonali w służbie Ojczyzny czynów nie znajdujących
precedensu w historii wojen
mp
morskich.
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ŚWIĘTO WINA
Ponad 30 wystawców, ponad 500 odwiedzających,
ponad 1000 otwartych butelek z całego świata,
roczniki sięgające 1929 roku, degustacja, zakupy
i warsztaty – tak można podsumować piątą edycję
Dnia Otwartej Butelki. Impreza z winem w roli głównej odbyła się w hotelu Haffner w Sopocie.
okładnie i selektywnie
dobrani wystawcy wraz
z gośćmi specjalnymi (winemakers z winnic z całego
świata) zagwarantowali ciekawą i szczegółową podróż
po światowych winnicach.
Wino gościom nalewał sam
Hans Tschida, wielokrotnie
uznawany za najlepszego winiarza świata.
Nowością
była
licytacja
win, z której całkowity dochód - 6640 zł - wspomógł
trójmiejską Fundację OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza. Pod młotek poszły
m.in. dwa słodkie wina od
Hansa Tschidy z autografem

mistrza (sprzedana za 950
zł), szampan Perrier Jouet
Belle Epoque Edition Automne (950 zł), Gratius Magnum
2010 od Vini e Affini (510 zł),
niebieskie wino Gik (sprzedane za 350 zł) i wiele innych.
Nie zabrakło również ciekawych warsztatów, podczas
których można było się dowiedzieć jak łączyć wino nie tylko
z tradycyjnymi potrawami, ale
też z czekoladą. Na miejscu
można było także skosztować piw z Browaru Brodacz,
wody Thoreau, porto Taylor’s
czy wódek z Dworu Sieraków.
Kolejna edycja Dnia Otwartej
mp
Butelki już jesienią br.

fot. Olga Kharina/XO Foto

D

VAN GOGH ZAANIMOWANY
“Loving, Vincent” to tytuł pierwszego na świecie
długometrażowego filmu fabularnego wykonanego malarską techniką ożywionych obrazów. Film
opowiadający o życiu i śmierci Vincenta van Gogha
wyprodukowała trójmiejska firma BreakThru Films.
Jesienią film trafi na ekrany kin, a prawa do emisji
zostały sprzedane już do 125 krajów.

F

ilm w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana (Oscar
za film animowany Piotruś i Wilk)
trwa niespełna 90 minut. Scenariusz został stworzony przez
reżyserkę Dorotę Kobielę we
współpracy z trójmiejskim poetą
i prozaikiem Jackiem Dehnelem.

fot. Materiały prasowe

Wyjątkowość filmu przysporzyła mu rozgłosu na całym świecie. Dzięki temu łatwiej było o finansowanie oraz o przekonanie
do współpracy uznanych twórców. Muzykę do „Loving Vincent” skomponował brytyjski
kompozytor Clint Mansell. Tworzył on ścieżkę dźwiękową do
takich filmów, jak “Pi”, "Requiem
dla snu", “Czarny łabędź", czy
“Źródło”.
Akcja dzieje się latem 1890 roku
we Francji. Vincent van Gogh,
utalentowany, ale mało znany
malarz chorujący na epilepsję
i depresję, popełnia samobójstwo. O życiu i kontrowersyjnych okolicznościach śmierci
Vincenta van Gogha, opowiada-

ją bohaterowie jego portretów.
Intryga pozwala odkryć tajemnicę śmierci niedocenianego
za życia artysty. Czy na pewno
popełnił samobójstwo?
Film złożony jest z 56 800 klatek
filmowych malowanych ręcznie
na podstawie 100 obrazów Van
Gogha farbą olejną na płótnie,
wykonanych w ciągu ponad 2
lat przez 125 malarzy polskich
i zagranicznych techniką wiernie naśladującą twórczość mistrza. Na jedną sekundę filmu
przypada 12 obrazów.
Wszystkie te obrazy pozostały, całkiem niedawno Gdański
Park Naukowo – Technologiczny, w którym zlokalizowano
główne pracownie malarskie,
zorganizował aukcję tych prac.
Zainteresowanie nie było duże,
zatem cały czas jest szansa na
ścianie w salonie mieć swojego
Van Gogha. Obrazy można obejrzeć i kupić na stronie lovingvincet.com. Ceny zaczynają się od
mp
1250 euro.

SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940 TEL. 58 342 47 35 WWW.LOZKAHASTENS.PL

SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940 TEL. 58 341 41 42 WWW.PREMIUMBABY.PL
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POTENCJAŁ W REGIONIE

ZARZĄDZAJ PROJEKTAMI SKUTECZNIE
Project Management, największa pomorska konferencja o zarządzaniu projektami, organizowana
przez Koło Naukowe Strateg Uniwersytetu Gdańskiego, obchodziła w tym roku swoją jubileuszową
10 edycję. W Centrum Szkoleniowo - Dydaktycznym
na Uniwersytecie Gdańskim spotkali się najlepsi
specjaliści z dziedziny project managementu.

Wydarzenie miało na celu
zwrócenie uwagi na potencjał
gospodarczy Pomorza. Dużo
uwagi poświęcono pracownikom, szczególnie w sektorze
BPO, czyli outsourcingu.

Liczne warsztaty, prelekcje i gry
symulacyjne przyciągnęły rzeszę młodych ambitnych ludzi,
którzy pod okiem znakomitych
trenerów i coachów mierzyli się
z różnymi wyzwaniami. Project
Management to dziedzina, której znajomość została uznana
przez ekspertów jedną z najbardziej pożądanych kompetencji
na rynku pracy.

Eksperci przekonują, że profil przeciętnego pracownika centrum
usług biznesowych nieustannie
ulega ewolucji. Coraz częściej
rekrutacje do sektora BPO są
prowadzone nie tylko na niższe
pozycje specjalistyczne, ale także
na bardziej wymagające stanowiska analityków lub konsultantów
biznesowych z doświadczeniem
managerskim i wiedzą, np. o konmp
kretnych systemach IT.

Próbowano też odpowiedzieć
na pytanie jaki powinien być
nowoczesny project manager?
Wniosek jest jeden – powinien
być liderem obdarzonym intuicją, zmysłem obserwacji rynku,
powinien zarządzać projektem

tak, by zagwarantować jego
zrównoważony rozwój. Powinien również być w każdej chwili gotowy do zmian, gdyż każda
firma, aby prosperować w długim okresie, musi być gotowa
do tego, by przestawić się na
nowe tory, przejść z fazy dojrzałości w jednej dziedzinie do fazy
mp
rozwoju w następnej.

fot. DEMKOVITH

- Młodzi absolwenci podsiadający wiedzę z różnych dziedzin,
znający języki i oswojeni z nowoczesnymi technologiami, są
potencjalnymi pracownikami
sektora BPO, który jest w stanie
zagwarantować na start dobre wynagrodzenie adekwatne
do umiejętności oraz stabilną
ścieżkę rozwoju – mówił Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Pomerania.

fot. Materiały prasowe

Centra usług dla biznesu tworzone w Polsce realizują procesy, które są coraz bardziej skomplikowane i w coraz większym stopniu ich szkielet stanowi
specjalistyczna wiedza - takie wnioski płyną po
konferencji Baltic Sea Business Mixer. Impreza organizowana z inicjatywy Biznespolska.pl odbyła się
w Muzeum Emigracji w Gdyni.

MONTAŻ PODŁÓG DREWNIANYCH GRATIS
GDAŃSK, al. Grunwaldzka 470
(przy hali Olivia)
tel.: 58 552 09 76 i 58 552 00 02 / kom.: 600 804 747 i 728 214 616
gdansk01@ika-kolor.com.pl

GDAŃSK, al. Grunwaldzka 211
Galeria Wnętrz City Meble (1 piętro przy strefie inspiracji)
tel.: 58 691 95 44 / kom.: 602 460 180
gdansk02@ika-kolor.com.pl

RUMIA, ul. Grunwaldzka 6 (przy Lidlu)

GDYNIA, ul. Legionów 112/15 (budynek Altus)

tel.: 58 771 40 95 / kom.: 608 317 699
rumia@ika-kolor.com.pl

kom.: 882 75 70 70
gdynia03@ika-kolor.com.pl
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NOWE TRENDY W TURYSTYCE

C

o napędza promocję turystyki? W dzisiejszych czasach są to z pewnością social
media, w których kumulują
się przeżycia, pasje i emocje.
W social mediach najbardziej
aktywne jest tzw. pokolenie 3F
(fun, friends, feedback). Zabawa,
przyjaciele i informacja zwrotna
– to paliwo napędzające promocję miejsc, atrakcji i produktów
turystycznych.
Jacek Kotarbiński, ekspert
w dziedzinie marketingu, mówił o stereotypach, które znakomicie można wykorzystać
w przekazie marketingowym,
zyskując tym samym świetną
promocję za niewielkie pie-

niądze. Przykładem może być
choćby akcja władz i mieszkańców Bielska – Białej, którzy
po tym jak znakomity aktor
Tom Hanks sfotografował się
z Fiatem 126p, postanowili
przekazać mu taki właśnie samochód. Akcja odbiła się szerokim echem, a miasto zyskało
rozgłos na całym świecie.
Innym ciekawym przykładem
wykorzystania
stereotypów
w turystycznym marketingu jest
kampania Darłowa pt. Kapitan
Parawan. Burmistrz Darłowa
wpadł na pomysł, aby jedna
część plaży była do użytku miłośników wyśmiewanych powszechnie parawanów, druga

fot. Materiały prasowe

Blisko 600 uczestników, pełne sale warsztatowe,
kilkunastu wystawców oraz najlepsi eksperci – tak
wyglądała kolejna edycja konferencji Nowe Trendy
w Turystyce. Jedno z największych spotkań branży
turystycznej w Polsce odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności a poprowadził je Jarosław Kuźniar.

zaś dla ich przeciwników. Dzięki
temu pomysłowi Darłowo było
na ustach całej Polski, o pomyśle mówiły telewizje, pisały gazety i portale. Jak wyliczyli organizatorzy, wydając niewiele ponad
1,7 tysiąca złotych uzyskali ekwiwalent reklamowy wartości niemal 1,8 miliona złotych.
Sporo miejsca na konferencji
poświęcono aplikacjom turystycznym. Zwracano uwagę,
że aplikacje powinny być roz-

winięciem, a nie odzwierciedleniem stron internetowych.
Powinny też być interaktywne,
tak aby turyści sami mogli uzupełniać je treściami, zdjęciami
i opiniami. Przyszłość to aplikacje wielofunkcyjne, które pozwolą nie tylko na zaplanowanie podróży, ale też na zakup
biletów na pociąg czy autobus,
zakup biletów do muzeów, rezerwację noclegów, wynajem
samochodów, przejrzenie ofermp
ty gastronomicznej, itp.
REKLAMA

ZAPRASZAMY NA PRAWDZIWĄ NEAPOLITAŃSKĄ PIZZE WYPIEKANĄ
ZGODNIE Z TRADYCYJNĄ RECEPTURĄ, W ORYGINALNYM KAMIENNYM
PIECU. A TAKŻE NA PASTY, MIĘSA I OWOCE MORZA, PRZYGOTOWYWANE
NA BAZIE PRODUKTÓW PROSTO Z WŁOCH.

Sopot, ul. Podjazd 2 / tel: 570 117 511 / info@napolimia.pl
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WRAŻLIWOŚĆ I FILANTROPIA
Połączenie sztuki, prawdy i wartości – taka jest idea Festiwalu Wrażliwego, którego pierwsza edycja odbyła się
w Trójmieście. Całkowity dochód z festiwalu zostanie
przekazany Dziecięcym Hospicjom Domowym i podopiecznym fundacji Polaku Pomagaj - Zostaw Swój Ślad,
która jest równocześnie organizatorem festiwalu.

T

o festiwal twórczości szczególnie wrażliwej na innych - dokumentu i reportażu prasowego
oraz filmowego, a także tego, co
wartościowe w sieci – blogów odpowiedzialnych i wartościowych
społecznie. W kapitule honorowej
festiwalu zasiadają m.in. Agnieszka Holland, Ewa Ewart, Krzysztof
Zanussi, Sławomir Idziak, Mariusz
Szczygieł, Ewa Błaszczyk i Agata
Stafiej-Bartosik.
W Gdyńskim Centrum Filmowym i Teatrze Szekspirowskim
odbywały się panele dyskusyjne
z polskimi reporterami, pokazy
filmów dokumentalnych oraz
warsztaty psychologii pozytywnej, a w role prowadzących wcielili się m.in. Janusz Daszczyński,
Piotr Jacoń, Beata Szewczyk, Adrian Stachowski i Piotr Bucki.
Znakomitym akcentem był panel
dyskusyjny z udziałem Magdaleny Grzebałkowskiej, Justyny
Kopińskiej i Mariusza Szczygła,
a także pokazy i dyskusje z dziećmi i młodzieżą, które zaskoczyły
wszystkich swoją ciekawością
świata i gorącymi dyskusjami na
trudne i ważne tematy takie jak
hejt, miłość czy losy uchodźców
wojennych.
Zwieńczeniem festiwalu była
Gala Finałowa, która odbyła się

w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Jej gospodarzami i prowadzącymi byli Grażyna Torbicka
i Janusz Daszczyński.
- Sztuka jaką jest reportaż filmowy czy prasowy oczywiście ma
uwrażliwiać, ale tu chodzi jeszcze
o coś więcej, o pokazanie szczególnych tematów, które powodują że obcujemy ze sztuką, ale wiemy także, że ta sztuka czemuś
służy. Czemuś prawdziwemu
i bardzo ważnemu – mówiła Grażyna Torbicka przed wręczeniem
statuetek „Oskary Wrażliwości”
realizatorom nagrodzonych filmów dokumentalnych.
Organizatorzy docenili także ludzi
wyjątkowych, którzy bezinteresownie pomagają innym. Bez oczekiwań, za to z uważnością. Bez
potrzeby rozgłosu - z serca. Tytuły
Człowiek Wrażliwy przyznano Jarosławowi Bieniukowi, doktor Krystynie Cywińskiej, doktorowi Piotrowi
Landowskiemu, Katarzynie Dobrzynieckiej, dyrektor Loży Gdańskiej BCC, która jest ambasadorką
Funduszu Dzieci Osieroconych, aktorce Dorocie Kolak, wolontariuszce
Fundacji Hospicyjnej, profesorowi
Wojciechowi Majewskiemu, Elżbiecie Skowrońskiej, przełożonej pielęgniarek Hospicjum Dutkiewicza
i Beacie Szewczyk, dziennikarce
mp
Radia Gdańsk.

Laureaci tytułu Człowiek Wrażliwy

Grażyna Torbicka

Tomasz Galiński z Radia Gdańsk poprowadził aukcję charytatywną

STACJA KULTURA NAJŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE
Bibliotek powstała we wrześniu
2014 roku jako część wyremontowanego dworca. Znaczna część,
bo Stacja Kultura zajmuje 80
proc. budynku. Biblioteka ma trzy
kondygnacje i ponad 1 tys. m kw.
Powierzchni. Znajdują się: wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych,
czytelnia, pracownia plastyczna,

fotograficzna,
pomieszczenie
dla organizacji pozarządowych
i dwie sale konferencyjne. Od
czasu otwarcia Stacji Kultura
czytelnictwo wśród mieszkańców Rumi znacznie się zwiększyło. Aktualnie z usług tej biblioteki
i jej miejskich filii korzysta co 4
mp
mieszkaniec Rumi.

fot. Tomirri/Materiały prasowe

Stacja Kultura - biblioteka na dworcu kolejowym w Rumi wygrała międzynarodowy konkurs Library Interior Design
Awards w kategorii "Single Space Design", dla najlepiej zaprojektowanych wnętrz bibliotecznych. Wnętrze biblioteki
zaprojektował dr. hab. Jan Sikora.
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FESTIWAL SZEKSPIROWSKI WŚRÓD NAJLEPSZYCH

P

rzepustką do walki o tą
prestiżową nagrodę jest
wyróżnienie EFFE Label, które Festiwal Szekspirowski
otrzymał już po raz drugi.
W tym roku z dodatkowym
tytułem Remarkable Festival (Nadzwyczajny Festiwal).
Wyróżnienia przyznaje międzynarodowa kapituła składająca się z autorytetów świata
sztuki, dyrektorów festiwali,
teatrów, fundacji oraz przedstawicieli uczelni wyższych.
W uzasadnieniu podano, że
wszystkie szekspirowskie spektakle prezentowane na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku
cechuje wysoki poziom arty-

styczny oraz różnorodność. Ponadto, z inicjatywy Gdańskiego
Festiwalu
Szekspirowskiego
została założona Europejska
Sieć Festiwali Szekspirowskich
(ESFN), która wspiera i rozwija
współpracę kulturalną w Europie i na świecie.
Tegoroczny międzynarodowy
Festiwal Szekspirowski w Gdańsku odbędzie się w dniach 28
lipca – 6 sierpnia. Zainauguruje go spektakl „Wyspa” Teatru
Pieśń Kozła, w reżyserii Grzegorza Brala. 27 lipca rozpocznie
się również międzynarodowy
Kongres Szekspirowski – ESRA
Congress 2017. Do Gdańska
przyjedzie ponad 300 szekspi-

fot. Materiały prasowe

Festiwal Szekspirowski organizowany co roku
w Gdańsku nominowany do nagrody EFFE Award.
To nagroda dla najlepszych, wyznaczających nowe
trendy europejskich festiwali kulturalnych przyznawana przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali.
Laureatów poznamy we wrześniu.

rologów po to by rozmawiać
o teatrze i wpływie tego znakomitego dramaturga na europejską i światową kulturę.
Gdańsk jest po raz drugi
w historii gospodarzem tego
najważniejszego
spotkania
światowych
szekspirologów.
To też dowód na to, jak wielkim

uznaniem w świecie cieszy się
Gdański Teatr Szekspirowski.
Organizator tego prestiżowego,
odbywającego się co dwa lata
wydarzenia - European Shakespeare Research Association
– postanowił bowiem zrobić wyjątek od zasady i zorganizować
kongres po raz drugi w tym samp
mym mieście.
REKLAMA

P R Z YG O DA
NIEZALEŻNOŚĆ
S WO B O DA !

Sprawdź naszą ofertę,
wypożycz nowe kampery i wyrusz na wakacje marzeń.
Sunlight T65 i Forster T699 VB mają wszystko co potrzebne
do komfortowego podróżowania - ogrzewanie, klimatyzację, prysznic, toaletę, lodówkę i kuchenkę.
Auta wynajmujemy z pełnym wyposażeniem. Daj się porwać przygodzie!

w w w. K a m p e r y G d a n s k . p l / v e rd e . k a m p e r y @ g m a i l . c o m
t e l . 6 9 2 6 7 3 0 74 / t e l . 6 9 6 4 5 2 9 9 2

C.H. RIVIERA

GDYNIA, UL. K.GÓRSKIEGO 2

SALON SWING STUDIO

ALEJKA FRANCUSKA

C.H. RIVIERA

GDYNIA, UL. K.GÓRSKIEGO 2

SALON SWING STUDIO

ALEJKA FRANCUSKA
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PIOTR GACEK
Gdzieś po cichu liczyłem, że po zakończeniu kariery zostanę w klubie,
ale niestety na ten moment nie było
takiej możliwości. Ale ja tu jeszcze
wrócę. Czuję się jakbym mieszkał
tutaj od zawsze. Poza tym Gdańsk
odrodził mnie sportowo. Wizja, że
tutaj wrócę, osładza mi wyjazd.

Foto: Maciej Pestka www.mpestka.com
Asysta fotograficzna: Mikołaj Bujak
Stylizacja: Matylda Promień
Produkcja sesji: Prestiż Events
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JA TU JESZCZE WRÓCĘ!
ROZMAWIALI: JAKUB JAKUBOWSKI I MICHAŁ STANKIEWICZ / FOTO: MACIEJ PESTKA

Ikona polskiej siatkówki, wicemistrz świata i mistrz Europy, jeden z najlepszych libero na świecie. Do
niedawna podpora siatkarskiego Lotosu Trefl Gdańsk. Piotr Gacek po 25 latach spędzonych na siatkarskich parkietach powiedział: dość! Choć z parkietu po ostatnim meczu w karierze schodził ze łzami
w oczach, to nie żałuje. Przed nim nowe życie, niestety już nie w Gdańsku, o którym mówi, że to jego
miejsce na ziemi. Ale też jasno deklaruje: Ja tu jeszcze wrócę!

O

puszczasz Trójmiasto. Żałujesz?
Nie ukrywam, że tak. Bardzo
zżyłem się z tym miejscem. Ja
i moja rodzina czujemy, że to
jest takie nasze miejsce na ziemi.

To co nie zagrało?
Praca. Gdzieś po cichu liczyłem, że po zakończeniu kariery będzie to jednak Gdańsk, że
zostanę w klubie, ale niestety na ten moment
nie było takiej możliwości. Po zakończeniu
kariery musiałem zatem szukać pracy gdzie
indziej i w efekcie wracam do Częstochowy,
by być bliżej Warszawy i Katowic. To będą
dwa centralne miejsca jeżeli chodzi o moją
zawodową przyszłość. Siatkówka to nie piłka
nożna. Mało jest siatkarzy, którzy mogą odcinać kupony po karierze.
Wrócisz do Trójmiasta?
Pewnie, że wrócę. Nie wyobrażam sobie
nie wrócić do Gdańska. Czuję się jakbym
mieszkał tutaj od zawsze. Moja żona jest
z Częstochowy, tam mamy dom, ale odkąd
go zbudowaliśmy, mieszkałem w nim raptem
dwa miesiące. Wizja, że tutaj jeszcze wrócę,
osładza mi wyjazd.
Większość swojego życia zawodowego
spędziłeś w klubach, które są poza Trójmiastem. Z czego wynika, że akurat Gdańsk
stał się dla Ciebie tak wyjątkowy?
Gdańsk odrodził mnie sportowo. Po 4 latach
nieobecności w reprezentacji wróciłem do
kadry. To jedno. No i ludzie, nawet niezwiązani z siatkówką są wyjątkowi, otwarci, po
prostu fajni. Bardzo dobrze się tutaj czuliśmy,
chłonęliśmy atmosferę dużego i otwartego
miasta. Siatkówka jest tutaj popularna, ale
nie jest pępkiem świata, w odróżnieniu od
innych miast, w których mieszkałem i grałem. W Kędzierzynie – Koźlu, w Bełchatowie,
nawet w Częstochowie, gdziekolwiek się
nie ruszyłem, wszyscy wiedzieli kim jestem,
na za dużo nie mogłem sobie pozwolić. Do
Gdańska przyjechałem trochę jako osoba incognito, która istniała tylko gdzieś w światku
siatkarskim. Poznałem wielu fajnych ludzi, nie

Jestem wielkim fanem rajdów,
to moja pasja. W czasie, gdy nie
było mnie w reprezentacji, jeszcze przed rokiem 2005, jeździłem
na większość rajdów w Polsce.
Ten zapach paliwa rajdowego to
jest coś niesamowitego. Kiedyś
miałem auto rajdowe, przez dwa
miesiące. Jeździłem nim jednak
turystycznie po mieście.

dlatego, że gram w siatkówkę, tylko po prostu
z racji tego, że otworzyły się nowe, pozasportowe możliwości. Zrodziły się z tego świetne
relacje i znajomości.
No i przyjaźnie.
Tak, przyjaźnie.
Nie bez powodu mówimy o przyjaźniach, bo
Twój trener Andrea Anastasi, wielki autorytet siatkarski, mówi o Tobie per Przyjaciel.
To bardzo miłe. Przyjaciel to mocne, wiele
znaczące słowo, ale jeżeli miałbym scharakteryzować swojego sportowego przyjaciela,
to byłby to właśnie Andrea Anastasi. On miał
pomysł na zespół, widział mnie w tej drużynie
i bardzo zabiegał o mnie, bym trafił do Gdańska. To były długie negocjacje, zakończone
szczęśliwie właśnie dzięki niemu. Następnie
Andrea sportowo i mentalnie mnie odbudował. Podał mi rękę w trudnym okresie mojej
kariery, pokazał mi, że jestem w stanie grać
na wysokim poziomie. Po sezonie gry w Lotosie wróciłem do reprezentacji.
Nie uważasz, że to trochę ironia losu, bo
przecież wcześniej ten sam Andrea Anastasi,
wtedy selekcjoner reprezentacji Polski, do
tej kadry przez trzy lata Cię nie powoływał?
Andrea Anastasi objął kadrę kiedy grałem
w ZAKSA Kędzierzyn Koźle. I objął ją kiedy
miałem średni sezon. Wcale się nie dziwię,
że miał inną wizję, miał utarty szkielet swojej
drużyny, a później nawet jeżeli miałem lepsze sezony, to przecież nie zmienia się zwycięskiego składu. A on przecież wygrał Ligę
Światową.
Jakie to uczucie kiedy kończy się coś, co
stanowiło esencję życia?
Dziwne uczucie. Od dwudziestu paru lat robiłem ciągle to samo, śniadanie, trening, obiad,
trening i spać. Przez cały tydzień przygotowujesz się do meczu, a jeżeli kończysz sezon
ligowy i jesteś w reprezentacji, to po tygodniu
przerwy zaczynasz sezon reprezentacyjny. Teraz mam jakby drugie życie, narodziłem się na
nowo, bo tak naprawdę wielu rzeczy uczę się
od podstaw. Wiele rzeczy chcę także nadrobić.
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Minęło dopiero kilka tygodni od ostatniego
meczu. W czym sobie poluzowałeś?
Na pewno w imprezowaniu (śmiech), zdecydowanie były teraz do tego też dość poważne
okazje. No i jedzenie. Na chwilę obecną jeszcze nie widać większej wagi, ale jak tak dalej
będę sobie folgował, to kto wie. Przyznam się
Wam, że uwielbiam burgery i odkąd skończyłem karierę, jem je non stop.
A alkohol?
Wiadomo, że jak impreza, to i drinka się wypije.
Nadrabiam zaległości, ale oczywiście w granicach przyzwoitości (śmiech).
Mówisz tak, jakby w sporcie zawodowym
nie było alkoholu. Siatkarze piją mniej od
piłkarzy?
Nie wiem ile piją piłkarze.
Kiedyś kadra piłkarska była z tego słynna.
Dzisiaj piłkarze pewnie piją już mniej. Albo
się lepiej kryją.
Zdarza się, że siatkarze też wypiją, wszak
wszyscy jesteśmy ludźmi, ale wszystko
w granicach rozsądku. Wiemy kiedy możemy sobie poluzować, kiedy absolutnie nie
ma takiej możliwości. Nie wyobrażam sobie,
że zawodowy sportowiec pije regularnie. Nie
wytrzymalibyście na treningu. My trenujemy
dwa razy dziennie po 2,5 godziny, obciążenia
dla organizmu są olbrzymie. Regularne picie

skraca życie, szczególnie te sportowe. Nie da
się wejść na wysoki poziom zaglądając często do kieliszka.
O czym marzyłeś będą w trakcie kariery zawodowej, a czego nie wolno było robić jako
zawodnikowi?
Marzyłem o nartach. W każdym kontrakcie
sportowym jest zakaz uprawiania sportów,
które mogą spowodować kontuzję. Narty
są na pierwszym miejscu. Jest ostry rygor.
Przykładowo, w ubiegłym roku, by zagrać
w charytatywnym meczu piłkarskim dla Pomorskiego Hospicjum musieliśmy uzyskać
zgodę klubu.
A gwoździe mogłeś wbijać? No wiesz, palce,
ręce to podstawa u siatkarzy.
Mogłem, ale z tych prac domowych raczej
byłem wyłączony. No i nie jestem wyjątkowym majsterkowiczem. Z humorem wspominam sytuację, gdy kończyliśmy budowę
domu i pojechałem raz na budowę. Byłem
tam raczej gościem i nie miałem zielonego pojęcia co się dzieje. Wszystkiego pilnowała moja żona Karolina, która widząc,
że coś jest nie gra, zrugała ekipę tak, że
nie wiedziałem gdzie się podziać, więc postanowiłem udawać, że czymś się zajmuję. Chwyciłem poziomnicę, podszedłem
do ściany i zacząłem sprawdzać, czy jest
prosta. A dom już stał, wszystko było zro-
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bione i ci robotnicy zaczęli mi się tak przyglądać na zasadzie „co to za gość?”. Przeczesałem głowę i wyszedłem na spacer
dookoła domu. Tak można opisać moją
funkcję domową.
Pewnie teraz to się już zmieni. Wróćmy jeszcze do sportu, a konkretnie do nart. To twoje
marzenie?
Tak, chciałbym skorzystać z tej zimy. Podczas studiów miałem obóz zimowy, sportowy.
Zakochałem się wtedy w nartach i od tamtej
pory nie mogę przestać o nich myśleć. Chociaż przyznam się, raz byłem…
Tak po cichu?
Tak, teraz już mogę powiedzieć. Karolina
była na wyjeździe służbowym w Wiśle, dojechałem do niej. To był wolny weekend, więc
pozwoliłem sobie wypić dwa drinki, a na drugi dzień, na lekkim kacyku nie musieli mnie
nawet namawiać, żeby w dżinsach zjechać
ze stoku. Oczywiście, Karolina nie była z tego
zadowolona, ale zjechałem parę razy.
Kiedyś wsiadłeś nawet do rajdówki…
Jako pilot. W 2006 r. jak wróciliśmy z Japonii jako wicemistrzowie świata, miałem
okazję przejechać jeden OS na prestiżowej
„Karowej” na rajdzie Barbórki. Za kierownicą siedział wtedy Paweł Dytko, ja siadłem
na prawym fotelu. Fantastyczne przeżycie,
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tym bardziej, że Paweł nie stosował taryfy
ulgowej. Kiedyś miałem auto rajdowe, przez
dwa miesiące. Jeździłem nim jednak turystycznie po mieście.
Nie korciło by wyjechać na OS?
Korciło, ale grałem wtedy w siatkówkę,
poza tym czuję duży respekt do tych
samochodów. Adrenalinę zapewniało
mi kibicowanie. Jestem wielkim fanem
rajdów, to moja pasja. W czasie, gdy nie
było mnie w reprezentacji, jeszcze przed
rokiem 2005, jeździłem na większość rajdów w Polsce. Przyjaźnię się z Piotrem
Dytko, bratem Pawła. Oni budują teraz
auta rajdowe w mojej rodzinnej Nysie.
Jeździłem z nimi prawie na każdy rajd.
Ten zapach paliwa rajdowego to jest coś
niesamowitego.
Wracamy do siatkówki. Twój najważniejszy
klub? Gdzie zostawiłeś serce?
Gdańsk.
Dobra odpowiedź. A najważniejsze trofeum?
Wicemistrzostwo Świata w 2006 r. i Mistrzostwo Europy w 2009 r.
Największe niespełnione marzenie
sportowe?
Igrzyska olimpijskie. Trzykrotnie byłem bar-

dzo blisko, jednak ani razu mi się nie udało.
Regulamin, który będzie zmieniony dopiero
w 2020 r. określa, że w zespole ma być jeden
libero. Na każdej innej imprezie siatkarskiej
jest już dwóch. Ja zawsze rywalizowałem
o miejsce z Krzyśkiem Ignaczakiem. No i ja
zaliczałem MŚ i ME, a on igrzyska. Tak się
układało.
Piotr, a nie pojechałbyś na igrzyska olimpijskie jako trener? Masz doświadczenie, byłeś
mentorem i trochę psychologiem dla młodszych zawodników. Wydajesz się doskonałym materiałem na trenera.
Widzę, jakie to jest trudne, jak chcesz robić to profesjonalnie. To, że masz te cechy,
to nie znaczy, że ogarniesz mentalnie 14
facetów, z których każdy jest inny. Większość uważa się za lidera, każdy ma inne
podejście do treningu. Bardzo ciężko jest
być dobrym trenerem. A jeśli miałbym być
trenerem, to tylko dobrym. Przeciętniactwo
mnie nie interesuje. Na chwilę obecną tego
po prostu nie czuję.
A co teraz czujesz? Kim będziesz?
Będę działać przy sporcie, ale od innej strony,
bo od eventowo - biznesowej. Może nadejdzie
kiedyś taki moment, że powiem sobie: a może
bym kogoś potrenował? Bo będzie mi brakować, i siatkówki, i adrenaliny.

A tak po ludzku. Grałeś całe życie. I nagle nie
ciągnie Ciebie na parkiet?
Na razie czuję kompletną ulgę. Trening sprawiał mi radość, jednak człowiek był na tyle
zmęczony i gdzieś miał tego dość. Podejrzewam, że niedługo amatorsko spotkam gdzieś
się z kumplami i poodbijamy przez siatkę.
Nie masz ochoty jutro wstać i zagrać sobie?
Kompletnie nie mam na to ochoty. Potrzeba
czasu. Korzystam z tego, że mam chwilę oddechu. Miałem taką sytuację, że wstałem po
mojej imprezie pożegnalnej, wyglądam przez
okno i stwierdziłem, że nic się nie zmieniło.
Ludzie chodzą, słońce świeci, wiatr wieje,
świat się nie zawalił. Wszystko toczy się dalej.
Boli cię coś jak rano wstajesz z łóżka?
Nie (śmiech). Teraz jest luzik, gorzej było gdy
byłem w reżimie treningowo – meczowym.
Jak wstawałem rano, zanim dotarłem do toalety, to musiałem strzelić dwa razy z kręgosłupa i kostki, rozciągnąć achillesy, żeby w ogóle
dojść. Podejrzewam, że każdy tak ma, kto zawodowo uprawia sport.
Jeden to największy żartowniś w polskiej
kadrze, drugi to flegmatyk o trudnym charakterze, trzeci oaza spokoju. O kim to?
To chyba o tej trójce, która w tym sezonie zakończyła sportowe kariery.

TEMAT Z OKŁADKI

Teraz jest luzik, gorzej było gdy
byłem w reżimie treningowo
– meczowym. Jak wstawałem
rano, zanim dotarłem do toalety, to musiałem strzelić dwa razy
z kręgosłupa i kostki, rozciągnąć
achillesy, żeby w ogóle dojść. Podejrzewam, że każdy tak ma, kto
zawodowo uprawia sport.
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Dokładnie.
Flegmatyk, to na pewno Paweł
Zagumny. On na pierwszy rzut
oka nie powinien uprawiać żadnego sportu, a był absolutnym
geniuszem na swojej pozycji
i najlepszym rozgrywającym
na świecie, ale fakt, prywatnie
większego flegmatyka to ja nie
znam. Do tego ma słuch delfina. Gdy przez rok gry w Kędzierzynie Koźlu mieszkałem
z nim w jednym pokoju, to trzeba było uważać, żeby nie szurnąć czegoś w nocy. Miał stopery w uszach i klapki na oczach,
a przeszkadzało mu wszystko.
I taki gość był jednym z najlepszych siatkarzy na świecie.
Żartowniś to Michał Winiarski,
bo to pewnie o nim mowa. Grałem z nim w Bełchatowie przez
jeden sezon. To największy
i najlepszy piosenkarz wśród
siatkarzy. Nie tylko śpiewa
fantastycznie, ale non stop
operuje tekstami piosenek,
nawet w zwykłej codziennej
rozmowie. Jego głowa to 90%
tekstów piosenek i 5% żartów.
Niestety, nie wytrzymało mu
zdrowie, bo któryś raz z kolei
miał operowany kręgosłup. To
miało duży wpływ na to, że zakończył karierę.

No i przegięliśmy wtedy pałę,
świętowaliśmy spotkanie, jak
byśmy nie widzieli się sto lat,
a to były tylko dwa dni. W efekcie
postanowiliśmy sprawdzić, czy
telewizor zmieści się przez okno.
Na szczęście nie udało nam się
go wyrzucić. Szczęście miał też
Łukasza samochód, który stał
akurat pod naszym oknem.

Oaza spokoju?
Tak ludzie mnie odbierają. Jestem obserwatorem. Zanim
trafiłem do wielkiej siatkówki,
przeszedłem wszystkie szczeble kariery, od najniższej ligi
do ekstraklasy i reprezentacji.
W szatniach w drugiej lidze,
trzeciej działy się różne rzeczy, powiedzmy, że zawodnicy
nie zawsze zachowywali się
profesjonalnie. To dało mi obraz tego, jak powinna szatnia
wyglądać, a jak nie. Siedząc
w tych szatniach, a później
grając w topowych klubach,
wiedziałem jak reagować
na niektóre sytuacje i jak się
zachować. Nigdy nie przekazywałem tego w sposób impulsywny, starałem się gasić
konflikt w zalążku, nawet indywidualnie rozmawiać. Chociaż,
jakbyście zapytali Karoliny, jak
wyglądają nasze sprzeczki, to
nie wiem czy potwierdziłaby,
że oaza spokoju.
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Znamy Karolinę, zatem jak
wygląda „oaza spokoju” w konfrontacji domowej z zodiakalnym lwem?
Jestem spokojny i do któregoś
momentu ciężko wyprowadzić
mnie z równowagi, dzięki czemu
kłótnia nie idzie w złą stronę. I to
niejednokrotnie ratuje sytuację.
Zdarzyło się kilka razy, że bariera została przekroczona, ale my
z Karoliną nie mamy cichych dni.
Nawet jak się dobrze pokłócimy, to potrafimy nie rozmawiać
ze sobą dwie, trzy godziny. I to
wszystko. Staramy się później
o ty gadać, a nawet śmiać.
A jak to było z tym telewizorem,
który wyrzucałeś przez okno
z Łukaszem Kadziewiczem?
O ja… skąd Wy to wiecie?
(śmiech) To był dobre. Nie chcę
zdradzać za dużo, bo ta historia będzie pewnie w książce
Łukasza, która niedługo ma
się ukazać. To było tak. Jeśli
nie mieliśmy w kalendarzu zaplanowanych rozgrywek, to
dostawaliśmy wolne w piątek
i sobotę. W niedziele wieczorem,
po wolnym przyjeżdżam z torbą.
„Kadziu” stał z telefonem przed
hotelem i tylko puściliśmy
oczko do siebie, że widzimy się
później. No i przegięliśmy wtedy
pałę, świętowaliśmy spotkanie,
jak byśmy nie widzieli się sto lat,
a to były tylko dwa dni. W efekcie
postanowiliśmy sprawdzić, czy
telewizor zmieści się przez okno.
Na szczęście nie udało nam się
go wyrzucić. Szczęście miał też
Łukasza samochód, który stał
akurat pod naszym oknem.
Kiedy wracasz do nas na stałe?
Dodajcie do dzisiejszej daty 8 lat...
Czyli w 2025 r. pojawiasz się na
dworcu w Gdańsku z całym dobytkiem. Miesiąc?
Sierpień, bo ja lubię sierpień.
Świetnie, zatem latem 2025 widzimy się na dworcu w Gdańsku.
Nasza córka Zosia skończy podstawówkę, a my będziemy mieć
teraz 8 lat, żeby pomieszkać
w domu i ogarniać sprawy tak,
żeby tutaj wrócić. Mówię bardzo
realnie. Chociaż jestem ciekaw
czy będziemy wcześniej…
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PIOTR SUCHENIA

SPEŁNIENIE
NA BIEGUNIE
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA - RAFALAK
FOTO: MARK CONLON/NORTH POLE MARATHON

Wiara czyni cuda. Nawet jeśli kwota wpisowego wydaje się być poza zasięgiem a wszystkie
znaki na niebie i ziemi pokazują, że to nie może się udać. Piotr Suchenia, zwycięzca North
Pole Marathon na Biegunie Północnym opowiada, jak bardzo bieg zmienił jego życie. Pierwszy Polak, który mimo przeciwności losu stanął na starcie najbardziej ekstremalnego maratonu na świecie. Metę przebiegł jako pierwszy wygrywając sławę i siebie, ponieważ patrząc
w lustro widzi teraz całkowicie spełnionego sportowca.

P

iotr, ciężko było?
Ciężko przede wszystkim fizycznie ze względu na podłoże,
które bardzo mocno utrudniało
bieganie. Zamrożony śnieg powodował, że zapadałem się na każdym kroku. Najpierw po kostki, a im więcej okrążeń
zaliczałem było do połowy łydki.

Potworne obciążenie dla nóg!
Tak, to było zdecydowanie mocne, siłowe
bieganie. Oberwały wszystkie mięśnie kończyn dolnych. Identycznie jak po plaży! Do
pokonania było 12 okrążeń, 54 osoby na trasie. Poszczególna pętla wynosiła około 3,5
kilometra.
Kiedy przyszło zmęczenie?
Około 30 kilometra czułem, że mięśniowo
jest ciężko. Nogi były już ubite, czworogłowe,
przywodziciele i pośladkowe mocno pracują
i to było głównie to.

Porównując North Pole Marathon z maratonami, które wcześniej przebiegłeś masz poczucie, że to był najbardziej ekstremalny bieg?
Tak, ze względu na temperaturę i podłoże. Gdy
stanęliśmy na starcie termometr wskazywał
minus 32, które szybko zmieniły się w minus
35 kresek. Jak do tego doliczyć wiatr z prędkością 5 metrów na sekundę, to odczuwalna
temperatura wynosiła około minus 50.
Jak trudna była adaptacja? W naszej geolokalizacji nie uświadczysz aż takiego ekstremum.
Bardzo trudna. Znalezienie podobnych warunków do treningu jest niemożliwe. Do maratonu nie da się więc normalnie przygotować. Jest wielka loteria, nie wiadomo co nas
tam czeka. Biegun to wielka zagadka.
Ktoś nie ukończył?
Wszyscy ukończyli. Najgorszy czas to ponad

11 godzin pokonywany marszobiegiem. Psychika musiała tam odegrać największą rolę
– by w ogóle ukończyć i dotrzeć do mety. To
był mój najtrudniejszy maraton i końcówka
była tak ciężka, że trzeba się było dodatkowo
motywować. Każdy krok to była walka z samym sobą. Nie chodziło o dotarcie do mety
tylko proces poskracania sobie pewnych
rzeczy w głowie, tak aby odwrócić uwagę od
podłoża, zmęczenia, zaprzątając myśli przyjemnymi tematami.
O czym myślał mistrz?
Przypominałem sobie fajne chwile z mojego
życia. Miłe akcenty, między innymi jak poznałem moją żonę!
Ty po prostu biegłeś na skrzydłach miłości!
Tak, dokładnie to na oparach miłości! Zwycięstwo dedykuję przede wszystkim mojej żonie
Iwonie i rodzicom. Byli największym wsparciem i motywacją.
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Kiedy zorientowałeś się, że jesteś faworytem?
Organizatorzy upatrywali, że zwycięzca jest
w mocnej trójce - dwóch Nepalczyków i ja.
Biegliśmy razem do około połowy dystansu.
Potem jeden z nich uciekł mi i postanowiłem
nie gonić, tylko robić swoje. Dogoniłem go na
7 kilometrów przed metą, chociaż nie byłem
do końca pewny czy to on. Wszyscy wyglądali
podobnie – gogle, ciężkie buty do biegania,
śnieżne kule na puchowo. W tym maratonie
była przede wszystkim ważna głowa. Wydaje
mi się, że Nepalczyk przeszarżował i przecenił
możliwości. Wyprzedziłem go o 12 minut.

obrażalnie wręcz. Wtedy się przestraszyłem
nie mając pojęcia jak na taki mróz zareaguje
mój organizm. Od lądowania mieliśmy 2,5
godziny do startu. Nie było rozgrzewki. Siedząc nad talerzem z rybą, ziemniakami i kapustą kiszoną dowiedzieliśmy się, że czas
ubierać buty. Teoria o biegu na „ pusto” w tej
sytuacji upada (śmiech)!

Sprzęt jaki miałeś na sobie utrudniał swoim
ciężarem?
Nie ubrałem się za grubo, postawiłem bardziej na techniczne, oddychające rzeczy więc
płyn w kolanach nie zamarzał. Zamarzały kąciki oczu.

Starty, które poprzedzały maraton były
mocno poniżej Twoich możliwości. Były
wątpliwości, że porywasz się z motyką na
słońce?
Wiedziałem, że jestem przygotowany w 70
procentach. To był mój 26 maraton, pierwszy
ekstremalny. Fizycznie mam w nogach tysiące kilometrów i głowę silną na królewskim
dystansie. Jak wmówię sobie, że coś zrobię,
gdy mocno do tego dążę to mocno mnie nakręca. Kluczem do sukcesu była głowa.

Biegłeś z efektem jak za mgłą?
Momentami tak. Najbardziej obawiałem się
jak będę oddychał, czy nosem, przez maskę
a może wentylowanie przez usta. Na początku naciągnąłem kominiarkę na nos ale
niestety nie dało się w ten sposób. Przez nos
spokojnie, przez usta tak samo nie czułem
żadnego bólu w oskrzelach i płucach. Zdziwiło mnie to!
Jakie to uczucie zerwać szarfę na mecie?
Niebywała euforia! Nie da się tego opisać!
W sekundę wszystko z człowieka schodzi
i czuje się wniebowzięty.
Da się porównać ten maraton z klasycznym
po betonie? Wiedzieliście z czym faktycznie za chwilę się zmierzycie?
Wydawało mi się, że wiem co tam na mnie
czeka. Po wyjściu z samolotu uderzyła mnie
temperatura, było strasznie zimno, niewy-

Niezbędnik maratończyka był?
Był jeden żel, który zjadłem na 16 kilometrze.
Przez całą trasę nic nie piłem i nie jadłem. Zaryzykowałem.

Przebiegając metę z flagą człowiek czuje
się jeszcze mocniej patriotą?
To historyczny wyczyn. Podobnie jak Marek
Kamiński jako pierwszy Polak przemierzył
Północ i Południe, to ja byłem takim malutkim wobec Marka Polaczkiem, pchełką, która
jednak dla tej Polski coś zrobiła. Pokazałem,
że w takich biegach możemy się liczyć.
Historia za młodu i legenda za życia. Mówili
o Tobie wszyscy!
Nie czuję się legendą czy kimś wielkim. Przebiegłem po prostu kolejny maraton, który
różnił się od innych tym, że był ekstremalny
i zlokalizowany w miejscu gdzie ostatnią rzeczą, o której myśli człowiek jest jakikolwiek
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wysiłek fizyczny. Uważam, że ludzie robią
większe rzeczy i bardziej zasługują na szał,
glorię i chwałę.
Co zrobiłeś gdy emocje opadły a stacje telewizyjne wyłączyły kamery?
Poszedłem w końcu napić się ciepłej herbaty!
Jak smakowała?
Wyśmienicie! Dużo cukru i jest super! W niedzielę o 4.00 skończyliśmy bieg, po południu
mieliśmy trwający 20 minut lot na Biegun
geograficzny i tam zaczęła się celebracja.
Grzane wino, kiełbaski i party! Na wyspę dotarłem dopiero w poniedziałek nad ranem.
Nagroda porównywalna do wpisowego?
Jak to powiedziała moja żona talerz na
ciastka i kryształ. Statuetka biegacza
wraz z chwałą bez czeku w euro. Gratyfikacji finansowej nie było. Wyjazd kosztował mnie ponad 60 tysięcy. Nie żałuję ani
jednej złotówki i mam nadzieję, że sponsorzy podobnie.
Co teraz?
Marzy mi się druga strona. 2018 rok Antarctica Ice Marathon na 80 stopniu szerokości
geograficznej. Chciałbym postawić tam
nogę i powalczyć o zwycięstwo. Byłbym
znów pierwszym Polakiem, który pokonałby
Północ i Południe. Cel maratonu na każdym
kontynencie powoli realizuję.
Zmieniłeś pojęcie sportowego szczęścia
i spełnienia po tym maratonie?
4 godziny i 6 minut, które spowodowały, że
dojrzałem do pewnych rzeczy. North Pole
Marathon to najważniejsze zwycięstwo
w karierze. Bardziej spektakularnie się nie da.
To dla mnie było coś. Teraz czuję się wreszcie spełnionym sportowcem!
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POJEDYNEK RYSOWNIKÓW: WIOSNA
ANNA RUDAK VS. JUSTYNA KRZYWICKA
NA POJEDYNEK WYZYWA: MICHALINA DOMOŃ

Wiosna jest kobietą. Piękną, uwodzicielską, płodną i trochę przewrotną. Bałtycki zefir, który lubi dotrzymywać jej towarzystwa, dobrze zna jej zmienne nastroje. Jednak wiosny nie
wielbić się nie da, bo kiedy wszystko rodzi się do życia po zimowej szarudze, kiedy odpłynie już ostatnia Marzanna, Dziewanna otwiera pąki kwiatów i nęci kolorami i zapachami.
I tak jak w dytyrambie Juliana Tuwima, tłum nie może się oprzeć sile z jaką wiosna oddziałuje na instynkty, nas wiosna inspiruje i pobudza do działania. Jak zainspirowała trójmiejskie rysowniczki Annę Rudak i Justynę Krzywicką?

Gromadę dziś się pochwali,
Pochwali się zbiegowisko
I miasto.
Na rynkach się stosy zapali
I buchnie wielkie ognisko,
I tłum na ulicę wylegnie
Z kątów wypełznie, z nor wybiegnie
Świętować wiosnę w mieście,
Świętować jurne święto. (…)
J. Tuwim, „Wiosna”

ANNA RUDAK
Rysuję, bo…
to mój sposób na notowanie wspomnień   
Mój pierwszy rysunek przedstawiał…
zapewne kosmos  
Pobudzają moją kreatywność…
emocje i parkowanie równoległe  
Artysta dojrzewa, kiedy…
zaczyna siebie doceniać
Największe wyzwanie to…
bycie własnym szefem
Wiosnę czuję, gdy...
się wyśpię
Dłuższe dni to czas na…
bicie rekordów
Tulipan czy narcyz?
Narcyz
Na ławce czy na zielonej trawie?
Trawka, wiadomo.
Jeśli spacer wiosną w Trójmieście to…
tylko nad morzem!

JUSTYNA KRZYWICKA
Rysuję, bo…
sprawia mi to radość
Mój pierwszy rysunek przedstawiał…
tęczowe zające
Pobudza moją kreatywność…
spacer po lesie i nad morzem
Artysta dojrzewa, kiedy…
zaczyna tworzyć swobodnie i świadomie
Największe wyzwanie to…
przekraczanie własnych barier
Wiosnę czuję, gdy…
powietrze pachnie „cieplej” i zaczynają latać muchy
Dłuższe dni to czas na…
wyjście spod kocyka
Tulipan czy narcyz?
Tulipan
Na ławce czy na zielonej trawie?
Na zielonej trawie
Jeśli spacer wiosną w Trójmieście to…
tylko w Dolinie Radości, zakończony w Starej Oliwie
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Fot. Tadeusz Dobrzyński

Z MICHAŁEM WŚRÓD ZWIERZĄT
SEZON 2017 ROZPOCZĘTY

ROZMAWIAŁA: AGATA RUDNIK

Już od dziesięcioleci tradycją jest, że wraz z pierwszym dniem
maja rusza w gdańskim Zoo nowy sezon. To czas, kiedy odwiedza
je najwięcej gości, a zwierzęta dumnie prezentują siebie i swoje przychówki. Czym Ogród Zoologiczny zaskoczy zwiedzających w tym roku?
Opowiada dyrektor Michał Targowski.
Michał Targowski

P

anie dyrektorze, pogoda w tym roku
nas nie rozpieszcza, ale wraz z nadejściem maja Ogród Zoologiczny
w Gdańsku jeszcze szerzej otwiera się na
mieszkańców i turystów, to szczególny
czas dla Zoo.
Od początku maja aż do późnej jesieni
Ogród funkcjonuje inaczej, np. otwarty jest
do godz. 19:00, a my staramy się też, aby
wszystkie zwierzęta były na zewnątrz. Naszą ambicją jest, by zawsze pokazać coś,
czego nie było w roku ubiegłym. W tym roku
nowością jest pawilon dla mandryli. Kilka dni
temu odbyła się „parapetówka”.
Jak udała się ta „parapetówka”?
Małpy co prawda wówczas nie piły żadnych
napojów wyskokowych (śmiech), ale za to
otrzymały środki uspakajające, abyśmy mogli bez żadnych problemów przenieść je do
nowego lokum. Mamy 17 mandryli, to duża
i ciężka małpa. Z przykrością muszę dodać, że również dość brudna. Lubi grzebać
w ziemi, niszczyć to, co ją otacza, a czasem
potrafi rzucać swoimi odchodami. Dla zwiedzających miejsce, w którym przebywały
nie było zbyt atrakcyjne. Dzięki hojności
miasta Gdańska udało się zbudować nowy
pawiloin. Z zewnątrz nowy budynek wygląda dość delikatnie, ale jest to bardzo mocna
budowla, przygotowana na „niszczycielską”
działalność zwierząt.
Jak wyglądała cała przeprowadzka?
Nasi pracownicy w towarzystwie lekarza
i asystentów wchodzili do klatek i delikatnie
brali poszczególne małpy na ręce. Dorosłe
osobniki ważą czasem nawet 30 kilogramów, więc było to zadanie dość wyczerpujące. Następnie zwierzęta przewożone były
elektrycznym samochodzikiem do nowej
siedziby. Tam położyliśmy je na ściółce, by
spokojnie dochodziły do siebie. Kiedy już
się wybudziły, sprawiały wrażenie lekko
otumanionych, ale jednocześnie z zaciekawieniem rozglądały się dookoła. Od razu

Mandryl w nowym pawilonie
siebie wyczuły i wydawało się, że wspierają
się nawzajem. Razem zawsze łatwiej jest
poradzić sobie ze stresem. Pierwsze nowy
teren zaakceptowały oczywiście maluchy.
Zaczęły po prostu brykać, huśtać się na linach, dzięki czemu cała grupa szybko oswoiła się z nowymi warunkami. Dzięki ogromnym szybom, pawilon przystosowany jest
do obserwacji przez zwiedzających, którzy
mogą śledzić życie naszych mandryli. Co
więcej, przestrzenne szyby panoramiczne
zapewniają także małpkom fantastyczny
widok na las. Należy pamiętać, że mandryl
jest małpką, która głównie siedzi na ziemi
i łapkami szuka pożywienia, stąd co jakiś
czas będziemy wysypywać dla nich np. larwy owadów lub inne smakołyki, jak rodzynki,
czy orzechy. Ich poszukiwanie i penetracja
terenu odbywają się wówczas tak, jak w środowisku naturalnym.
Jakie jeszcze nowości czekają na zwiedzających w tym roku?
Teraz czekamy na nowych mieszkańców
- antylopy końskie. Tego gatunku w naszym Ogrodzie jeszcze nigdy nie było. Antylopy otrzymają także całkowicie nowy
domek, wyposażony we wszystkie potrzebne media. Warto też podkreślić, że
uporaliśmy się już ze wszystkimi skutkami zeszłorocznej powodzi. Na tej odbudo-

wie zyskał m.in. domek dla jeleni, będący
niegdyś drewnianą szopką, teraz przypomina siedzibę, jaką mogą pochwalić się
wielbłądy, czy alpaki.
Skoro mówimy o otwarciu sezonu, na koniec chciałam zapytać, którzy mieszkańcy
Zoo cieszą się największą popularnością
wśród zwiedzających?
Jakiś czas temu przeprowadziliśmy ankietę
wśród dzieci z trójmiejskich szkół i wpadliśmy w osłupienie. Co ciekawe, najbardziej
popularnym zwierzęciem okazał się być
osiołek. Wynika to prawdopodobnie z tego,
że nie jesteśmy w stanie powstrzymać zarówno małych, jak i dużych gości przed jego
głaskaniem. Pyszczek osiołka dość łatwo
można dotknąć przez ogrodzenie, natomiast
zawsze należy zachować bezpieczeństwo
i zdrowy rozsądek w okazywaniu czułości.
Ogromną popularnością cieszą się oczywiście surykatki. W pawilonie, gdzie głównym
gospodarzem są żyrafy, to właśnie surykatki przyciągają uwagę. Żyrafy każdy zna, są
wysokie i poruszają się powoli, majestatycznie, natomiast u surykatek cały czas coś się
dzieje. Nieustanną atrakcją są także lwy. Na
obecną chwilę można podziwiać u nas całkiem spore, bo składające się z ośmiu osobników stadko. To one zdecydowanie królują
w naszym ogrodzie!
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LOS ANGELES

TAM, GDZIE ZASYPIAJĄ ANIOŁY
AUTORKA: MARTA LEGIEĆ

Los Angeles - raj na ziemi, spełnienie amerykańskiego snu dla każdego poszukiwacza
przygody, sławy, pieniędzy i wrażeń. Miasto to
zna każdy - z filmów, zdjęć, opowieści. Czym
może zaskoczyć?
Pacific Coast Highway

L

os Angeles nigdy nie śpi. Ma duszę
podzieloną między podróżnika-awanturnika i elegantkę o zniewalającym spojrzeniu. Wszystko w perfekcyjnych proporcjach. Atrakcje można tu
wymieniać w nieskończoność. Zacznijmy od
wysokiego C, czyli od Rodeo Drive w Beverly Hills. To właśnie tutaj najczęściej spotkać
można gwiazdy kina, estrady i telewizji. Snują
się od sklepu do sklepu w poszukiwaniu biżuterii, gadżetów i ekstrawaganckich strojów.

Luksusowe butiki ocierają się o siebie. Obok
sklepu Chanel jest Dior, Giorgio Armani, Bvlgari, Buccellati, Cartier, Dolce & Gabbana,
Hugo Boss, Gucci, Louis Vuitton, Prada, Sergio Rossi, Valentino, Versace… Pamiętacie
"Pretty Woman"? To właśnie na Rodeo Drive
bohaterka filmu grana przez Julię Roberts
robiła swoje szalone zakupy. Luksusowy
hotel, w którym mieszkała, znajduje się na
początku ekskluzywnej ulicy.

WILLE GWIAZD
Wielu poszukuje willi z serialu "Beverly Hills
90210", wpisując w GPS znajomy numer. Niestety, nie jest to numer domu, a miejscowy kod
pocztowy. Znanych willi, a raczej ich właścicieli
jest tu wiele. By je zobaczyć, można na przykład
przejechać się oryginalnym autobusem z lat 50.
z drewnianymi ławkami i boazerią na ścianach.

To idealna opcja, by wczuć się w klimat dawnych czasów i móc zobaczyć więcej. Najlepiej
domy gwiazd, obok których przejeżdża pojazd.
Pasjonaci kina znajdą tu kilka miejsc wartych
zobaczenia. Ot, choćby bungalow na 5th Helena Drive. W otoczonym drzewami cytrynowymi domu odeszła Marilyn Monroe, legenda
kina, symbol seksu lat 50 i 60 XX wieku.

NADZIEJA W HOLLYWOOD
Jadę dalej, choć nie jest to proste. Odległości w Los Angeles są duże, a korki uznawane za największe w USA. Zaledwie 10 proc.
mieszkańców korzysta tu z transportu publicznego – metra i autobusów. Docieram
do Hollywood, najbardziej znanej części
Miasta Aniołów. To miejsce zbudowane
z mitu, gdzie ludzkie marzenia są ogromne,
a egoizm jest tu warunkiem przetrwania dla
tych, którzy przyjechali po karierę, sławę
i duże pieniądze. Udaje się tylko garstce.
Kiedy spaceruję Hollywood Boulevard, trudno mi sobie wyobrazić, że w połowie XIX
wieku tereny te były porośnięte ostrokrzewami (ang. holly) oraz lasem (ang. wood).
Nic się tu nie działo do czasu, gdy w 1908 r.
pochodzący z Nowego Yorku producenci filmowi znaleźli dla siebie bezpieczne miejsce
na obrzeżach Los Angeles. Trzy lata później
powstało pierwsze studio filmowe.

GWIAZDY URATOWAŁY HOLLYWOOD
Powód przeniesienia przemysłu kinematograficznego ze Wschodniego Wybrzeża
do Kalifornii był prozaiczny - plenery są tu
bajeczne, a tutejsza pogoda nigdy nie płata
figla filmowcom. Warunki były, potrzebny
był jeszcze symbol miasta. W 1923 r. został
zaprojektowany i postawiony napis "Hollywoodland" (tzw. Hollywood Sign). Wysokość
liter wynosiła 14 metrów. W 1944 r. napis odnowiono i zdecydowano, że końcówka "land"
zostanie zlikwidowana.
Napis stał się rozpoznawalnym logiem Hollywood, czymś więcej niż zbiorem zaledwie
dziewięciu białych liter. Trudno tu przyjechać i go nie zobaczyć. O mały włos nie
byłoby czego szukać. W 2010 pojawiły się
plany zburzenia napisu i sprzedania terenu
pod budowę luksusowych osiedli mieszkalnych. Zbuntowało się kilka gwiazd, m.in.
Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Steven
Spielberg, Hugh Hefner, którzy zebrali 12,5
miliona dolarów i wykupili teren.

ALEJA GWIAZD
Wróćmy do centrum. Hollywood Boulevard
to dość długa ulica, a mniej więcej w jej
połowie zaczyna się słynna aleja. Na chodnikach błyszczą marmurowe gwiazdy z na-
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Hollywood Boulevard
zwiskami znanymi z kina i estrady. Jest ich
w sumie 2400, więc znalezienie należącej
do swojego idola może trochę potrwać.
Ulica jest wiecznie zatłoczona i pełna turystów a po chodnikach biegają podobizny
Michaela Jacksona, jest też pirat z Karaibów,
Spiderman, Superman, Marilyn Monroe czy
laleczka Chucky.
Dużo więcej gwiazd zobaczyć można w Museum Tussaud, obok którego usadowił się
Dolby Theatre (dawniej Kodak Theatre) –
duży kompleks kinowy, w którym odbywa
się gala Oscarowa. Przy odrobinie szczęścia
można postawić nogę na tej samej scenie,
na której stoją gwiazdy na gali Oscarów.
Sam teatr wewnątrz nie oszałamia. Miałam
wrażenie, że tapicerka foteli jest zbyt mocno
zużyta, a wykładzina na podłodze wymaga
porządnego czyszczenia.

DOWNTOWN

Wśród 2 tys. wystawionych dzieł są prace
Andy Warhola, Jean-Michela Basquiata,
czy Damiena Hirsta.

ZJAZD Z WIEŻOWCA
Na zewnątrz stoją w równym szeregu lampy
uliczne i drzewa oliwne dające cień zmęczonym
turystom. W ciepłym klimacie przypominającym śródziemnomorski, odpoczynek pod oliwką jest prawdziwym ukojeniem. Warto złapać
oddech, szczególnie jeśli ktoś ma ochotę za
chwilę zafundować sobie nieco adrenaliny.
Emocji bowiem nie brakuje na szklanej zjeżdżalni, jaką wybudowano na najwyższym wieżowcu
Los Angeles. Skyslide zamontowano między
70 a 69 piętrem wieżowca U.S. Bank Tower, na
zewnątrz budynku. To atrakcja dla odważnych,
która na amatorów mocnych wrażeń działa jak
magnes. Czy warto z niej skorzystać? Nie wiem.
Spanikowałam i z podziwem przyglądałam się
tym, którzy zdecydowali się nią zjechać.

OCEAN JAK MAGNES
Kto ma dosyć miasta, śmiało może ruszać
na plażę. Wiele osób kieruje się na Venice
Beach – najsłynniejszą plażę w Los Angeles
z promenadą wyjątkowo często pokazywaną w filmach. Są tu sklepy i knajpki, występy na ulicy i muzyka na żywo. Co kto lubi.
Ja na odpoczynek wybrałam Manhattan
Beach, zdecydowanie spokojniejszą od poprzedniczki. Idealne miejsce na obmycie się
z miejskiego zgiełku.
Wśród naturalnych atrakcji Kalifornii nie sposób pominąć widoku na brzeg oceanu, jaki
serwuje Santa Monica ze słynnym ponad
stuletnim molo oraz Malibu, gdzie mieszka
wielu celebrytów. Wiedzie tędy jedna z najbardziej znanych amerykańskich dróg – Pacific Coast Highway – prowadząca wzdłuż
zachodniego wybrzeża. Przejażdżka nią po
raz kolejny upewnia mnie, że trafiłam w niewiarygodnie piękne miejsce.

W LA zafundować sobie można kulinarną
podróż dookoła świata. Jest tu dosłownie
wszystko - od najpospolitszych potraw
po luksusowe smakołyki. Na śniadanie
wpadam do Grand Central Market. Wybór
dań oszałamia - jest meksykańskie tacos,
naprzeciwko kolumbijskie placki arepas,
a obok wspaniałe sushi. Ocean dostarcza
wyśmienitych ryb i owoców morza. Nie sposób nie zjeść grubego na trzy palce steku.
Downtown kilkadziesiąt lat temu było jednym z najtańszych miejsc do zamieszkania w całym Los Angeles. Dziś to główna
dzielnica biznesowa i modne miejsce na
mapie miasta. W ścisłym centrum działa teraz ponad 50 galerii. Na mojej liście
"must see" znalazło się Broad Contemporary Art Museum, zaprojektowane przez
Renzo Piano. To muzeum to kaprys miliarderów Eli i Edythe Broad z ich imponującą kolekcją, którą zbierali przez 50 lat.

Hollywood Beach
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PRESTIGE VOYAGE

PODRÓŻ ŻYCIA DO KRAJU BASKÓW
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

Klasyczna architektura, piękne widoki i niezwykłe jedzenie z jednej strony, z drugiej zaś awangarda, sztuka, piękno i zmysłowość.
W pełną nieziemskich doznań podróż do Kraju Basków zabierze
państwa Maria Łacina, właścicielka Prestige Voyage, z którą rozmawiamy o tym jak zobaczyć więcej i podróżować by odkryć niezwykłość odczuwania codzienności.

G

dy słyszy się o podróżach szytych
na miarę, przychodzą na myśl bardzo dalekie, egzotyczne destynacje.
Tymczasem Pani zabiera ludzi do Hiszpanii i odkrywa przed nimi Kraj Basków. Dlaczego akurat ta destynacja?
Hiszpania jest moim drugim domem i miłością mojego życia, a Kraj Basków to kwintesencja wszystkiego, czego szukam w podróżowaniu, czyli głębokich przeżyć, nowych
i niepowtarzalnych wrażeń, poczucia bycia
tu i teraz w symbiozie z naturą i wśród ciekawych, inspirujących ludzi. Nasze podróże są przeznaczone dla wszystkich, którzy
chcą zobaczyć więcej, żyć nieszablonowo
i odwiedzać wyjątkowe miejsca.
Co zatem nieszablonowego i wyjątkowego
jest w Kraju Basków?
Podróż do Kraju Basków to prawdziwy festiwal możliwości: miejskie pochody pełne
energetycznej, tradycyjnej muzyki, taniec
na ulicach, festiwale, zawody surfingowe,
wyścigi konne. Maleńkie, rybackie wioski,
w których można spróbować lokalnych smakołyków pozwalają zatracić się w tutejszym

klimacie. A skoro jesteśmy przy jedzeniu, to
warto wspomnieć, że to właśnie miasto San
Sebastian w 2012 roku wyprzedziło swoich
konkurentów w drodze o miano miejsca,
w którym serwuje się najlepsze jedzenie
na świecie!
San Sebastian określane jest jako perła
z morza.
Od wieków przybywali tu na wypoczynek arystokraci i przedstawiciele rodziny królewskiej.
Miasto zbudowane wokół zatoki w kształcie
półksiężyca posiada trzy cudowne plaże, z których najbardziej znaną jest La Concha, czyli
muszla. San Sebastian urzeka także swoją
starówką - Parte Vieja, która jest doskonałym
miejscem na spacery pośród szeregu restauracji i barów oraz zabawę do białego rana.
San Sebastian to dobre miejsce wypadowe
na zwiedzanie baskijskiego wybrzeża.
Tak. Podróżując wzdłuż wybrzeża odwiedzam zawsze wspaniałe miasteczko rybackie Getaria z kolebką wybitnych postaci,
takich jak Juan Sebastian Elcano i Cristobal Balenciaga.

Często też zabieram naszych klientów na
Wybrzeże Kantabryjskie pełne unikatowych klifów oraz do miejsca magicznego,
jakim jest Półwysep Gaztelugatxe. Na wybrzeżu baskijskim leży także miasteczko
Bermeo, znane od starożytności jako jeden z najważniejszych portów rybackich.
Mówi Pani o tradycji, a gdzie znajdziemy
luksus i nowoczesność?
Subtelne piękno znajdziemy na każdym
kroku. To znakomite śniadanie z widokiem na zatokę o wschodzie słońca, wyśmienita kolacja w prestiżowej restauracji
w towarzystwie ciekawych osób, eleganckie wnętrza, majestatyczna architektura,
wytworne sklepy. To jest prawdziwy luksus. A nowoczesność znajdziemy w Bilbao - ikonie hiszpańskiej nowoczesności
oraz raju dla miłośników sztuki i architektury. Znajdują się tutaj baskijski klejnot
w koronie – Muzeum Guggenheima oraz
zachwycające swoją kolekcją Muzeum
Sztuk Pięknych.
Hiszpania to również wino…
Numer 1 na winiarskiej mapie Hiszpanii to
znana na całym świecie Rioja. Otrzymała
wyróżniające i zaszczytne oznaczenie D.O.
Ca, które stanowi gwarancję najwyższej
jakości wina. Swoich klientów najczęściej
zabieram do rejonu Rioja Alavesa, otoczonego od północy pięknym masywem górskim Sierra de Cantabria, znanego z uprawy winorośli i produkcji wspaniałego wina.
Zwiedzamy średniowieczne miasteczko
Laguardia z uroczą starówką i XIII-wiecznymi fortyfikacjami otoczone rozległymi lagunami. Podróże do Kraju Basków są intensywne, zmysłowe i przypominające o tym,
że życie naprawdę jest niezwykle soczyste
i jedyne czego potrzebujemy do jego kosztowania, to głębokie pragnienie.

Prestige Voyage, Gdynia Ul. Armii Krajowej 22, tel. 605 650 851 www.prestigevoyage.pl
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MAREK SZUMSKI I IGOR STOCHMIAŁEK

NIE MA ZIEWANIA, CZYLI PRZYJAŹŃ
ZAHARTOWANA W GÓRACH
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA - RAFALAK

Życie to największa przygoda. Każda minuta niesie możliwości a każda chwila staje się pięknym
wspomnieniem, które po latach ogląda się z takimi samymi wypiekami na twarzy. Igor Stochmiałek i Marek Szumski, zwolennicy pierwszej zasady dynamiki Newtona na każdym kroku podkreślają - nie ma ziewania! Akcja wywołuje reakcję, dlatego piękni, młodzi i pomysłowi porwali
Trójmiasto od tanecznego parkietu po górskie szczyty. Dwaj przyjaciele, pewnie czasem i z boiska opowiadają, że nuda to wymysł leniuchów, działania pro bono dodają skrzydeł, a jeśli męska
przyjaźń to zawsze na wieki i aż po grób.
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trzu, po prostu mówił: „Nie ma ziewania, lecimy, robimy to!”. Hasło przewodnie zostało
u nas.
Początkowo był to cykl imprez tanecznych,
przebieranych, ale jak nie ma ziewania, to
nie ma ziewania…
I.S: Powstał pomysł na wspólne realizowanie pewnego stylu życia. Żaden z nas nie jest
klasycznym kanapowcem. Chcemy korzystać z każdej sekundy.
M.S: Połączył nas duch sportu. Obaj przestaliśmy być czynnymi zawodnikami, ale
nie chcieliśmy spocząć na laurach z pilotem
w dłoni. Faza na sport pojawiła się sześć lat
temu. Kuba Krzyżak skupiał wokół siebie miłośników biegania, Piotr Ostromęcki stworzył
na gdyńskim Witominie grupę crossfitową
KB&CF. Ludzie poznawali ludzi i okazywało
się, że kręci ich to samo. Życie! Postanowiliśmy wraz z Małym (Igor Stochmiałek – przyp.
red.) spełnić ich potrzeby. Imprezy przebierane przeplataliśmy ekstremalnymi wyjazdami.
Zdobywaliśmy serca i górskie szczyty. Wkręciły nas spontaniczne podróże z wysokim
poziomem adrenaliny. Twarde, męskie, bez
wygód. W pewnym momencie powiedzieliśmy stop dla eventów. W dobrym momencie
ponieważ uniknęliśmy prostytuowania rynku
produktem, który się już obył. Równocześnie
cały czas był w nas ogień do działania dlatego w głowach powstają kolejne plany.

J

ak to nie ma ziewania?
Igor Stochmiałek (I.S.): Życie jest
za krótkie na nudę! Jakieś 7 lat
temu spotkaliśmy się z Markiem
po latach. W Szkole nie byliśmy
przyjaciółmi, znaliśmy się jedynie. Wpadając
na siebie kilka razy na gdyńskiej Flocie, judoka z pływakiem mijali się szukając pomysłu,
aby coś wspólnie zrobić.
Marek Szumski (M.S.): Dobra komitywa wystrzeliła na mojej parapetówie. Igor przyszedł
i tak zostało. Mieliśmy paczkę ludzi, jednak
nikt nie chciał wyjść przed szereg, aby coś
zorganizować. Pomysł narodził się spontanicznie i był to cykl imprez przebieranych pod
hasłem „Nie ma ziewania”. Jesteśmy gośćmi,
którzy lubią zabawę, taniec jako ekspresję
emocji. Mieliśmy trochę więcej czasu, nasze

Wyprawa skiturowa
firmy pozwalały na bufor pół godziny dziennie, aby podzwonić i wynająć klub, animatorów. I tak się zaczęło.
Zaczęła się wielka trójmiejska zabawa. Był
każdy!
I.S: Faktycznie, pomysł chwycił, ludzie chcieli
się bawić, bez skrępowania, na luzie, kulturalnie, ale z dozą kontrolowanego szaleństwa,
w towarzystwie fajnych ludzi. Z założenia
robiliśmy to dla ludzi i odbiór był pozytywny.
Uniknęliśmy trollowania w internecie.
Nie było ziewania. Nazwa, przyznajcie, wieloznaczna!
M.S: Nazwa ma korzenie w sztandarowym
tekście kolegi ze studiów. Gdy ktoś siedział,
nic się nie chciało, nudę było czuć w powie-

Stały męski skład. Koedukacja nie jest wam
potrzebna?
M.S: Ten męski świat to sekunda dla siebie.
Daje adrenalinę i spokój. Wrócę do wychowania. Ważną rolę odgrywa to co dostaliśmy
od naszych ojców, co nam pokazali, jak nas
wychowali. Czyli duch rywalizacji, sport, codziennie poukładana godzinowo katorga,
nie ma że boli. Fajnie jest dać dzieciakowi
taki zalążek sportowego ducha. Dzięki temu
wiem, że trzeba grać fair play, pomagać innym, mam jasne wartości. Mam też marzenia, a te ukryte są na szczytach gór.
I.S: Męska ekipa o podobnych oczekiwaniach, celach i strefie komfortu. Realizujemy
wyzwania z głową. Zawsze przygotowani
i świadomi na co się porywamy. Znamy się,
ufamy sobie. Wyjazdy to nie plaża z parawanem dlatego musimy być siebie wzajemnie pewni, że każdy da radę. Koedukacja?
Jestem szczęściarzem, mam wyrozumiałą
partnerkę zakochaną w górach. Nie zdam
się się na przypadek mając w tyle głowy, że
ryzyko jest wielkie. Druga strona medalu to
nasz męski świat. Chłopcy bawią się inaczej,
sama wiesz!
To chłopcy czy mężczyźni? Na waszych
profilach w mediach społecznościowych
piękne obrazki. Pełne szaleństwo w górach!
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Od lewej: Igor Stochmiałek i Marek Szumski na Mnichu w Tatrach

Piękni i młodzi, mimo cyferek w dowodzie.
Po co ryzykować? Przecież nogi i ręce
szybko się wam już nie zrosną. Na pierwszy rzut oka mężczyźni, a w sercu chłopaki
w krótkich spodenkach.
I.S: Czym definiujesz mężczyznę? Wiek do
czegoś zobowiązuje?
Igor, ile masz lat?
I.S: Mam 34.
To chyba już czas na dzieci, kredyty, 4 piwa
na wieczór, sex dwa razy w tygodniu. Po co
rozwalać system?
I.S: Mam 34 lata i pewność, że wiem czego
chcę. Łączę pracę z pasją, rozumiejąc proporcje. Kiedyś powiedzieliśmy sobie z Marasem, że nie idziemy w stereotyp. Każdy ma
swoje wyobrażenia o życiu i marzenia do
zrealizowania. Ja określam to jako cele i pragnienia. Kiedyś powiedzieliśmy sobie z Markiem, że nie idziemy w ten stereotyp. Nie
chcę narzekać na pogodę, podatki i przymus
segregowania śmieci. Nie jestem malkontentem. Nie wpadam też w skrajność w stylu peace & love. Obaj prowadzimy swoje biznesy
i rozumiemy jak układać życie, co trzeba zrobić, a co można odpuścić i gdzieś zluzować.
Przyjaźń, rywalizacja budują charakter, tak
obaj zostaliśmy wychowani. Ciepłych kapci
szybko nie będzie.
No w kapciach raczej nie da rady ganiać się
z bykami.
M.S: Festiwal w Pampelunie był przypadkiem. Siedzieliśmy, gadaliśmy, ktoś rzucił
pomysł i zaczęliśmy planować. Ogarnęliśmy
temat i pojechaliśmy! Przeżyliśmy świetną
przygodę, która utwierdziła nas w przekonaniu, że wolimy takie życie niż chlanie niedobrej whisky na allinclusive w Egipcie.
I.S: Pamiętam moją okrągłą 30-tke, skoczy-

liśmy większą grupą do Pięciu Stawów planując bieganie i kilka randomowych wejść.
Ostatniego dnia, po powrocie do schroniska
z Orlej postanowiliśmy się zdrowo napić.
W pewnym momencie siedzący obok Belgowie zaczęli głośno nucić swoje przyśpiewki,
więc my w odpowiedzi naszą! Batalia trwała
kilka godzin, był wspólny śpiew i morze picia
na zdrowie! To jest ten klimat, który ja po męsku kocham w schroniskach. Tu ludzie się
jednoczą.
W jak wysokie góry się zapuszczacie?
MS: Na razie jesteśmy na pięciu i pół tysiącach, raczkujemy w tym.
Turysta z Krupówek nie miałby szans?
I.S: Wszedłby siłą ambicji! (śmiech)
M.S: Do planów podchodzimy rozsądnie.
Mieliśmy pokusę, aby targnąć się na coś
mocniejszego, ale jest pokora, tego nauczył
mnie sport. Wysokość nie zawsze jest zwią-

Bieg byków w Pampelunie

zana z większym niebezpieczeństwem. Niżej
również może być ciężko dlatego, bezpieczeństwo przede wszystkim.
I.S: Pamiętasz kapryśny Grossglockner? To
najwyższy szczyt Austrii (3798 m n.p.m.).
Widoczność zerowa, cholerne mleko, temperatura minus 25 stopni i wiatr około 50
km na godzinę. Na szczycie byliśmy minutę
i uwierz mi, że tak szybko w życiu jeszcze nie
schodziliśmy! Zamieć i opady zmusiły nas
do powrotu na GPS-ie, bo ni cholery nie było
widać, w którą stronę iść. Pokora jest konieczna. Nie można mylić pragnienia adrenaliny z głupotą. Pamiętam, jak wspinaliśmy się
na Mnicha. Wszystko wesoło i fajnie, pogoda
sprzyja, ptaszki śpiewają. W ułamku sekundy,
tuż przed samym szczytem ewakuacja. Burza nagle rozwinęła się z taką prędkością, że
od grzmotów ledwo słyszeliśmy własne myśli. Decyzja, że zjazd, przeczekanie pod skałą
aż się uspokoi i powrót. Następnego dnia
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powtórzyliśmy akcję już bez niespodzianek.
Góry to jednak góry!
Gdzie miejsce na prozę życia? Ojcostwo
chyba eliminuje z zabawy?
I.S: Otwiera nowy etap. Zawsze chcieliśmy,
aby to co robimy rosło razem z nami, wraz
z naszymi ambicjami. Moim największym
marzeniem jako mężczyzny jest przekazać
dziecku wartości, tak jak zrobił to ojciec Marka i mój. Zacząć takiego małego szkraba zabierać w Tatry. To będzie oznaczało, że jako
tata będę spełniony.
M.S: To jest piękne co powiedziałeś! To
jest ten Igor, którego nie znamy! Na każdego z nas przyjdzie czas, ale zobacz, mamy
przede wszystkim wspomnienia, a tego nam
nikt nie zabierze.
Które miejsca na mapie to wasze górskie
Na szczycie Grossglockner
opowieści?
I.S: Kaukaz – szczyt na Kazbeku w Gruzji,
rosyjski Elbrus i Matterhorn w Szwajcarii.
I.S: To zawsze była otwarta książka.
Wszystko co wspólnie zrobiliśmy, to powód
M.S: Prowadzimy otwarte domy. Nazwę to
do dumy. Miejsca, minuty, emocje, ogień. Wyoldschoolowo, musi trafić swój na swego.
prawy budują więź, zaufanie, wiarę i oparcie
Zobacz, my z Igorem jesteśmy totalnie inni.
w ludziach. Geniusz coachingu tak tego nie
On jest poukładany, tabelki, cyfry. Ja znowypracuje (śmiech)!
wu wizjoner na pełnym szaleństwie. Naszą
Które momenty najchętniej wspominacie?
główną i wspólną cechą jest pracowitość.
I.S: Nie ma takich, o których można zapoRodzice ją w nas wdrożyli wraz z duchem
mnieć. Każdy jeden to piękna, osobna histosportu. Praca jest na jednym z pierwszych
ria. Faktycznie są takie, z których po męsku
miejsc i niezależnie co by się działo zróbmy
jesteśmy dumni. To bieg byków w Pampelurobotę, potem spotkajmy się.
nie, Mont Blanc, wielkie marzenie, które my
zrealizowaliśmy w 2014 roku. Bitwa na baloMarek, masz największą wiedzę o wspiny Luv to Be Wet w Gdyni i Around the Word,
naczce. Liny to Twoja codzienność. Pasję
czyli trash dookoła świata jaki zrobiliśmy rok
przekułeś w pracę?
temu. Na liście jest sporo, a moc przyjaźni
M.S: Robię to co lubię i w czym jestem dobry.
z Marasem powoduje, że zamkniemy ją pewFaktycznie przekłułem góry na zarabianie.
nie, gdy skończy się świat. Lub my!
Początkowo po studiach trafiłem do biura,
byłem agentem celnym, zarabiałem dobrą
Ciężko się z wami zaprzyjaźnić i zacząć
kasę, ale się męczyłem. Nie chciałem być
wspólnie bawić?
w akwarium, mieć służbowego auta i coNie ma ziewania

dziennie zakładać koszuli. To nie jestem ja.
Po dwóch latach odszedłem i poszedłem na
liny – o pół pensji mniej, ale u siebie. Kiedyś
myłem biuro, w którym pracowałem. Ludzie
wołali hej, o co chodzi, ja odpowiadałem, że
liny to jest mój awans.
Nie ma Ziewania i nie ma nudy… Wasze projekty, aktywności ewoluują.
I.S: My nie hamujemy, tylko zmieniamy tor.
Energia przenosi się na coś innego.
Na co dokładnie?
M.S: W podróże. Siedzimy obecnie nad dwoma projektami. To będą góry, podróże, ale na
razie nie chcemy mocno o tym opowiadać.
Lada chwila wejdą w życie, ale wymagają
szlifu.
I.S: Chcemy pokazać ludziom, że jeśli masz
pomysł to są dwie drogi na zrealizowanie
tego. Krótka lub długa, przy czym 99 procent
szans, że się uda.
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ALFA ROMEO STELVIO

PIĘKNA WŁOSZKA
Z TEMPERAMENTEM
AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Mówią o nim, że to najpiękniejszy SUV klasy premium. I choć tego typu opinie zawsze są mocno subiektywne, to nie ma wątpliwości, że obok tego samochodu nie przechodzi się obojętnie,
wszak Alfa Romeo Stelvio to pierwszy w historii SUV tej włoskiej marki. Dodajmy do razu, że
piękny i z charakterem. A jak jeździ? Zachęcamy do lektury!

Przed gdyńskim salonem firmy Auto – Mobil,
która jest autoryzowanym dilerem Alfy Romeo, czekał na nas egzemplarz wyjątkowy.
Szary kolor pięknie odbijał słoneczne promienie, a sportowa sylwetka od razu powodowała przyśpieszone tętno.

skasz nieśmiało karoserię, czujesz się coraz
pewniej, ale też coraz bardziej jej pragniesz…
Ulegasz… Wpadasz w sidła pięknej Włoszki
z iście południowym temperamentem.

WYRAFINOWANY FLIRT

Nie ma wątpliwości, Stelvio to kwintesencja
Alfy, co widać przede wszystkim w stylistyce
nadwozia. To auto z charakterem i sportowym
pazurem – przód intryguje zadziornym spojrzeniem, tył kusi zgrabnymi liniami, muskularne
nadkola zdradzają temperament, a duże wloty
powietrza w zderzaku budzą respekt. Wszystko zrównoważone idealnym wyczuciem doskonałej proporcji i harmonii powierzchni.

Wersja Stelvio First Edition jest jak prawdziwa
Włoszka. Piękna karoseria to pierwszy wabik
będący zaproszeniem do wyrafinowanego
flirtu. Podchodzisz, spoglądasz najpierw nieśmiało, Alfa zachęcająco mruga światłami,
a Ty wiesz, że to nie było przypadkowe. Prawidłowo odczytujesz znaki, zbliżasz się, mu-

KWINTESENCJA ALFY

Nazwa Stelvio pochodzi od przełęczy położonej na wysokości
2757 m n.p.m. To najwyższa
przejezdna przełęcz we włoskich
Alpach Wschodnich a droga, która przez nią prowadzi, wije się na
odcinku prawie 20 km i liczy ponad 75 ostrych zakrętów. Jeremy
Clarkson w jednym z odcinków
"Top Gear" określił ten pełen serpentyn podjazd jako "najlepszą na
świecie drogę do jazdy samochodem". Tą trasą przejeżdża też peleton kolarzy podczas słynnego
wyścigu Giro d'Italia.

MOTORYZACJA

PIĘKNO WŁOSKIEGO DESIGNU
Wnętrze jest estetyczne i proste, nie ma tu miejsca na elementy źle zaprojektowane lub zbędne. Przestronność, ergonomiczny komfort i to
z czego Włosi słyną, czyli design – to największe atuty kabiny. Materiały wykończeniowe są
bardzo dobrej jakości, wygodne fotele dobrze
podtrzymują ciało, a system multimedialny
sterujący funkcjami samochodu jest intuicyjny.
We wnętrzu uwagę zwraca wyświetlacz 8,8”
o wysokiej rozdzielczości z nawigacją 3D opracowaną we współpracy z Magneti Marelli.
Pomiędzy zegarami znajduje się 7", kolorowy
wyświetlacz w technologii TFT. Wyposażenie
uzupełniają kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz automatyczne otwieranie drzwi bagażnika (bagażnik pomieści 525 l).

FIRST EDITION
Stelvio w wersji First Edition została seryjnie
wyposażona w 20-calowe alufelgi, lakierowane zaciski hamulcowe, reflektory biksenonowe ze światłami przeciwmgielnymi LED,
chromowane oprawy lusterek zewnętrznych,
przyciemniane szyby, oświetlenie na klamkach drzwi, aluminiowe łopatki zmiany biegów, 400-watowy system audio oraz podgrzewane, elektrycznie regulowane fotele pokryte
ekskluzywną czarną skórą "Pieno Fiore".
Sercem Stelvio First Edition jest turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów
i mocy 280 KM, z ośmiostopniowym auto-
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SILNIK/WERSJA

STELVIO

STELVIO SUPER

STELVIO FIRST EDITION

2.0 Turbo Benzyna 200
KM AWD AT8 Q4

171 900 zł

181 900 zł

-

2.0 Turbo Benzyna 280
KM AWD AT8 Q4

-

201 900 zł

232 500 zł

2.2 Turbo Diesel 180
KM RWD AT8

169 700 zł

179 700 zł

-

2.2 Turbo Diesel 180
KM AWD AT8 Q4

178 700 zł

188 700 zł

-

2.2 Turbo Diesel 210
KM AWD AT8 Q4

-

193 700 zł

-

matem, który przekazuje moc na wszystkie
cztery koła. Zwraca uwagę fakt, że benzynowy silnik osiąga maksymalną moc dość nisko,
bo już przy 5200 obrotach, a moment 400
Nm przy 2250 obr./min. To sekret dynamiki
i sportowego charakteru Alfy Romeo Stelvio.
Odczuwamy to wciskając pedał gazu – sprint
do „setki” zajmuje zaledwie 5,7 sek.

DNA ALFY ROMEO
W prowadzeniu auta pomaga system dna pozwalający wybrać odpowiedni program jazdy.
Jazda w trybie Neutral przydaje się zwolennikom statecznej jazdy, tryb Advanced Efficiency to ekonomia i oszczędność paliwa, ale nie
da się ukryć, że ten samochód stworzony jest
do jazdy w trybie Dynamic. Samochód wtedy
momentalnie odpowiada na reakcje kierowcy,
a samo prowadzenie jest mocno angażujące.
Stelvio na wiele pozwala kierowcy, ale też
wspomaga w obszarach najbardziej po-

trzebnych. Samochód na bieżąco analizuje
styl jazdy oraz warunki drogowe. Uwzględniane są m.in. dane o przyspieszeniu bocznym i wzdłużnym z układu ESP, kąt skrętu
kierownicy oraz odchylenie samochodu, by
uzyskać jak najlepsze właściwości jezdne
bez względu na rodzaj nawierzchni. Na pokładzie znajduje się też autonomiczny układ
awaryjnego hamowania (AEB) z funkcją wykrywania pieszych, system ostrzegający kierowcę o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
oraz system automatycznego przełączania
świateł mijania na drogowe.
Od początku swojej historii marka Alfa Romeo tworzyła pojazdy zdolne do zmiany
sposobu, w jaki jeździmy i za co kochamy
nasze samochody: niepowtarzalne arcydzieła stylistyki i inżynierii, które nadal można podziwiać i naśladować. Takie też jest Stelvio,
nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.
Zapraszamy do salonu Auto – Mobil na jazdę
próbną, warto!
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MAZDA MX-5 RF

NOWA TWARZ MOTORYZACYJNEJ IKONY

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

MX-5 to najlepiej sprzedający się roadster Mazdy. Na polskim rynku
dostępna jest już najnowsza generacja kultowego cabrio, tym razem
w wersji RF. To bardziej praktyczna i wszechstronna Mazda MX-5 z zamykanym, sztywnym dachem. O tym jak dużą radość sprawia podróżowanie z wiatrem we włosach przekonaliśmy się osobiście.

W

autoryzowanym salonie Mazdy
BMW Goworowski czekała na
nas najbogatsza wersja SkyFREEDOM z dwulitrowym silnikiem
benzynowym o mocy 160 KM i automatyczną,
sześciostopniową skrzynią biegów. Sztywny
dach sprawia, że samochód wygląda jak nieduże coupe. Dzięki temu rozwiązaniu nowa
MX-5 staje się samochodem całorocznym, nie
straszny jej śnieg, ani deszcz.

Otwieranie i zamykanie dachu możliwe jest
za pomocą jednego przycisku, podczas jazdy
z prędkością nie większą nić 10 km/h. Warto dodać, że oprócz dachu składa się również tylna szyba. Wystarczy 13 sekund, aby
poczuć ożywczy pęd powietrza, stanowiący
kwintesencję przyjemności jazdy sportowym
samochodem.
No, prawie sportowym. 7,5 sekundy do „setki”
nie jest jakimś oszałamiającym wynikiem, ale
przyzwoitym. Samochód dostaje wigoru po
włączeniu przycisku Sport, wtedy też przydają się łopatki zmiany biegów przy kierownicy.
Jeśli jednak chcielibyście tym samochodem
jeździć bardziej dynamicznie, z pewnością
lepszym rozwiązaniem będzie zakup wersji
ze skrzynią manualną.
Sztywny dach poprawił sztywność karoserii pojazdu, co jeszcze polepszyło właściwości jezdne
modelu MX-5. Przy dużych prędkościach samochód zachowuje się stabilnie, na zakrętach jest

wręcz przyklejony do drogi. Dach trzyma się
mocno, nie słychać zgrzytów, świstów i trzeszczenia, a kabina jest wyciszona w stopniu zadowalającym.
Mazda MX-5 RF oferowana jest w trzech wersjach wyposażenia: SkyENERGY, SkyPASSION
i SkyFREEDOM oraz w siedmiu wariantach kolorystycznych: lakierze trójwarstwowym Machine
Gray i Soul Red, metalicznych Jet Black, Blue Reflex, Ceramic Metallic i Crystal White oraz bazowym Arctic White. Wersja RF kosztuje 11 tysięcy
złotych więcej niż jej siostra z miękkim dachem.
Za testowaną przez nas wersję SkyFREEDOM w salonie BMG Goworowski trzeba zapłacić 133.500 zł.
Tutaj opcjonalnie warto doposażyć samochód w pakiet Recaro Sport ze sportowymi fotelami, zawieszeniem Bilstein i rozpórkami kielichów przedniego
zawieszenia. Najtańsza odmiana SkyENERGY z silnikiem 1,5 l wyceniona została na 100 900 zł, a wersja z dwulitrowym silnikiem na 107 900 zł.

- MX-5 zdobyła wiele nagród, takich jak Samochód
Roku 1989 oraz 2005 magazynu Wheels Magazine; "najlepszy samochód sportowy
lat 90." i "jeden z dziesięciu
najlepszych
samochodów
sportowych wszech czasów"
od Sports Car International.
- W 2009 roku, dziennikarz
motoryzacyjny Jeremy Clarkson napisał: Prawdą jest, że
jeśli pragniesz sportowego
wozu, MX-5 będzie świetnym
wyborem. Nic nie będzie w stanie dać więcej satysfakcji z jazdy na drodze. Nic nie da tyle
radości. Jedyny powód, dla
którego daję temu samochodowi pięć gwiazdek to to, że
nie mogę dać mu czternastu”.
- W 2000 roku, Mazda MX-5
została zapisana w Księdze
Rekordów Guinessa jako najlepiej sprzedający się dwumiejscowy sportowy kabriolet w historii.
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BMW 520d

PIĄTKA Z PROGRAMU BMW PREMIUM SELECTION
AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Podczas gdy triumfy już święci najnowsza generacja BMW 5 (G30), modele z poprzedniej serii
F10 nadal świetnie się sprzedają. Nic dziwnego, wszak to doskonała limuzyna, na dodatek pojawienie się nowego modelu zawsze powoduje spadek cen poprzedniej generacji. Dowodem na
to jest prezentowany samochód, BMW 520d z 2015 roku dostępny w salonie Bawaria Motors
w cenie 144.900 zł brutto!

Cena katalogowa nowego samochodu
w tej konfiguracji wynosiła 227.200 zł.
Przez 2 lata jego właściciel przejechał
22 tys. kilometrów. Kupując w salonie
Bawaria Motors nowy samochód, stara
„piątka” została przekazana w rozliczeniu.
Auto przez cały czas było serwisowane
w autoryzowanym salonie, co sprawia, że
jest oferowane do sprzedaży w programie
BMW Premium Selection.
Samochody z tego programu spełniają najwyższe standardy – zarówno pod względem
wizualnym, jak i technicznym, wewnątrz i na
zewnątrz. Mają udokumentowaną historię,
zanim otrzymają certyfikat Premium Selection, przechodzą drobiazgową kontrolę, co
gwarantuje stuprocentową jakość premium
i bezkompromisowe bezpieczeństwo.
Pakiet BMW Premium Selection pomoże
uniknąć nieprzewidzianych wydatków. W ramach pakietu uzyskujesz prawo do usuwania usterek, które wystąpią w samochodzie
przez okres od 1 do 3 dodatkowych lat lub
do 200 000 km. Dzięki pakietowi BMW Premium Selection, który obejmuje wszystkie
części mechaniczne i elektroniczne, kierowcy BMW mogą spać spokojnie.
Prezentowana limuzyna BMW 520d ma
bardzo atrakcyjne wyposażenie. W środku piękna beżowa skóra Dakota (cena

katalogowa 8771 zł), sportowa i skórzana
kierownica, automatyczna klimatyzacja,
system nawigacyjny Professional, ogrzewane przednie fotele, czujniki parkowania
z przodu i z tyłu.
Gdy do tego dodamy pakiet serwisowy BMW
Inclusive na 5 lat lub 100 tys. km otrzymujemy ofertę wyróżniającą się znakomitą
korelacją ceny i jakości. BMW 520d to duża
limuzyna charakteryzująca się świetnymi,
klasycznymi proporcjami. Idealny wybór na
auto służbowe, zarówno dla prezesa firmy,
managera wyższego szczebla, jak i przedstawicieli wolnych zawodów.

To przede wszystkim auto dla tych, którzy
w podróży spędzają dużo czasu. „Piątka” ceniona jest za wygodę i komfort podróżowania.
Wygodne fotele i dużo przestrzeni w kabinie
czynią nawet daleką podróż niezwykle przyjemną. Również na tylnej kanapie miejsca
jest tyle, że pasażer nie czuje dyskomfortu.
BMW 5 poprzedniej generacji wciąż wygląda
nowocześnie. Jest eleganckie, ale nie ekstrawaganckie. Świetnie wyglądające i komfortowe. Ekonomiczne i dynamiczne. Sprawdzone,
niezawodne i w atrakcyjnej cenie. Przekonaj
się umawiając się na jazdę próbną w BMW
Bawaria Motors.
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NISSAN JUKE NISMO RS

MAŁY ZAWADIAKA
TEKST I ZDJĘCIA: MARCIN WIŁA

Nissan Juke w każdej swojej odmianie jest niezwykle oryginalnym samochodem. Ten mały crossover szczególnie przypadł do gustu paniom. A czy jesteście w stanie wyobrazić sobie ten miejski
pojazd z 218-konnym silnikiem pod maską i emblematem Nismo – czyli nadwornego tunera marki
Nissan? Taka właśnie wyjątkowa wersja zagościła w gdańskim salonie Nissan Zdunek KMJ.

J

ak każdy model Nismo, również RS
pełnymi garściami czerpie z przełomowych rozwiązań stylistycznych,
aerodynamicznych i konstrukcyjnych stosowanych w wyścigach samochodowych, oferując sportowe osiągi i własności jezdne w samochodzie przeznaczonym
do eksploatacji na drogach publicznych.

Juke Nismo RS wyposażony jest w benzynowy silnik 1.6 DIG-T rozwijający moc
218 KM (160 kW). Model ten występuje
w dwóch wersjach – z napędem na przednią oś i manualną skrzynią biegów oraz
w odmianie z napędem na wszystkie 4 koła
i automatyczną przekładnią Xtronic.
To właśnie ten drugi wariant oferowany
jest w gdańskim salonie Grupy Zdunek.
W standardzie tej wersji oferowany jest za-

awansowany system rozdziału momentu
obrotowego – Torque Vectoring System.
Moment obrotowy o wartości 250 Nm
przenoszony jest na nawierzchnię za pomocą przekładni Xtronic.

hamulce bardziej odporne na utratę skuteczności wskutek częstego i intensywnego używania. Dopełnieniem zmian charakterystyki zawieszenia są także zmienione
nastawy sprężyn i amortyzatorów.

Pojazdy ze skrzynią Xtronic są standardowo
wyposażone w zamontowane przy kierownicy łopatki służące do sterowania skrzynią podczas jej pracy w ośmiostopniowym
trybie manualnym. Zwiększonym osiągom
NISMO RS towarzyszy także udoskonalona
akustyka układu wydechowego z tłumikiem
o większej średnicy, z którego wydobywa się
sportowy odgłos pracy silnika.

Juke Nismo RS wyróżnia się czerwonymi
zaciskami hamulców i dyskretnymi emblematami RS z przodu i z tyłu nadwozia.
Logo RS widnieje też na obrotomierzu,
który wraz z drugim głównym zegarem
jest osłonięty pokrytym zamszem daszkiem. Ciekawym, przykuwającym uwagę
detalem wykończenia wnętrza są nadruki
na dźwigni zmiany biegów, łopatkach sterujących skrzynią biegów oraz na konsoli
centralnej.

Pozostałe udoskonalenia związane ze
wzrostem mocy to wzmocnienia nadwozia
w strategicznych strefach, jeszcze bardziej
zwiększające jego sztywność skrętną, oraz

Juke Nismo RS dostępny jest w trzech kolorach nadwozia: białym perłowym, czarnym metalicznym oraz srebrnym. Nismo
RS odróżnić można po obniżonych zderzakach, poszerzonych nadkolach i bocznych spojlerach. Z przodu uwagę zwraca
ciemny, chromowany grill z motywem litery V, a z tyłu – spojler na klapie bagażnika
optymalizujący obieg powietrza wokół samochodu.
Cena podstawowej wersji Nissana Juke
NISMO RS (z napędem na przednią oś
i manualną skrzynią biegów) na rynku polskim to 104 100 zł. Egzemplarz oferowany
w gdańskim salonie kosztuje 121 750 zł
(w tym opcjonalny pakiet IT za 4 000 zł).

ZUPEŁNIE NOWY NISSAN MICRA
TWÓJ PARTNER

JUŻ OD 396 ZŁ MIESIĘCZNIE

YOU + NISSAN

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

Gdziekolwiek, kiedykolwiek, cokolwiek:
+48 801 64 77 26**

Bezpłatny samochód zastępczy*

Gdańsk, Grunwaldzka 295
Gdynia, Wielkopolska 250B
www.zdunekkmj.pl

Najwyższa jakość w najlepszej cenie*
Bezpłatna kontrola pojazdu*
Bezterminowy Nissan Assistance*

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym
3,2-4,4l/100 km, emisja CO2 85-100g/km. Miesięczna rata Kredytu Select dla Nowego Nissan Micra Visia 1.0l w cenie 45 990 zł, z wkładem własnym 13 797 zł, ostatnią ratą 25 754 zł i okresem
finansowania 37 miesięcy. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu Select wynosi 9,08% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 54 490 zł, okres 37
miesięcy, wpłata własna 14 767 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 5,49%, finansowane: opłata przygotowawcza 1 588,93 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 834,26 zł. Miesięczna
rata kredytowa 520,98 zł. Ostatnia rata 30 514 zł. Całkowita kwota kredytu: 39 723,21 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 49 269,71 zł. Stan na dzień 15.03.2017. Kredyt oferowany jest przez RCI
Banque S.A. Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque
S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Miesięczna rata netto dla Nowego Nissan Micra Visia 1.0l w ofercie Leasing Select dla przedsiębiorców na 36 miesięcy z całkowitym limitem
przebiegu 45 tys. km i opłatą wstępną 15,3%. Szczegółowe warunki Leasingu Select oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Dealerów Nissana. * Szczegóły Obietnicy
Nissana dostępne są w Ogólnych Warunkach Umowy. Szczegóły dostępne na https://www.nissan.pl/PL/pl/YouPlus/customer-promise.html. ** Z zagranicy: +36 1 371 5496.
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RANGE ROVER VELAR

EMOCJE I ADRENALINA W STANDARDZIE
AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Stylistyka nadwozia, obok której nie można przejść obojętnie. Design wnętrza zachwyca nowoczesnością i innowacyjnością. Całość to elegancki i luksusowy SUV średniej wielkości z emocjami
wpisanymi w DNA marki. Range Rover Velar zadebiutował w Trójmieście.

U

roczysta
premiera
samochodu
w gdańskim salonie autoryzowanego
dilera, firmy British Automotive, przyciągnęła tłumy gości zainteresowanych tym
długo oczekiwanym i uznawanym za przełomowe autem.

AMBASADOR KUSZNIEREWICZ
Gościem specjalnym był Mateusz Kusznierewicz. Nasz mistrz olimpijski w żeglarskiej
klasie Finn został Ambasadorem samochodu Range Rover Velar.
- Miałem okazję nie tylko zobaczyć ten samochód, ale też nim jeździć. Przyznam
szczerze, że wrażenia są niesamowite,
a sam samochód i marka idealnie wpisują
się w styl życia jaki prowadzę. Marka Land
Rover wspiera żeglarstwo, najsłynniejszy
projekt to załoga startująca w Pucharze
Ameryki na katamaranie Land Rover BAR.
Tym bardziej wielka to dla mnie przyjemność, że zostałem Ambasadorem modelu
Velar – mówił Mateusz Kusznierewicz.
Nasz mistrz olimpijski opowiedział gościom o swojej karierze, drodze do sukcesów oraz o prowadzonej przez siebie
Akademii Kusznierewicza, w której dzieci
poznają tajniki żeglarstwa, rozwijają pasje

i umiejętności, uczą się współpracy, kreatywności i odpowiedzialności. To wszystko przy wsparciu marki Land Rover, która
została oficjalnym partnerem Akademii
Kusznierewicza.

LUKA WYPEŁNIONA
Tym samochodem brytyjski producent
wypełnił lukę między mniejszym modelem
Evoque a większym Range Roverem Sport.
Projektanci podkreślają jednak, że Velar nie
jest ani większą odmianą tego pierwszego,

ani mniejszą wersją drugiego. To zupełnie nowy, opracowany od podstaw model,
który ma konkurować przede wszystkim
z takimi samochodami, jak Porsche Macan,
BMW X4, Mercedes GLC, czy bliźniaczy Jaguar F-Pace.
Czym wyróżnia się Range Rover Velar?
Przede wszystkim niekwestionowanym
designerskim rodowodem. Opadający tył
nie jest tak wyraźnie zarysowany jak np.
w BMW X4, dzięki czemu cała linia nadwozia jest stonowana, ale wyraźnie nowocze-
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sna i dynamiczna. Nowy model
brytyjskiej marki jest także jej
najbardziej opływowym samochodem w historii. Nowością
są reflektory laserowe, które są
w stanie oświetlić drogę przed
samochodem nawet na odcinku 500 metrów.

INNOWACYJNE
WNĘTRZE
Designerskie DNA widoczne jest
również w detalach takich, jak
np. tapicerka z zupełnie nowej
mieszanki składającej się w 30%
z wełny i w 70% z poliestru.
Opcjonalnie można też wybrać
skórzaną tapicerkę Windsor
z przeszyciami w kształcie diamentu. Uwagę zwraca płaska
powierzchnia deski rozdzielczej,
odchylona efektownie w stronę
przedniej szyby.
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nów sterowany jest oddzielnie.
System jest wyposażony także w 2 porty USB 3.0, wejście
HDMI oraz MHDL (Mobile High-Definition Link), który obsługuje
większość urządzeń mobilnych.
Dodatkowo do systemu przynależą jeszcze dwie pary bezprzewodowych słuchawek.

NOWE TECHNOLOGIE
Wysmakowany design idzie
w parze z zaawansowaną
technologią. Widać to chociażby w drzwiach, a w zasadzie
w klamkach. Klamki – delikatnie podświetlone diodami
LED – wysuwają się szybko
po odblokowaniu zamka za
pomocą pilota lub po naciśnięciu umieszczonego w nich
dyskretnego przycisku, a przy
otwieraniu drzwi łagodnie odchylają się do przodu.

W centralnym miejscu umieszczone są dwa ekrany dotykowe
systemu multimedialnego Touch Pro Duo po 10 cali każdy,
zapewniające intuicyjną obsługę
większości pokładowych systemów. A na pokładzie m.in. ultraszybka sieć Ethernet, internet 4G,
audiofilskie nagłośnienie marki
Meridian, systemy wspomagające kierowcę - adaptacyjny tempomat z funkcją jazdy w korkach,
system hamowania awaryjnego
z wykrywaniem pieszych, system wykrywający ruch podczas
cofania, czy system monitorujący stan koncentracji kierowcy.

Technologia ma także wpływ
na właściwości jezdne. System
Adaptive Dynamics zapewnia
wysoką dynamikę i komfort
prowadzenia poprzez monitorowanie położenia kół i ruchów
nadwozia do 500 razy na sekundę. Z kolei system selektywnego
sterowania momentem hamującym koła Torque Vectoring
umożliwia dynamiczne pokonywanie zakrętów poprzez zredukowanie podsterowności za
sprawą kontrolowanego przyhamowywania kół od wewnętrznej
strony zakrętu.

DESIGN I MULTIMEDIA

W TERENIE

Skoro jesteśmy już w środku, to
warto zwrócić uwagę na fotele. To prawdziwe dzieła sztuki
będące wspólnym dziełem firm
B&B Italia i Herman Miller – ta
pierwsza to ikona światowego
designu, druga zaś słynie z rozwiązań ergonomicznych i produkcji jednych z najlepszych na
świecie foteli biurowych.

Pod maską Range Rovera Velara znajdą się silniki zarówno
benzynowe, jak i wysokoprężne. Jeśli chodzi o diesle to
w ofercie są silniki dwulitrowe
o mocy 180 KM i 240 KM oraz
silnik o pojemności 3 litrów
i 300 KM. Jeśli wolisz benzynę to możesz zadowolić się
wersją dwulitrową o mocy 250
KM lub topową wersją, która z trzylitrowego silnika jest
w stanie wykrzesać 380 KM,
co w połączeniu z 8-biegową przekładnią i napędem na
cztery koła pozwoli rozpędzić
brytyjskiego SUV-a do "setki"
w 5,7 sekundy!

Opcjonalny system multimedialny tylnych siedzeń wykorzystuje dwa 8-calowe ekrany
zamontowane w zagłówkach
przednich foteli, na których
można oglądać filmy oraz telewizję cyfrową. Każdy z ekra-
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PRESTIŻOWE WNĘTRZE
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PODDASZE Z CHARAKTEREM
PROJEKT: MARTA I MICHAŁ RACA – RACA ARCHITEKCI / FOTO: FOTO&MOHITO

Inwestor, młody prawnik mieszkający w domu
szeregowym w Sopocie,
postanowił przebudować
nieużytkowe poddasze na
swoją główną sypialnie.
Na powierzchni 36 m2
powstało eleganckie i nowoczesne wnętrze, które
zaskakuje przestronnością
i funkcjonalnością.

P

rzebudowa rozpoczęła się od zmiany geometrii dachu i powiększeniu
lukarn, by przestrzeń wewnątrz
nowej sypialni była jak największa.
Projektanci wspólnie z inwestorem podjęli
też decyzję o wyłożeniu wszystkich połaci
od środka naturalnym drewnem. W ten sposób pojawił się główny pomysł na to wnętrze.
Wszystkie skosy oraz podłoga zostały obłożone wielowarstwowymi olejowanymi deskami
dębowymi w naturalnym kolorze.
Do wnętrza dodano proste, nowoczesne meble
w czarnych i szarych kolorach. W jednej z lukarn zaprojektowano kącik do czytania z wy-

godnym fotelem projektu Hansa J. Wegnera,
piękną lampką stojącą firmy Zuiver i sąsiadującymi półkami na książki we wnęce pod skosem.
Natomiast w drugiej lukarnie zaaranżowano
kącik do pracy składający się z prostego fornirowanego biurka firmy Hay oraz fotela obrotowego projektu R&Ch Eames. Zgodnie z wytycznymi od inwestora część do pracy została
wzbogacona o modułową sofę Carmo marki
BoConcept. Obok sofy stoją stoliki Cartagena,
również marki BoConcept.
Ze względu na brak możliwości wykonania
standardowej garderoby na wprost wejścia została zaprojektowana zabudowa
stolarska na ubrania. W zabudowie, oprócz
standardowych drążków i półek znalazło
się również miejsce na wysuwane, wysokie
lustro. Pomiędzy zabudowami zaprojektowano wnękę na tapicerowane, czarne łóżko
firmy Desiree Divani.
Po drugiej stronie pomieszczenia znajduje się
klatka schodowa. By powiększyć optycznie
powierzchnię poddasza postanowiono maksymalnie przeszklić ścianę oddzielającą klatkę
oraz wykonać przeszklone przesuwne drzwi.
Szkło oraz okucia ze stali szczotkowanej dodały wnętrzu nowoczesnego charakteru.

Całości dopełnia efektowne oświetlenie.
Główne oświetlenie stanowią bezramkowe,
czarne oprawy halogenowe Chors z możliwością regulacji snopu światła. Jednak największe wrażenie robią wiszące szklane kule firmy
Penta w kolorze czarnym we wnęce nad łóżkiem oraz w kolorze różowego złota na klatce
schodowej.

DESIGN
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ŁADNE RZECZY

WIOSNA, ACH TO TY!
AUTORKA: MICHALINA DOMOŃ

Wiosna za oknami i wiosna w naszych domach! To czas porządków i remontów, dlatego właśnie w tym
okresie najlepiej pomyśleć o odświeżeniu wnętrza, tarasów czy balkonów. Jeśli nie planujemy większych
zmian, warto postawić na dodatki, które będą w naszych domach wiosennym akcentem. Nie zapominając
oczywiście o obecnych trendach: zieleni „Greenery”, którą Pantone ogłosił kolorem tego roku, barwnych
obiciach, w szczególności welurach, czy wciąż nie wychodzącej z mody miedzi.

FOTEL VENUS – OLTA
WAZONY - BOCONCEPT
Jadeit, malachit, a może szmaragd? Najmodniejszy kolor sezonu
– zieleń - na ręcznie tworzonych wazonach Viva. A może lepiej wybrać coś bardziej neutralnego, na przykład przeźroczyste wazony
Clean, które można zawiesić na ścianie?
Do kupienia: BoConcept, Gdynia. Cena: 489 zł (Viva) i 60 zł (Clean)

LAMPA MARRAKESH IT’S ABOUT ROMI
Lampa wisząca Marrakesh przywodzi na myśl
apetyczne plastry miodu
ułożone w symetryczną bryłę. Wykonana jest
z metalu pokrytego miedzią. Prosty a zarazem
finezyjny kształt będzie
ciekawym
akcentem
w każdym nowoczesnym wnętrzu.
Do kupienia: Dide Light,
Gdynia. Cena: 999 zł

Wiosną postawmy na tkaniny i kolorowe obicia i koniecznie sprawmy sobie nowy fotel. Model Venus Olta to nowoczesny i prosty
w formie fotel obrotowy w podstawie wykończony stalą chromowaną, lakierowaną proszkowo. Dostępny w dwóch wysokościach i wyborem wielu tkanin obiciowych, również skór.
Do kupienia: Ital Meble, Gdańsk City Meble. Cena: od 2130 zł

PŁYTKI FRAME – REFIN
CERAMICS
Płytki ceramiczne Frame
marki Refin Ceramics
przywodzą na myśl najwyższej klasy rzemiosło.
Wiosną wybierzmy te
z motywami przypominającymi formy kwiatów.
Doskonale sprawdzą się
w każdym pomieszczeniu.
Do kupienia: Studio
Dago, Gdynia. Cena: od
300 zł/m.kw

DESIGN
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TKANINY - BOCONCEPT
Warto wprowadzić do wnętrza modną w tym sezonie
zieleń. Najlepiej zaprezentuje się na na tkaninach,
na przykład obiciu sofy,
poduszkach czy dywanie.
Ciekawe propozycje: Dywan
Dax (BoConcept, 5299 zł)
z roślinnymi motywami czy
welurowe poduszki Velvet
(BoConcept, 269 zł) dostępne w różnych kolorach.
Do kupienia:
BoConcept, Gdynia.

TARAS FACTORY
LAMPA FILLO – VANGELIS CHANDELIERS
Wiosną zadbajmy o taras. Ciekawe, kompleksowe rozwiązania
proponuje Taras Factory. Na zdjęciu: pergola tarasowa SOLID
z ruchomym zadaszeniem oraz oświetleniem LED (35000 zł), zestaw Lille - sofa (3800 zł), fotel wysoki (2900 zł), fotel niski (2300
zł), stolik (2150 zł), kompozytowe deski tarasowe klasy premium
Rehau Relazzo (420 zł/ m kw.)
Do kupienia: Taras Factory, Gdynia, www.tarasfactory.pl

Fillo to ręcznie wykonany żyrandol z patynowanego mosiądzu.
Unikalne wzornictwo z florystycznymi motywami, połączone
z najwyższej klasy materiałami oraz wykonaniem to propozycja
z kolekcji Vangelis Chandeliers dla wymagających klientów.
Do kupienia: Showroom Marchewka, Pinus, Vangelis Chandeliers,
Heritage, Gdańsk City Meble. Cena: 11.100 zł

KOMENTARZ ARCHITEKTA
AGNIESZKA HAJDAS – OBAJTEK / ARTE DIZAIN
Ładne rzeczy we wnętrzach sprawiają, że czujemy się w nich lepiej. Kiedy decydujemy
się na rzeczy, które kojarzą nam się z wiosną, nastrajają nas one pozytywnie i zachęcają do działania. Wiosną postawmy na kolory: pastele, zieleń, pomarańcz, żółty czy
fiolet. Ducha radości wprowadzi też odpowiednia ilość światła, poprzez zastosowanie
żyrandoli inspirowanych naturą czy odpowiednich dodatków, takich jak lustra, które
rozświetlą wnętrze oraz poduszki i inne tkaniny, które nadadzą miękkości. Nie można
też zapomnieć o wazonach, które z pięknym bukietem kwiatów zwieńczą stoły.
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NATURA I DESIGN
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Design i piękna architektura wkraczają nie tylko do wnętrz i eleganckich apartamentowców, ale też
do domków letniskowych. Coraz częściej bowiem chcemy wypoczywać nie tylko w otoczeniu zjawiskowej
przyrody, ale też we wnętrzach i budynkach z przyrodą współgrających. Te warunki idealnie spełniają
domki letniskowe zaprojektowane przez firmę EcoReadyHouse.

D

omek wakacyjny w znacznym stopniu różni się od tradycyjnego, nie
tylko pod względem wyglądu oraz
wielkości, ale również w kwestii uwarunkowań prawnych, które są mniej restrykcyjne niż dla budowy całorocznego domu. Domy
letniskowe można budować bez pozwolenia
na budowę, jeżeli powierzchnia nie przekracza
35 mkw., a także nie muszą mieć zapewnionej
możliwości przyłączenia uzbrojenia działki do
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej albo ciepłowniczej.

Guest House to domek letniskowy dostępny
w dwóch wielkościach: 25 mkw. albo 35 mkw.
Wnętrze w standardowym układzie składa
się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki
oraz jadalni, z której można dodatkowo wydzielić mini-sypialnię. Budynek ma 3 m wysokości z dachem jednospadowym o nachyleniu
2°. Układ wnętrza oraz wyposażenie domku
można dostosować do preferencji i potrzeb.

Dom na wodzie

Tiny House to druga propozycja domku letniskowego. Jest on zdecydowanie większy
– 59 mkw. powierzchni zabudowy, czyli 51,3
mkw. powierzchni użytkowej. Charakteryzuje
go estetyka, niezwykła trwałość oraz bardzo
dobre wyposażenie. Dom ma 4 m wysokości
z jednospadowym dachem o nachyleniu 5°,
również jak w przypadku pierwszego domku,
jest możliwość wykonania go „pod klucz”.
Wyjątkowym projektem jest też dom na
wodzie. Budynek unosi się na wodzie dzięki
pontonowej konstrukcji podstawy. To idealna
propozycja dla osób, które lubią nietuzinkowe
rozwiązania - daje on możliwość mieszkania
w sercu natury.

Guest house

- W Polsce dom na wodzie nie podlega pod
wymogi dotyczące domów mieszkalnych, co
za tym idzie nie należy rejestrować go, jako budynek mieszkalny tylko, jako obiekt pływający
(jacht) – mówi Wojciech Pronobis z firmy
EcoReadyHouse.
Wszystkie domy budowane są w skandynawskim stylu – charakteryzuje je prostota bryły,
duże przeszklenia, niezwykła przestrzeń oraz
funkcjonalność wnętrza.

Tiny house

tarasy z drewna egzotycznego i kompozytu
elewacje drewniane
zadaszenia tarasowe (pergole, markizy)
luksusowe meble ogrodowe
oświetlenie tarasowe

(+48) 509 971 756

biuro@tarasfactory.pl

Gdynia, al. Zwycięstwa 240/1
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STYL SKANDYNAWSKI
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ

Wnętrza w stylu skandynawskim są funkcjonalne, przytulne i pełne
szlachetnej prostoty. Jak je urządzić, by faktycznie było skandynawskie, a nie tylko takie udawało? Oto 10 zasad opracowanych przez
Katarzynę Jędruszczak, dekoratorkę wnętrz i managera salonu BoConcept w Gdyni. Tutaj nie tylko kupisz wyjątkowe skandynawskie
meble, lampy, tkaniny i dodatki, ale też otrzymasz fachową poradę
i skorzystasz z bezpłatnej usługi projektanta wnętrz, który zaaranżuje przestrzeń w Twoim domu.

Katarzyna Jędruszczak - BoConcept Gdynia

1. BIEL, CZERŃ, DREWNO

Zrobiliśmy „mini-badanie” wśród architektów
(czyli „branżowców”) odwiedzających nasz
salon. Pytanie brzmiało: z czym kojarzy Ci się
styl skandynawski we wnętrzach? Większość
odpowiedzi wskazywała na uniwersalną czarno - białą bazę kolorystyczną, ale koniecznie
ocieploną drewnem.

2. AUTENTYCZNOŚĆ
I WYRAFINOWANIE

W stylu skandynawskim dominują naturalne
materiały i oryginalne produkty. Bardzo wiele
elementów wnętrza ma duszę, historię. Te najbardziej wyrafinowane skandynawskie wnętrza zawsze koncentrują się wokół pięknych
detali. Warto ich szukać i je kolekcjonować.

3. ŚWIATŁO - NOSISZ JE W SOBIE!

Styl skandynawski to także „zarządzanie
światłem”. Aranżacja okien zakłada maksymalne otwarcie na promienie słoneczne
(okna nie są zbyt mocno przykrywane roletami, firanami, żaluzjami). Oświetlenie sztuczne to wykorzystanie piękna detalu, hołd
złożony funkcji (żarówka w „zwykłej” porcelanowej oprawie, na zwykłym kablu, w tekstylnym oplocie), albo mistrzostwo malowania
ścian rzucanymi cieniami.

4. KOLOR W DODATKACH

Czarno – biało - drewniana baza daje nieskończone możliwości aranżacji przy pomocy dodatków. Możesz sięgnąć po niemal klasyczny
dla skandynawskiego stylu akcent czerwony.
A może wolisz błękity lub pastele? Dodatki
kolorystyczne prawdziwie „czarują” wnętrza
skandynawskie.

5. OTWARTOŚĆ, ALE FUNKCJONALNA

Wnętrze skandynawskie daje „poczucie oddechu”. To niemal zawsze otwarta kuchnia
(często w kuchni otwarte są też… szafki, które zastępowane są półkami). Przestrzeń jest
jednak drobiazgowo przemyślana pod kątem
funkcji i trybu życia domowników.

6. OCIEPLANIE SZAROŚCIAMI
I FAKTURĄ

Szare kolory w stylu skandynawskim dają ciepło i przytulność. Łagodzą ostrość przejścia

między czernią i bielą, która zazwyczaj stanowi bazę kolorystyczną. Podobnie jak faktura drewna, albo splot na kocu czy pledzie.
A może wiklinowy kosz?

7. NATURA UDOMOWIONA

W stylu skandynawskim rośliny są stawiane na szczególnym miejscu. Dosłownie
i w przenośni. Bez względu na to czy jest to
gałązka z zielonymi listkami czy monstera,
zawsze są skomponowane tak, jakby czynił
to światowej klasy florysta.

Mnóstwo dziennego światła, jasna
podłoga, naturalne barwy przełamane
kolorystycznymi akcentami, wyraziste
dodatki – kwintesencja skandynawskiego stylu w aranżacji BoConcept.
Do aranżacji apartamentu wykorzystano: sofa Osaka, fotel Imola, lampa
podłogowa Kuta, stolik kawowy Lugo,
stół Monza, krzesła Adelaide.

8. BIAŁA ŁAZIENKA

Łazienka skandynawska stanowi zwykle
wyważony balans między funkcją a formą.
Zazwyczaj biała, minimalistyczna, czasem
„przełamana” kolorem w dodatkach. Zawsze
jednak sprawia wrażenie jednocześnie sterylnej i przytulnej.

9. OBRAZY I TAPETY

Tapety mogą podkreślić funkcjonalny podział
wnętrza, albo spełnić inną praktyczną funkcję
– np. zabezpieczyć ścianę nadmiernie narażoną na zabrudzenia. Obrazy zwykle harmonijnie współgrają z innymi detalami wnętrza.

Mamy tu szeroki wachlarz możliwości – od
abstrakcji po plakaty, fotografie czy prace typograficzne.

10. KLASYCZNE PIĘKNO

Dobrze zaaranżowane wnętrze skandynawskie jest ponadczasowe. Tak jak meble skandynawskich projektantów – choć niejednokrotnie zaprojektowane w latach 40, 50, czy
60 nadal zachowują świeżość. Ten, kto prawdziwie kocha styl skandynawski wie, że inwestuje w meble na lata.

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa) • tel: 667 500 100
www.boconcept.pl • www.facebook.com/BoConcept-Trójmiasto-Gdynia
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TRÓJMIEJSCA
PAULINY RUDNICKIEJ
ROZMAWIAŁA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: PAULINA KALBARCZYK

TRÓJMIEJSCA to stały cykl magazynu Prestiż, w którym znani i lubiani opowiadają o swoich
ulubionych miejscówkach, głównie tych trójmiejskich, ale nie tylko. Ulubione restauracje, puby
i kluby? Najlepsze miejsca na spotkanie biznesowe czy plotki z koleżanką przy kawie. Miejsca, które przywołują wspomnienia... o tym wszystkim rozmawiamy z ciekawymi mieszkańcami Trójmiasta. Tym razem o miejscach, do których wraca z sentymentem oraz o tym, gdzie
najchętniej zaszywa się by odpocząć, opowie Paulina Rudnicka, znana jako Kapuczina, jedna
z najpopularniejszych trójmiejskich blogerek.

M

ieszkam w Trójmieście już od
7 lat, ale wystarczyło pół roku,
żebym na pytanie „skąd jesteś?”,
odpowiadała: „z Gdańska”. Uwielbiam te części miasta, które tętnią życiem, dlatego najczęściej można spotkać mnie na Starym Mieście albo we Wrzeszczu. Przepadam
też za Stocznią i Dolnym Miastem – jeśli przyjeżdżają do mnie znajomi spoza Trójmiasta,
którzy doskonale znają centrum, zabieram ich
właśnie w te okolice. Uwielbiam też Gdańsk
nocą, głównie z perspektywy samochodu – to
mój ulubiony sposób na relaks.

Jeśli mam wolny weekend, wybieram zwykle
plaże (Brzeźno, Stogi albo Sopot). Mając dostęp do morza, trudno byłoby z tej okazji nie
korzystać. Wprawdzie nie jestem fanką leżenia plackiem na plaży, za to uwielbiam długie spacery brzegiem morza, obowiązkowo
z gofrem ręku. Mam też sentyment do plaży
w Sobieszewie – spędziłam tam wiele romantycznych wieczorów. Lubię aktywny relaks.
Jeśli pogoda dopisuje, zakładam rolki, a jeśli
nie – wybieram basen. Uwielbiam też Teatr
Muzyczny w Gdyni i wypady do kina.
Lubię Trójmiasto, bo jest również pięknym
tłem do zdjęć na mój blog – Kapuczina.com.
Dzięki temu odkrywam wiele ciekawych
miejsc. Najrzadziej bywam niestety w Gdyni
i chyba muszę nadrobić zaległości. Odnoszę
wrażenie, że w porównaniu z Gdańskiem, tam
życie płynie nieco spokojniej, a ludzie są pogodniejsi. Także chętnie poznałabym lepiej
właśnie to miasto i przede wszystkim dzielnice nieco oddalone od centrum.
Jak na razie moje życie najbardziej koncentruje się w Gdańsku. Tutaj mam swoje ulubione
miejscówki. Często jadam na mieście. Uwielbiam Mito Sushi w Gdańsku, Mon Balzac,
często zaglądam też do KOS-a, restauracji na
Piwnej oraz od niedawna do Aioli we Wrzesz-

czu. Ostatnie dwie pozycje to nieliczne, jeśli
nie jedyne, restauracje w Gdańsku otwarte do
północy. W Sopocie lubię Śliwkę w Kompot.
Jeśli zaś chodzi o moje ostatnie odkrycia, polecam Bistro Słowacki zlokalizowane w nowym
hotelu Smart na terenie Garnizonu. Pyszne
kanapki z łososiem, jogurt i kawę dostaniesz
w Mitte Chleb i Kawa przy Rzeźnickiej – lokal
jest otwarty już od 7.00. Jeśli zaś lubisz owoce morza i cenisz sobie wnętrza dopracowane
w każdym detalu, zajrzyj do SeaFood Station
w Sopocie. Świetną kuchnią (i ekipą) może pochwalić się też restauracja Tu’gether w Sopocie. Polecam wybrać ją na lunch.
Na spotkania z przyjaciółmi, pogaduchy
z koleżankami zwykle wybieram którąś z kawiarni zlokalizowanych przy ul. Wajdeloty we
Wrzeszczu albo na terenie Garnizonu. Często
zaglądamy do Kurhausu albo Fukafe. W centrum zaś zwykle jest to Retro, Drukarnia, a wieczorami – Pułapka - uwielbiam szefostwo oraz
ekipę, która tam pracuje, ewentualnie Józef K.
Większe i bardziej huczne imprezy taneczne
to raczej Sopot. Bywam we Wtedy i w Spatifie.
Myślę też, że Soho będzie dobrym wyborem.
Na pewno w Gdańsku trudniej o dobre kluby
– większość osób kieruje się do Absyntu, Parlamentu, ewentualnie do klubogalerii Bunkier.
Łatwiej za to o przyjemne miejsca na randkę.
Jeśli chodzi o restauracje, z pewnością polecam Eliksir we Wrzeszczu. Moim zdaniem,
proporcje między kuchnią, ceną, poziomem
elegancji i luzu są idealnie wyważone. Mój
przyjaciel śmieje się, że na trzecią randkę
najlepiej zabrać dziewczynę do Aquaparku.
W tych okolicznościach można zobaczyć
ją w pełnej krasie, bez tony makijażu i ubrań
maskujących sylwetkę. Może nie jest to najbardziej oczywisty wybór, ale sama chętnie
wybrałabym się na randkę do parku trampolin
Jumpcity.

PAULINA RUDNICKA
zawodowo zajmuje się marketingiem, jest copywriterem,
pisze i fotografuje, pracuje
również jako stylistka. Zwolenniczka minimalizmu, filozofii slow life i slow fashion. Od 6
lat prowadzi blog Kapuczina.
com. Początkowo był to blog
wyłącznie modowy, z czasem
tematyka rozszerzyła się
o tematy związane z kulturą
i szeroko pojętym stylem życia. Dziś to jeden z najciekawszych i najpopularniejszych
trójmiejskich blogów.

SOPOT WAVE
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pokazy mody
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SOPOT WAVE

SOPOT WAVE 2017
MODNE ŻEGL ARST WO

Pokazy mody to jeden z głównych punktów programu Sopot Wave. Nz. Pokaz Marella
fot. Karol Kacperski

C

fot. Karol Kacperski

Blisko 700 osób bawiło
się na piątej edycji Sopot
Wave, imprezie z okazji powitania sezonu żeglarskiego organizowanej przez
wydawców
magazynów
Prestiż i W Ślizgu!. Tym razem w salach sopockiego
hotelu Sheraton z pięknym
widokiem na molo. Sopot
Wave patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk.
hoć
impreza
zaczynała
się
o 19.00,. to już przed siódmą hol
zapełnił się gośćmi. Główna część
imprezy odbywała się dwupoziomowej sali Marco Polo, z biegnącą
wokół antresolą i tarasem widokowym. Do
dyspozycji gości była także sala z widokiem
na molo oraz foyer. Tam swoje stoiska umieścili partnerzy imprezy: Citi Bank Handlowy,
deweloper NDI i Ramatuelle, producent sportowej odzieży męskiej, głownie kąpielowej.
Można było też podziwiać pojazdy AC Motors: najnowszy skuter wodny Yamaha i motocykl Ducati, a także najnowsze modele Mazdy,
wystawione przez dealera BMG Goworowski.
Goście, witani kieliszkiem doskonałego Prosecco Mionetto przechadzali się po salach
zapoznając się z ofertą partnerów SW.

BLASK SUKCESU
Zespół Cieśni i Tańca
fot. Nikola Leleń

Punktualnie o 19.30 prowadzący imprezę
aktor Tomasz Podsiadły rozpoczął imprezę.
Wraz z nim na scenie zjawili się organizatorzy: Michał Stankiewicz i Jakub Jakubowski.
- Dzisiaj czeka nas wieczór pełen emocji
i przede wszystkim dobrej zabawy. Cieszę się
niezmiernie, że tak licznie zaszczycili Państwo swoją obecnością naszą imprezę, tym
bardziej, że jest to przecież koniec bardzo
długiej majówki. Wśród gości widzę mnóstwo
znajomych twarzy, naszych przyjaciół, klientów, partnerów biznesowych, tym bardziej
jest mi miło poinformować, że wydawany
w Trójmieście od ponad 7 lat Prestiż, wygrał
właśnie ranking opiniotwórczego magazynu
Press na najlepsze regionalne czasopismo lifestylowe w Polsce. Ten sukces zawdzięczamy również Wam, Waszemu zaufaniu do nas
- mówił Jakub Jakubowski.

Mazda MX-5 RF zaprezentowana przez BMG Goworowski
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fot. Krzysztof Nowosielski

fot. Karol Kacperski

SOPOT WAVE

Zbigniew Nowak porwał żonę Wiolettę na parkiet

Akcja promocyjna Neauvia Organic i Centrum Medycznego Dr Kubik

Koktajle to specjalność Bar4You

fot. Krzysztof Nowosielski

fot. Karol Kacperski

fot. Nikola Leleń

Na Sopot Wave nie zabrakło znakomitych żeglarzy. Nz. Piotr Myszka i Zbigniew Gutkowski

ŻEGLARSKI KLIMAT
- To już piąta edycja SW, ale trzeci sezon żeglarski
z rzędu – podkreślał Michał Stankiewicz. - Cieszymy się, że pogoda nam dopisała, po miesiącu
zimna i deszczu, mamy słońce. To szczególnie
ucieszyło z pewnością załogi startujące w Sopot
Wave Regatta. To nasze pierwsze regaty towarzyszące tej imprezie.
Michał Stankiewicz przypomniał, że choć sezon
witany jest wiosną, a żegnany jesienią, to zawodowi żeglarze trenują prawie cały rok.
- Zawodnicy pływający na katamaranach w sopockim UKS Navigo, potrafią zejść na wodę w lutym,
podobnie jak kajciarze z nowo powołanej sekcji kitesurfingu SKŻ. Zimą pływają także nasi surferzy,
bo na Bałtku wtedy jest najlepsza fala – opowiadał Stankiewicz.

Przemysław Kisielewski i Łukasz Stybner – reprezentanci banku Citi handlowy, partnera Sopot Wave

MODA I REGAT Y
Sopot Wave, choć odbywa się z okazji początku
sezonu żeglarskiego to jest wydarzeniem przede
wszystkim lifestylowym. Tak więc głównym
punktem programu były pokazy mody w reżyserii
Michała Starosta. Na wybiegu można było więc
zobaczyć najnowsze kolekcje marek Marella, Patrizia Pepe, Guess i Marciano Guess.
Na wybiegu swoje stroje pokazał także Michał
Starost, trójmiejski projektant. Tym razem
z kolekcji „Niezapominajka”. Pokazy mody
zwieńczyły dwie marki – Helly Hensen, znana
i niezwykle ceniona przez żeglarzy norweska
marka i Optical Christex, sieć trójmiejskich salonów optycznych z luksusowymi i rzadkimi na
polskim rynku markami.

Humory dopisywały

SOPOT WAVE

fot. Karol Kacperski
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PARTNERZY
Nie zabrało innych atrakcji. Panie (a także panowie) mogli podziwiać efekty pracy Moniki Zbrzeźnej, profesjonalnej wizażystki gwiazd. Na scenie
pojawili się też przedstawiciele sponsorów i partnerów imprezy, a także ciekawe prezentacje firm
m.in.: NDI i Tre Mare, Dr Kubik, Neauvia, Brain
Plus, Thalgo. Do zakupów i odwiedzenia zachęcał
też gdyński Dom Mody Klif, niezwykle popularne
miejsce, szczególnie wśród pań szukających najlepszych i wyrafinowanych marek.

SOPOT WAVE REGATTA
Załoga Thalgo Polska z nagrodami za zwycięstwo w Sopot Wave Regatta
fot. Nikola Leleń

Sporą atrakcją dla gości były konkursy, gdzie do
wygrania było wiele atrakcyjnych nagród. Część
pokazową zamknęło rozdanie nagród Sopot Wave
Regatta. W regatach, które odbywały się tego samego dnia wokół sopockiego mola wzięło udział
6 załóg. Uczestnicy ścigali się na takich samych
jachtach Delphia 24 one design, a każda załoga
miała profesjonalnego sternika. Nadzór nad całością sprawował GSC Yachting, firma, która specjalizuje się w żeglarskiej obsłudze biznesu.
Ci, którzy chcieli poczuć emocje związane z żeglowaniem na pełnym morzu, na dodatek w wersji ekstremalnej, mogli skorzystać na stanowisku
Helly Hansen z wirtualnej rzeczywistości. W specjalnych okularach można się było wcielić w rolę
profesjonalnego skippera i pruć wielkie, oceaniczne fale.

AKCENT MUZYCZNY

Meble Kler zapewniły komfort i wygodę naszym gościom
fot. Karol Kacperski

Skuter wodny Yamacha GP 1800 wzbudzał podziw i pożądanie

ŻEGLARSKIE SŁ AWY
Jako, że Sopot Wave to impreza z okazji powitania sezonu żeglarskiego stawili się też i żeglarze,
przede wszystkim z partnerskich, sopockich klubów: UKS Navigo, Sopockiego Klubu Żeglarskiego
i Yacht Club Sopot. Byli tez znani mistrzowie, m.in.:
Piotr Myszka, mistrz świata w klasie RS:X, Tomek
Janiak, wicemistrz świata Masters w kitesurfingu,
Jacek Noetzel, wicemistrz Europy w katamaranowej A-klasie, Zbigniew Gutkowski, wybitny żeglarz
oceaniczny, Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, olimpijczycy w klasie 49-er, Victor Borsuk,
czołowy kitesurfer świata, czy Karolina Wolińska,
mistrzyni Polski w Surfingu. I wielu innych doskonałych żeglarek i żeglarzy, a także osoby związane
z żeglarstwem. Kolejne – szóste Sopot Wave już
jesienią!

fot. Nikola Leleń

Marka Ramatuelle Beach Wear przywiozła do Sopotu najnowszą kolekcję

Henkell & Co oraz Bar4You zapewniły zaopatrzenie barów

fot. Karol Kacperski

Na finał Sopot Wave przygotowano koncert trójmiejskiej formacji Zespół Cieśni i Tańca. Profesjonalni, ale przede wszystkim kojarzeni z awangardową i ambitną sceną na co dzień, a także
niezwykle znanymi projektami muzycy, bawili gości w konwencji dancingu. Nie zabrakło polskich
i światowych przebojów. Równolegle o podniebienie gości dbali kucharze z kuchni Sheratona serwując zimny bufet, a doskonałe drinki oparte na
Prosecco, wódce i ginie – tzw. suors - serwowali
barmani z firmy Bar4You.
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THALGO W YGRY WA SOPOT WAVE REGAT TA!

Tłoczno na starcie
Sopot Wave już na stałe wpisał
się w kalendarz wiosenno-letnich
wydarzeń lifestylowych w Trójmieście. Ta edycja jednak zaznaczyła swoją obecność w świecie
żeglarskim jeszcze mocniejszym
akcentem niż zwykle. Tym razem
współpraca magazynów W Ślizgu! oraz Prestiż z GSC Yachting
przyniosła efekt w postaci Sopot
Wave Regatta – pierwszych, autorskich regat zorganizowanych
specjalnie dla klientów i partnerów magazynów.
O trofeum Sopot Wave Regatta
rywalizowały załogi pod banderą: Centrum Medyczne dr Kubik
i BrainPlus, Mediafocus, Thalgo
Poland, Energa SA oraz gościnnie, poza konkurencją dwie załogi Yacht Club Sopot, w tym jedna
przygotowująca się do startu
w Polskiej Ekstraklasie Żeglarskiej. Rywalizacja była zacięta
i pełna emocji. Na Zatoce Gdańskiej panowały idealne warunki
wietrzne, 8-12 węzłów. Przez kilka godzin uczestnicy wyścigów
walczyli z wiatrem, sprzętem
i własnymi słabościami. Łącznie
rozegrano pięć wyścigów.
Bezkonkurencyjna okazała się
drużyna Thalgo Poland, jedyna
załoga złożona z samych kobiet,
która wykazała ogromną wolę
walki aż do ostatniego wyścigu.
To właśnie im przypadło w udzia-

Załoga Energa Invest
le pierwsze miejsce w Sopot
Wave Regatta.
- Jesteśmy bardzo zadowolone
z udziału w Sopot Wave Regatta.
Jako jedynej w całości żeńskiej
załodze, pomimo wyrównanej rywalizacji, udało nam się zdobyć
zaszczytne pierwsze miejsce.
Szczególne podziękowania należą się naszemu sternikowi, Jakubowi Marcinkowskiemu, który
dołożył wszelkich starań, aby
nas odpowiednio przeszkolić
i zmotywować. Tym zwycięstwem udowodniłyśmy, że team
Thalgo Poland kocha wyzwania
i jest niekwestionowanym liderem – podsumowuje Agnieszka
Maj, koordynator ds. marketingu
Thalgo Poland.
Drugie miejsce zajęła drużyna
Energa Invest, a podium zamknęła załoga Centrum Medyczne dr
Kubik i BrainPlus, a całości dopełnił team Mediafocus. Rozdanie nagród odbyło się na imprezie
Sopot Wave w hotelu Sheraton.
- Pierwsze Sopot Wave Regatta
przeszło do historii. Po raz kolejny udowodniliśmy, że połączenie świata sportu i biznesu
to doskonałe rozwiązanie, które
znakomicie buduje relacje, zarówno żeglarskie, partnerskie jak
i zespołowe – podkreśla Rafał
kk
Sawicki z GSC Yachting.

Załoga Mediafocus

Załoga Thalgo Poland

Załoga Dr Kubik i BrainPlus

fot. Marta Dębska

Kilkadziesiąt osób, Zatoka Gdańska, Sopot, wszechogarniające słońce i pomyślne wiatry – to bilans pierwszych, historycznych regat Sopot Wave Regatta, zorganizowanych
przez redakcje Magazynu Prestiż i Magazynu W Ślizgu! we współpracy z GSC Yachting.
Historyczne, bo pierwsze zwycięstwo odniosła załoga Thalgo Poland.
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HELLYHANSEN.COM
Thomas Coville, fastest around-the-world solo sailor

PREPARE FOR
THE WORST
WEAR THE BEST

Odbierz torbę o wartości 300 PLN
przy zakupach powyżej 1’000 PLN.
HH CLASSIC DUFFEL BAG 30L

HELLY HANSEN ul. Powstańców Warszawy 6, Dom Zdrojowy, 81-718 Sopot
HELLY HANSEN aleja Kasztanowa 10, 11-730 Mikołajki

82

SOPOT WAVE

Modową część piątej edycji Sopot Wave
zainaugurował pokaz włoskiej marki
Marella. Na wybiegu modelki zaprezentowały stylizacje pełne kobiecego wdzięku,
na każdą okazję. Łącząc najnowsze trendy
z włoskim stylem, kolekcja została zaprojektowana z myślą o dynamicznej i świadomej
stylu kobiecie, oferując szeroki wybór płaszczy, kurtek, bluzek, sukienek, obuwia, torebek i wiele innych.
Marella to propozycja dla kobiet wrażliwych na trendy, które nie boją się eksperymentować z modą. Wiosenno – letnia
kolekcja olśniewa nas słońcem pustyni
w Kalifornii, jest przytulna, energetyzująca
i wyrafinowana.
Marka łączy klasyczne kroje z najnowszymi rozwiązaniami. To wiosenny must have
w garderobie każdej kobiety. Wszystko jest
absolutnie naturalne, jak piękno supermodelki Mirandy Kerr, która promuje najnowszą
kolekcję marki Marella.
Bez wątpienia największą zaletą marki Marella jest fakt, iż każda kolekcja posiada kilka

linii, dzięki czemu każdy może wybrać coś
dla siebie. Cechą charakterystyczną produktów marki Marella jest też fakt, że dużą
uwagę zwraca się przy ich produkcji na detale, dzięki czemu są świetnie wykończone,
a często także posiadają ciekawe ozdoby

i aplikacje. Zapraszamy do butiku firmowego marki Marella w Centrum Handlowym
Klif w Gdyni

FOTO: KAROL KACPERSKI

fot. Krzysztof Nowosielski

fot. Krzysztof Nowosielski
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Patrizia Pepe, ulubiona marka gwiazd, została założona w 1993 roku we Florencji.
W sygnowanych przez nią kolekcjach uwaga
skupiona jest na przyjemności, którą można
czerpać tylko ze starannie dobranych detali.
Jej styl harmonijnie przylega do ciała i duszy kobiety. Najnowszą kolekcję wyróżniają
kwiaty pustyni pojawiające się w trójwymiarowych żakardowych motywach i lureksie.
Dominuje elegancka, wszechstronna odzież
wzmocniona przez szczegóły świecącego
złota, kwiatowe wzory, falujące frędzle.
Połączenie klasycznej czerni i naturalnego
koloru przełamuje cygański nastrój dwutonowych i raszlowych koronek, dzianin
z efektem siatki oraz szydełek. W kolekcji
wiosna-lato 2017 Patrizia Pepe nie zabrakło
kultowej dla marki skóry, która wraca w nowych krojach i wyszukanych detalach. Akcesoria łączą intensywne kolory z glam
detalem, takim jak ikoniczna blokada zamka
- ważka.
Świeży i lekki denim odświeżony jest paskami tęczowych cekinów, błyskiem indygo

i kontrastem bieli z koralem. Te z kolei łączą
się z barwioną w technice batiku popeliną
oraz bluzkami w stylu cygańskim, które
można marszczyć i wiązać, tworząc przy
tym niepowtarzalny wygląd. Zapraszamy

do salonu firmowego Patrizia Pepe w Centrum Handlowym Klif w Gdyni.

FOTO: KAROL KACPERSKI
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Kolekcje Marciano Guess są zdecydowanie
bardziej eleganckie, idealne zarówno na biznesowe spotkania, jak również na wieczorne
przyjęcia i gale. Aktualna kolekcja z wdziękiem porusza się między różnymi stylami,
podkreślając swój wrodzony czar i poczucie
absolutnej wolności. Jest uosobieniem miejskiego stylu, jednocześnie czerpiąc inspirację z magicznej scenerii australijskiej pustyni.
Kolekcja męska inspirowana jest modą lat
50-tych, a dokładnie stylem preppy, który
został osadzony we współczesnych realiach
tworząc zupełnie nową formę minimalizmu.

fot. Krzysztof Nowosielski

Podczas Sopot Wave zaprezentowaliśmy także dwie marki należące do grupy GUESS – GUESS Jeans oraz Marciano Guess. Ta pierwsza
to globalna marka odzieżowa specjalizująca
się w denimie. Najnowsza, wiosenno – letnia
kolekcja GUESS Jeans to połączenie miejskiego stylu i ducha swobody charakterystycznego
dla stylu boho. Czerpiąc z możliwości oferowanych przez innowacyjne tkaniny techniczne,
kolekcja zwraca się również ku materiałom
z włókien naturalnych w różnorodnej palecie
kolorystycznej i wzorach odpowiednich dla niej
i dla niego. Tradycyjnie króluje denim – tym razem w muśniętej słońcem letniej odsłonie.

Marciano Guess

fot. Krzysztof Nowosielski

W Trójmieście salony Guess Jeans znajdziecie Państwo w Centrum Riviera oraz w Galerii
Bałtyckiej. Salon Marciano Guess znajdziecie w Centrum Handlowym Klif w Gdyni.
FOTO: KAROL KACPERSKI
Marciano Guess

Marciano Guess

Marciano Guess

Marciano Guess
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Marciano Guess

Guess

Guess

Guess

Guess

Guess

Guess

Guess

Guess
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Według Helly Hansen nie rodzisz się wtedy,
kiedy przychodzisz na świat – ale wtedy,
kiedy naprawdę zaczynasz czuć pełnię życia! Ubrania tej norweskiej marki w pełni
odzwierciedlają tę maksymę. Od 1887 roku,
Helly Hansen pracuje nad tym, aby jej odzież
pozwalała nam czerpać radość ze sportów,
które rzucają wyzwanie żywiołom. Helly
Hansen to wybór profesjonalnych żeglarzy
na całym świecie. Z myślą o nich powstają
kolekcje, które chronią nas w starciu z żywiołem i pozwalają odczuć życie w pełni.

Nowoczesne tkaniny, z jakich produkowana jest odzież Helly Hansen blokują

możliwość przedostania się do środka
wody morskiej, deszczu, śniegu oraz
wiatru, jednocześnie umożliwiając odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci
z powierzchni ciała – to 2 milimetrowa
bariera między złą pogodą a cudowną
przygodą.

Salon marki Helly Hansen znajduje się
w samym centrum Sopotu, w Domu
Zdrojowym. Zapraszamy też do salonu
w Mikołajkach.

FOTO: KAROL KACPERSKI

fot. Krzysztof Nowosielski

Kolekcja wiosenno - letnia zaadresowana
jest zarówno do entuzjastów dalekich rejsów po oceanach, jak i amatorów przybrzeżnych wycieczek i regat. Do wyboru zarówno
profesjonalna odzież żeglarska, również lekka, lifestylowa kolekcja miejska, jak i funkcjonalne obuwie dedykowane żeglarzom,
pasjonatom outdooru oraz tym, którzy po
prostu szukają wrażeń na weekendowych
wycieczkach.

fot. Krzysztof Nowosielski

fot. Karol Kacperski

SOPOT WAVE

89

90

SOPOT WAVE

Najbardziej pożądane marki okularowe na
świecie zostały zaprezentowane podczas Sopot Wave dzięki firmie Optical-Christex. Firma
od 1991 roku, kiedy to powstał pierwszy salon
w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej, stawia na
luksus, unikatowe marki i bardzo profesjonalną obsługę doradców optycznych.

Ray-Ban, Etnia Barcelona, Micheal Kors
i wiele innych.
Zapraszamy do czterech salonów Optical-Christex (dwa w Sopocie i dwa w Gdyni)

oraz prężnie rozwijającego się sklepu internetowego www.opticalchristex.pl

FOTO: KAROL KACPERSKI

fot. Krzysztof Nowosielski

Butik okularowy znajdujący się w Domu
Zdrojowym w Sopocie oferuje najbardziej luksusowe okulary, znanych na całym świecie marek. Optical-Christex jest
oficjalnym, często jednym z nielicznych
w Polsce, przedstawicielem takich marek
jak: Cartier, Dita, Dior, Victoria Beckham,
Oliver Peoples, Chanel. W salonach znajdziemy też tak znane i designerskie marki,
jak Mykita, Alain Mikli, Tom Ford, Bvlgari,
Porsche Design, Prada, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Celine, Chloe, Persol, Oakley,

Salon w Sopocie, w kompleksie hotelu Sheraton
to butik okularowy oferujący najbardziej luksusowe marki
okularowe znane na całym świecie

OPTICAL CHRISTEX
SOPOT, UL. POWSTANCÓW WARSZAWY 6, DOM ZDROJOWY
www.opticalchristex.pl
www.opticalchristex.pl/sklep
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Kolekcja " Niezapominajka" by Michał Starost
x Zatoka Sztuki to hołd dla plisu, trendu w projektowaniu sukienek, który po latach wraca
na światowe wybiegi. Zwiewne i przewiewne
sukienki pełne są kolorów i organicznych printów. Modele wykonane są z satyn, muślinów
jedwabnych oraz najnowszej generacji tkanin
syntetycznych z parametrami tkanin naturalnych. Całość dopełnia biżuteria tworzona specjalnie do kolekcji przez sopockiego jubilera Mariusza Gliwińskiego z pracowni Ambermoda.
FOTO: KAROL KACPERSKI
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Od lewej: Jakub Jakubowski, wiceprezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o., Karolina
Matysek, Personal PR, Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Od lewej: Jarosław Chłopek, Dobre Jachty,
Filip Wójcikiewicz, właściciel hotelu Hilton Gdańsk

Od lewej: Mirosława Sobczyk, Barbara Zaborowska,
prezes Olimpia Group, Karolina Sozańska, Holistic Clinic

Od lewej: Piotr Gacek, Karolina Gacek, Magazyn Prestiż,
Tomasz Podsiadły, prowadzący Sopot Wave

Od lewej: Jarosław Prolejko, dyrektor firmy Assel, Helena Prolejko,
Lions Club Amber, Barbara Zaborowska, prezes Olimpia Group

Od lewej: Wioletta Nowak, Krzysztof Jancen, Portobello Group,
Zbigniew Nowak, właściciel Grupy Nowak

Od lewej: Przemysław Kisielewski, Manager Zespołu Opiekunów Klienta
Citi Gold, Sylwia Więckowska, Citi Gold, Anna Jagiełło, Citi Gold, Łukasz
Stybner, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Citi Handlowy

Aleksandra Staruszkiewicz, GSC Yachting, Maria Bek, Magazyn Prestiż,
takich trzech jak one dwie to nie ma ani jednej

Victor Borsuk, wielokrotny mistrz Polski w kitesurfingu,
z partnerką Olgą Świeboda

Magdalena Wójcik, dyrektor generalny Neauvia Poland,
z mężem Danielem Wójcikiem, Holistix Group oraz z dziećmi

Dr Paweł Kubik, właściciel Centrum Medycznego Dr Kubik,
z żoną Agnieszką Pawłowską – Kubik

Od lewej: Agnieszka Ozdoba, Agnieszka Maj,
Anna Gruszczyńska - Thalgo Poland

Od lewej: Marta Blendowska, Magazyn Prestiż, Aleksandra
i Krzysztof Joachimowscy, właściciele Optical-Christex

Od lewej: Grzegorz Czajka, Bartłomiej Oset, Emilia Dobrowolska,
Arkadiusz Zalaszewski - NDI Development

Od lewej: Piotr Chojnowski, Agata Nogal, Anna Wiatr,
Izabela Heiducka – reprezentacja Guess Poland

Alicja i Grzegorz Zalewscy, Ramatuelle Beach Wear

Gjorgji Proevski, Milena Rybińska – Proevska, Helly Hansen

Anna Dębicka, dyrektor Centrum Handlowego Klif

fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń
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fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń
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Paweł Romanowski, właściciel firmy Kontraktor i Taras Factory, z żoną

Dorota Piasecka, właścicielka Cocho Gdynia, Michał Piasecki

Od lewej: Katarzyna Dubiella, Citi Gold, Przemysław Kisielewski, Manager
Zespołu Opiekunów Klienta Citi Gold, Kinga Pniewska, Citi Handlowy

Od lewej: Piotr Myszka, mistrz świata w klasie RS:X, Maciej Żarnowski,
Jacek Piasecki, żeglarze

Od lewej: Monika Słupska, Barbara Zaborowska, Grzegorz Słupski

Od lewej: Beata Wróblewska, Magdalena Wójcik, Izabela Piećko,
przedstawicielki Neauvia Poland

Od lewej: Ewa Hronowska, Marcin Popielarz, szef kuchni restauracji Biały
Królik, Martyna Górska, Anna Górska, właścicielki Quadrille Conference & Spa

Paweł Górski i Magdalena Czajkowska, GSC Yachting

Żeglarz Paweł Kołodziński z żoną

Od lewej: Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment,
Dariusz Tajerle, prezes Tekton Capital

Od lewej: Piotr Gacek, Jakub Jakubowski, Marcin Wasilewski,
Sebastian Twardowski

Od lewej: Krystyna Dwórznik, dr Karolina Kondej, chirurg plastyk,
Beata Maciejewska

Od lewej: Piotr Koliński, Comarch, Małgorzata Budrys, Ambasada RP
w Dubaju, Łukasz Bek, właściciel ML Car

Julia Lewandowska i Daniel Kwidziński
- Poland Sotheby’s International Realty

Od lewej: Zuzanna Kubiak, Karolina Jaś, Piotr Nitka, Dagmara Tajerle

Joanna i Krzysztof Kozioł, manager Centrum Medycznego Dr Kubik

Od lewej: Julia Sarah - Wolnikowska, Rödl & Partner, Marta Jasiak,
właścicielka Home2Home, Marta Blendowska, Magazyn Prestiż

Od lewej: Jakub Jakubowski, Zbigniew Gutkowski, Michał Stankiewicz

KRONIKA SOPOT WAVE

Od lewej: Piotr Myszka, Zbigniew Gutkowski, żeglarze

Od lewej: Marek Knobloch, Fashion TV,
Wioletta i Zbigniew Nowak, Grupa Nowak

Od lewej: Aleksandra Jaśkowska, kosmetolog Gdańska Klinika
Urody, Kuba Bałazy, manager Gdańskiej Kliniki Urody, Anna Smoleń,
właścicielka Gdańskiej Kliniki Urody

Od lewej: Joanna Kowalska, Showroom Marchewka, Pinus, Heritage,
Vangelis Chandeliers, Marta Sulkowska, Pracownia Polka

Konrad Rószkowski, projektant graficzny Prestiż Magazyn Trójmiejski
oraz W Ślizgu! z partnerką

Agnieszka i Maciej Olszewscy, Blue Sails

Karolina Gacek, Magazyn Prestiż, Mariusz Brożyński, właściciel Bar4You

Kamila Kamińska – Tryniszewska, PZU, z mężem

Agata Braun, Smile Reprezent, Dariusz Rodzik, Hotel Sopot

Od lewej: Agnieszka Ozdoba, Agnieszka Maj, Sylwia Michałek, Anna
Gruszczyńska, Iwona Kwiatkowska - Thalgo Poland

Katarzyna Dowgiałło – Edel i Dawid Edel, właściciele hotelu Villa Antonina

Magdalena Larczyńska, Kamila Śliwiak, Joanna Borowska,
Magda Wilma - British Automotive Gdańsk

Od lewej: Krzysztof Podjaski, Monika Michalik,
Marcin Sowiński, Agencja Mediafocus

Marta Lubos, Rafał Sawicki, GSC Yachting

Radosław i Aneta Stefańscy, Catering Szafran i Miód

Od lewej: Beata Urta, Ula Pollmeier

Bartosz Gawryszewski, siatkarz Lotos Trefl Gdańsk, Zuzanna Leszczyńska

Od lewej: Estera Gabczenko, Zatoka Piękna, Dmitrij Gabczenko, dyrektor
marketingu SKAT Transport, Marta Nanowska, Marantha

fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń
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fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń
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Od lewej: Anna Faluta – Kowalska, Klinika Orłowo, Joanna Galusiewicz,
właścicielka Kliniki Orłowo, Julia Sarah - Wolnikowska, Rödl & Partner, Marta
Jasiak, Home2Home, Anna Szalińska, manager Kliniki Orłowo

Od lewej: Pamela Grzechnik, Hotel Bayjonn, Katarzyna Bieg

Od lewej: Karolina Łukaszewska, Porsche Centrum Sopot,
Laura Fiuk, Vorwerk Polska, Piotr Drost

Od lewej: Izabela Paź, Monika Ośmiałowska, radca prawny,
Maria Luiza Piesiaków, Holistic Clinic

Rafał i Monika Wojciechowscy, Digital1

Z lewej: Nela Andrzejczak, właścicielka Nell Court

Mariusz Polender, właściciel restauracji La Vita,
Marita Just, właścicielka Gabinetu Medycyny Estetycznej Marita

Od lewej: Artur Tomczak, właściciel firmy Front Meble, Piotr Zdzitowiecki,
wiceprezes Sopockiej Fabryki Urody, Robert Stępnik, Archideon

Od lewej: Anna Piechowska, Kornela Ogórkiewicz, współwłaścicielka
Starego Browaru Kościerzyna, Iwona Kirschen, właścicielka firmy Mio

Marcin Suchocki, właściel kancelarii finansowej Tritum, z żoną Katarzyną

Anna Król, właścicielka CKK Architekci, Jarosław Król, żeglarz

Dawid Dopke, Izabela Heiducka, Agata Nogal,
Piotr Chojnowski - Guess Poland

Od lewej: Beata Komorek, właścicielka agencji marketingowej Howinnga,
Kamila Krzeska, trener personalny

Od lewej: Monika Bondarczyk, Patrycja Witucka

Od lewej: Anna Szymborska,
Anna Godziewa, właścicielki Broadway Nieruchomości

Sebastian Życzkowski, Baltic Group, z partnerką Joanną Tokarską

Od lewej: Anna Butowska, lekarz medycyny estetycznej,
Marta Pałucka, modelka, Agnieszka Maziarka, FunSurf

Od lewej: Sylwia Łapszys, Klaudia Kinas, Marry Me House of Brides,
Sławomir Lewicki, Magiel Towarzyski, Mateusz Olszewski

KRONIKA SOPOT WAVE

Tomasz Podsiadły, Monika Zbrzeźna, właścicielka Monika Zbrzeźna Make Up

Od lewej: Michał Kaczorowski, prezes trójmiasto.pl,
Artur Zawadzki, Metropolitan Investment

Filip Kulikowski, Business Talk, z partnerką

Adam Lewandowski, prezes STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Monika
Lewandowska, Monika Słupska

Od lewej: Ismena Warszawska, projektantka marki Ismena, Sylwia
Cukierska, Sheraton Sopot Hotel

Od lewej: Karolina Matysek, Personal PR, Oliwer Rasztawicki, architekt,
Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp z o.o.

Od lewej: Monika Domaszewska, Katarzyna Klozińska, Magazyn Prestiż

Od lewej: Jakub Pietraszek, PZU, Tomasz Gruszecki

Od lewej: Rafał Sługocki, lekarz dermatolog, Dominika Król –
Wacewicz, Artur Wacewicz, Leideberg, Anna Dowgiałło – Sługocka,
właścicielka restauracji Przystanek Orłowo

Od lewej: Michał Czernów, Jacek Pietrzak, Michał Kaczorowski

Od lewej: Sandra Mateńka, Paulina Rudnicka, blogerka Kapuczina

Kaja Koczurowska – Wawrzkiewicz, prezes Hipodrom Sopot

Ewa i Arkadiusz Hronowscy, B90 i Spatif

Od lewej: Jacek Nowak, Łukasz Przybytek, Jacek Piasecki – żeglarze

Małgorzata Noetzel, Jacek Noetzel, szef UKS Navigo

Od lewej: Małgorzata Kirejczyk, Jakub Jakubowski, Izabela Piećko

Od lewej: Piotr Gacek, Sebastian Twardowski,
Adam Leleń, Marcin Wasilewski

Karolina Gacek, Karol Kacperski, Klaudia Krause, Marta Blendowska,
Katarzyna Okońska, Marika Podias – team Magazynu Prestiż! Best of the best!

fot. Karol Kacperski, Krzysztof Nowosielski, Nikola Leleń
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fot. Nikola Leleń

fot. Nikola Leleń
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fot. Nikola Leleń

Natalia Wszelaki z PSSW Mat-Studio i Maciej Kubuj, ExcellentQ

fot. Nikola Leleń

Michał Kłos, stylista fryzur ExcellentQ przy pracy

Makijaż perfekcyjny

Z A KULISAMI SOPOT WAVE
Pomorskie Studium Sztuk Wizualnych Mat-Studio
fot. Nikola Leleń

Za kulisami Sopot Wave dzieją się niesamowite rzeczy. Tutaj praca wre niczym w ulu. Pełne ręce roboty mają niesamowite wizażystki z Pomorskiego Studium Sztuk Wizualnych Mat-Studio z Gdyni oraz zespół stylistów fryzur z salonu ExcellentQ
w Gdańsku. Każdą modelkę trzeba ładnie wymalować, stworzyć spektakularną fryzurę, a wszystko musi pasować do stylizacji, które prezentują modelki na wybiegu.
Wszystko wymaga też niesamowitej sprawności, koordynacji i doświadczenia. Nad tym czuwał reżyser pokazów Michał
Starost. Z Michałem Starostem, z Pomorskim Studium Sztuk
Wizualnych oraz z ExcellentQ Magazyn Prestiż współpracuje
od dawna, nie tylko przy Sopot Wave. To sprawdzeni partnerzy,
którym warto zaufać. Brawo Wy!

Prosecco Mionetto

Do zabawy zachęcały firmy Neauvia Organic i Dr Kubik

Efektowna scenografia i efekty świetlne przygotowane przez Event-Tech

fot. Nikola Leleń

fot.Krzysztof Nowosielski

Kulisy Sopot Wave to nie tylko przygotowanie modelek. To również budowanie całej infrastruktury scenicznej i wybiegowej, co
za każdym razem perfekcyjnie wykonuje firma Event-Tech. Podczas
tegorocznej edycji technicy Event-Tech efektownie rozświetlili nie
tylko potężną i wysoką salę pokazów, ale też zadbali o świetlne akcenty w wielu kluczowych miejscach na obiekcie. 		
MP
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KLIF GDYNIA

BANK
CITI HANDLOW Y

BMG
GOWOROWSKI

DR KUBIK
I BR AIN PLUS

THALGO

NDI DEVELOPMENT

Centrum Medyczne Dr Kubik to jedna
z najprężniej się rozwijających klinik
medycznych w Trójmieście i jedna z najbardziej renomowanych. Medycyna estetyczna, kosmetologia profesjonalna,
chirurgia i chirurgia plastyczna, ginekologia estetyczna to specjalności kliniki. Najmłodszym dzieckiem dr Pawła
Kubika jest Brain Plus - tutaj pod okiem
neuroterapeutów możesz skorzystać
z neurofeedbacku. To naukowa metoda
kontrolowanego treningu mózgu.

Thalgo to lider SPA i Thalassoterapii, nieprzerwanie od ponad 50 lat na świecie
i od ponad 20 lat w Polsce. Zabiegi oraz
kosmetyki marki Thalgo dostępne są
w najlepszych gabinetach kosmetycznych,
ośrodkach talassoterapii oraz SPA na całym świecie. Należąca do portfolio firmy
marka Ella Bache, oferuje wyjątkowe ceremonie na twarz i ciało, nasycone odżywczymi składnikami naturalnego pochodzenia.
Dzięki nowatorskim recepturom zabiegi
i kosmetyki Ella Bache gwarantują kompleksową oraz profesjonalną pielęgnację skóry.

NDI to wiodący trójmiejski deweloper.
Jedną z najciekawszych, realizowanych
inwestycji jest Tre Mare Residence zlokalizowana w Jelitkowie, tuż przy wjeździe
do Sopotu. 63 apartamenty o powierzchni od 37 do 240 m2, dwupoziomowe
penthouse’y z otwartą antresolą na
ostatnich piętrach, ogromne przeszklenia, i zaledwie kilka kroków do plaży,
kortów tenisowych, pływalni, szkółek
windsurfingowych i żeglarskich, a także
do ośrodków spa. Twoje marzenia o luksusie właśnie się spełniają!

AC MOTORS

R AMATUELLE

NEAUVIA ORGANIC

Grupa Ac Motors to największy w Trójmieście multidealer motocykli, takich
marek jak: Ducati, Triumph, Aprilia,
Moto Guzzi, Yamaha, a także salon i serwis Yamaha Marine. Na 400
m2 powierzchni prezentowanych jest
w stałej ekspozycji 30 pojazdów, 200
kasków, 300 kurtek i spodni, oraz kilkadziesiąt par butów i rękawic. Każdy miłośnik jednośladów niezależnie czy jest
posiadaczem motocykla szosowego,
off road, czy quada, znajdzie coś interesującego dla siebie.

Marka Ramatuelle po raz kolejny
z okolic Saint Tropez zawitała do Sopotu! Spodenki pływackie Ramatuelle to
idealny wybór dla modnych współczesnych mężczyzn ceniących aktywny
wypoczynek, a jednocześnie dbających
o nienaganny wygląd. Przygotujcie się na
lato i upewnijcie, że będziecie wyglądać
wyjątkowo nawet podczas kąpieli. Ramatuelle to luksus wyrażony w technologii,
tkaninach, designie i komforcie.

Neauvia Organic to pierwsze na świecie
organiczne wypełniacze na bazie udoskonalonego kwasu hialuronowego. Preparaty
charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem stosowania. Posiadający
wyjątkowe właściwości, organiczny preparat do wypełniania ubytków tkankowych
występuje w trzech formach z różnorodnym ich przeznaczeniem: Neauvia Organic
Stimulate (wypełniacz), Neauvia Organic
Intense (wypełniacz) oraz Neauvia Organic
Hydro Deluxe (mezoterapia).

Najważniejszy punkt na modowej mapie
Trójmiasta, od 21 lat źródło inspiracji dla
wszystkich tych, którzy w modzie szukają czegoś więcej niż tylko ubrań. To tutaj
swoje salony i butiki mają zarówno najbardziej luksusowe marki odzieżowe. To
właśnie w Klifie swoje miejsce znaleźli
polscy projektanci. W Klifie też znajdują
się butiki marek prezentowanych podczas Sopot Wave - Marella, Patrizia Pepe
i Marciano Guess.

Bank stanowi integralną część grupy Citi wiodącej globalnej instytucji finansowej na
świecie. Bankowość prywatna Banku Citi
Handlowy prowadzona pod marką Citi Gold
znalazła się na podium rankingu miesięcznika Euromoney w kategorii Best Private
Banking services overall in Poland. Uzyskał
też najwyższą ocenę (5 gwiazdek) w prestiżowym rankingu Forbesa. Citi Gold oferuje
globalne rozwiązania finansowe, doradztwo
inwestycyjne i ubezpieczeniowe oraz innowacyjne rozwiązania walutowe.

Podczas Sopot Wave trójmiejski dler
Mazdy, firma BMG Goworowski zaprezentowała kilka modeli. Zdecydowanie
największe zainteresowanie wzbudziła
Mazda MX-5 RF. Unikalne nadwozie typu
fastback i składany w rekordowym czasie
sztywny dach to rozwiązanie idealne na
lato. W holu hotelu Sheraton mogliśmy podziwiać także Mazdę 6 i Mazdę CX-3. A już
niedługo w salonach BMG Goworowski
w Gdańsku i Gdyni pojawi się długo oczekiwana, najnowsza generacja Mazdy CX-5.

SOPOT WAVE

SHOWROOM

BAR4YOU

PSSW MAT-STUDIO

Klasa światowa jeśli chodzi o obsługę
barmańską, znajomość alkoholi, łączenia różnych smaków. Bar4You zajmuje
się kompleksową organizacją i obsługą
barów, pokazami barmańskimi, organizacją degustacji alkoholowych, warsztatami barmańskimi dla firm i grup
zorganizowanych. W ofercie również
wedding bar, ale największą warto- ścią
Bar4You są ludzie, z którymi po prostu
chce się pracować.

Pomorskie Studium Sztuk Wizualnych
w Gdyni to niepubliczna szkoła wizażu
i stylizacji oraz charakteryzacji teatralnej,
telewizyjnej i filmowej. Podczas zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności
z różnych dziedzin - starożytnej sztuki,
ubioru, makijażu, fryzjerstwa, perukarstwa i wielu innych, które po zakończeniu nauki pozwalają podjąć pracę w wymarzonym zawodzie. W Studium odbyć
można także specjalistyczne warsztaty
oraz kurs wizażu, który kończy się otrzymaniem Dyplomu oraz Świadectwa MEN.

KLER

CIT Y MEBLE

EVENT TECH.PL

Firma Kler znajdująca się w Galerii Wnętrz
City Meble dostarczyła meble do Strefy VIP. Kler łączy w sobie szlachetność
surowców z kunsztem rzemiosła, dobre
wzornictwo – z przemyślaną funkcjonalnością. W salonie Kler znajdą Państwo
kolekcję zaprojektowanych z klasyczną
elegancją sof, foteli i sypialni Kler, a także
spektakularne kolekcje włoskich projektantów, solidność i precyzję niemieckich
producentów, czy też polskie wzornictwo
najwyższej klasy. Nie zabraknie też dodatków nowoczesnej aranżacji wnętrz.

City Meble to największa w Polsce Północnej Galeria wyposażenia wnętrz. Na 20 tysiącach m2 znajduje się około 80 salonów
z markami typu premium. City Meble to
galeria wychodząca poza ramy zwykłego
sklepu. To miejsce, gdzie potencjalny klient
może nie tylko kupić stylowe, designerskie meble, czy elementy wyposażenia
wnętrz, ale także zaprojektować wspólnie
z fachowcami swoją przestrzeń do mieszkania lub pracy. To także miejsce do inspiracji, poznawania tego co dzisiaj najlepsze
w branży designerskiej.

Profesjonaliści w każdym calu. Obsługa
techniczna eventów nie ma przed nimi
tajemnic. Firma zapewnia profesjonalne
oświetlenie sceniczne, dekoracyjne, architektoniczne i efektowe, własne nagłośnienie, sprzęt multimedialny i elementy
scenografii. EventTech.pl postawi także
konstrukcje sceniczne, podesty, namioty,
sceny z zadaszeniem, czy też wybieg na
pokaz mody.

EXCELLENTQ

MONIKA ZBRZEŹNA

HENKELL & CO

Salon ExcellentQ został założony przez
Macieja Kubuja i Teresę Kurczyk, dwoje
pasjonatów piękna, urody oraz fashionowego stylu bycia. To miejsce narodzin
piękna i urody. Dbają o to najlepsi styliści
fryzur, którzy cały czas nie tylko się szkolą, ale też zdobywają laury na krajowych
konkursach fryzjerskich. Inowacyjne zabiegi na włosy, najmodniejsze uczesania,
koloryzacje, usługi barberskie oraz profesjonalny makijaż – wszystko to znajdziecie w dwóch salonach – w Gdańsku przy
ul. Rajskiej oraz w Galerii Metropolia

Dyplomowana makijażystka, współpracuje przy największych telewizyjnych
formatach: Twoja Twarz Brzmi Znajomo,
Taniec z Gwiazdami, The Voice of Poland,
Masterchef, I nie opuszczę Cię aż do ślubu. Możecie zobaczyć ją w programie
‘Nowa Ja’, w którym dokonuje metamorfoz
uczestniczek. Pracowała z takimi gwiazdami jak: Patrycja Markowska, Doda, Natasza
Urbańska, Ewa Pacuła, czy Olga Borys.
Bardzo ceni pracę z klientkami indywidualnymi. Kocha makijaże beauty, bo wydobywają piękno z każdej kobiety.

Henkell Polska posiada w swoim portfolio ponad 50 wyśmienitych alkoholi
z grupy alkoholi wysoko oraz niskoprocentowych. Podczas Sopot Wave zaprezentowana została nowa marka Prosecco Mionetto. To włoskie wytrawne wino
musujące z regionu Treviso wytwarzane
nieprzerwanie od 1887. Mionetto wytwarzane z białej odmiany winogron glera
(prosecco) z wyczuwalną nutą miodu,
dojrzałego jabłka oraz białej brzoskwini.
Smakuje wybornie!

MARCHEWK A , PINUS,
HERITAGE, VANGELIS
Te cztery marki łączy tradycja, piękno
i styl życia, a pokładem dla nich jest
wspólny salon w gdańskim City meble
i rzemieślnicza tradycja połączona z nowoczesnością. Schody, podłogi i drewniane wyposażenie wnętrz pod renomowaną
marką Marchewka, ekskluzywna ceramika architektoniczna marki Heritage, klasyczne piękno lamp Vangelis Chandeliers
i innowacyjne okna drewniane firmy Pinus
– wszystko to znajdziecie we wspólnym
showroomie w City Meble.

SPONSORZY SOPOT WAVE
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LATO!
PRZYBYWAJ!
O tym, że polska moda w niczym nie odstaje od
tej światowej nie trzeba nikogo przekonywać.
Szukając stylizacji na lato warto zwrócić uwagę
na ubrania polskich projektantów. Propozycje
ponad 30 rodzimych marek znajdziecie w gdyńskim butiku seeyou znajdującym się w Nowym
Orłowie. Zapraszamy po piękne kobiece stroje,
a część z nich możecie zobaczyć na zdjęciach
na łamach Prestiżu.

Modelka: Patrycja Ornatek
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 840 zł

seeyou Boutique
Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/2
Tel: 515 252 522 / 58 743 68 75
www.e-seeyou.pl
www.facebook.com/seeyouGdynia
Zdjęcia Daria Szychulda
fb @louisadariaphotography
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Modelka: Patrycja Ornatek
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 999 zł
Sweter maxi: 499 zł
Choker: 99 zł
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Modelka: Julia Kełpińska
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 599 zł
Kolczyki: 199 zł

MODA

Modelka: Marysia Gąsecka
Foto: Daria Szychułda
Golf: 499 zł
Spodnie: 899 zł
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Modelka: Patrycja Ornatek
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 399 zł

MODA
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Modelka: Patrycja Ornatek
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 999 zł

Modelka: Patrycja Ornatek
Foto: Daria Szychułda
Sukienka: 859 zł
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MADE IN TRICITY

PRALINES

SŁODKIE PODEJŚCIE DO MODY DZIECIĘCEJ
AUTORKA:JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK / FOTO: OLIMPIA KOZIEJ-KULA

Wystarczy spojrzeć na sukienki, dostępne w ofercie marki Pralines, aby zachwycić się ich formą. Są
dziewczęce, eleganckie, dobre jakościowo i… słodkie jak pralinki. Za sukcesem tej trójmiejskiej marki
stoi Patrycja Bronk, energiczna kobieta, która po latach spędzonych w korporacji postanowiła całkowicie zmienić swoje życie.

N

owy pomysł na życie związany
był z marzeniami z dzieciństwa.
Patrycja już wtedy wiedziała, że
w przyszłości zostanie albo nauczycielką, albo projektantką. W latach
90. popularne były tzw. Złote Myśli, czyli
zeszyty, w których dzieci odpowiadały na
pytania zadawane przez rówieśników.

- Zawsze odpowiadałam, że w przyszłości
zostanę projektantką, a moje szkolne zeszyty były zarysowane sukienkami. Jak
widać, trzeba uważać o czym się marzy,
bo to może przypadkiem się spełnić –
śmieje się Patrycja Bronk.

PROROCZY SEN
Marka Pralines powstała trzy lata temu,
nagle, z dnia na dzień. A to wszystko za
sprawą tajemniczego snu, który dzisiaj
przybrał realną formę.
- To może zabrzmieć dziwnie, ale przyśniło mi
się moje zdjęcie z dzieciństwa, gdzie mama
i ja pozowałyśmy w takich samych sukienkach. Uznałam to za znak, postanowiłam
spróbować. Wystartowałam z małą kolekcją,
prezentując 15 sukienek na targach w Sopocie. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę,
ponieważ kolekcja wpadła w oko wielu mamom. Zarobione pieniądze zainwestowałam
w zakup nowych tkanin i rozwój kolejnych
kolekcji – mówi Patrycja Bronk.

WYSZUKANY SMAK
I chociaż ta historia brzmi baśniowo, każda
bajka ma swoje lepsze i gorsze momenty.
Pierwsza trudność pojawiła się już na samym starcie, ponieważ wymarzona nazwa
okazała się być zajęta. Patrycja nie miała
wyboru, musiała wymyślić nową nazwę,
koniecznie taką, która kojarzyłaby się z wyszukanym smakiem. Tak powstało Pralines.
Po kilku latach prowadzenia dziecięcej
marki odzieżowej, Patrycja coraz częściej
otrzymuje zlecenia od mam, które chcą
wyglądać tak jak ich córki. I chociaż oficjalna oferta zawiera póki co dwa modele
kompletów mama/córka, Patrycja przyjmuje takie zlecenia, tworząc wierne kopie
swoich kolekcji, tylko… nieco większe. Jak
widać sen okazał się być proroczym.

POWAŻNA PANI Z KORPORACJI
Patrycja ukończyła studia romanistyczne oraz
podyplomowe w zakresie zarządzania projektami i zna pięć języków obcych. Z takim kapitałem szybko znalazła pracę w międzynarodowej
korporacji. Zdobyte doświadczenie wykorzystuje w zarządzaniu własnym biznesem.
- Mam to szczęście, że umiem się zorganizować. Zauważyłam, że im więcej mam
do zrobienia, tym więcej jestem w stanie
zrobić. Gdy mam dzień szkoleniowy, za-

zwyczaj rano rozmawiam z klientkami,
w przerwach obiadowych przyjmuję zamówienia na sukienki, a wieczorem zamawiam kuriera. Projektowanie nowych
kolekcji pozostawiam na urlop, kiedy
mózg odpoczywa i jest bardziej kreatywny
– śmieje się Patrycja.

SŁODKIE, ALE NIEPRZESŁODZONE
W tych sukienkach nie ma kiczu. Kolekcja
Patrycji Bronk jest wysmakowana i nieprzesłodzona. Być może w tym tkwi sukces marki
Pralines. Największym bestsellerem jest sukienka w kolorze nugatowym. Marka została
jakiś czas temu dostrzeżona przez magazyn
British Vogue, co jest niemałym wyróżnieniem.
- Gdy miałam 19 lat, pracowałam jako opiekunka dla dzieci zamożnych rodziców w Paryżu.
Prasując sukienki dla dziewczynek, napatrzyłam się na przepiękne trapezowe kroje, często
znanych projektantów. Wiele inspiracji zaczerpnęłam właśnie stamtąd – dodaje Patrycja.
Delikatne sukienki dla dziewczynek to ściśle
limitowane edycje. Projektantka przywiązuje dużą uwagę do detali. Ważne są nawet
guziczki, na których wygrawerowane zostało logo marki. Sukienki są dostępne dla
dziewczynek do 4 roku życia, ale są już plany,
aby mogły z nich korzystać również 6-latki.
I oczywiście ich mamy, które chciałyby wyglądać tak samo jak córki.
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POLSKA MODA TO JAKOŚĆ
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Zakupy u polskich marek i projektantów, rozmowy ze znanymi osobami ze świata mody, akcja Style Hunter oraz strefa chillout’u - to wszystko czekało na odwiedzających targi
polskiej mody Polfash Bramee, które odbyły się w Galerii
Bałtyckiej. Wśród gości nie zabrakło autorytetów świata
mody: Gosi Baczyńskiej, Joanny Horodyńskiej, Kary Becker
czy Lidii Kality.
Plissima

Joanna Horodyńska

G

łówną ideą targów Polfash Bramee jest propagowanie polskich
marek i projektantów. Podczas
dwudniowego wydarzenia swoje
ubrania, biżuterię i dodatki zaprezentowały
takie marki jak: Local Heroes, MISBHV, Zuo
Corp, Rilke, Synthetic, ECID, Fruit Bijoux, EVC
DSGN, Project Mess, Plissima, Mana Mana,
Elementy, EstbyES., Molehill, Lootbag, Intensi,
Dear John, Rozwadowska Bags.

Naszą uwagę zwróciły zwłaszcza marki trójmiejskie. Na stoisku sopockiej marki Plissima można było kupić ubrania m.in. z najnowszej kolekcji LIGHT 2in1. Plisowane spódnice
z delikatnego, przyjemnego w dotyku, nie-

Plecaki marki Lootbag

Torebki Mana Mana
prześwitującego szyfonu, nadrukowanego
w niepowtarzalne wzory to z pewnością modowy hit tegorocznej edycji Polfash Bramee.
Zachwyciliśmy się też torebkami marki
Mana Mana. Ta pierwsza i jedyna w swoim
rodzaju marka torebek i akcesoriów wykonywanych na indywidualne zamówienia
według pomysłu klienta. Saszetki, portfele,
pokrowce na laptopy, plecaki, torebki małe
i duże – wszystko wykonywane jest z takich
materiałów, jak filc, eko skóra, zamsz, skóra
naturalna, czy też tworzywo foliowe.
Kolejną trójmiejską marką zaprezentowaną
na Polfash Bramee jest Lootbag. Mocne bar-

Biżuteria Fruit Brijoux

wy, geometryczne kombinacje i materiał nie
do zdarcia to główne cechy plecaków typu
worek, a także toreb i praktycznych nerek.
Modułowość – z tego słyną z kolei jubilerskie
projekty marki Fruit Brijoux. System modułowy pozostawia pole do kreacji po stronie użytkowniczek, które mogą samodzielnie tworzyć
nowe biżuteryjne kompozycje z posiadanych
modułów, zależnie od potrzeb i stylizacji.
Polfash Bramee to również spotkania z projektantami i stylistami. O kulisach pokazów
mody, w tym tych najbardziej prestiżowych
opowiadała Gosia Baczyńska, z kolei Lidia
Kalita mówiła o tym jak promować swoją
markę w blogosferze.
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Historia pisana pięknem

fot. Gordon Blackler

Jeżeli piękno jest połączeniem pielęgnacji,
zdrowia i spokoju ducha – z pewnością
odnajdziemy je w Holistic Clinic Gdynia.
i naturalne rysy twarzy. Podchodzimy do pracy w sposób
artystyczny, unikamy „przerysowania” oraz przesady
w ilości stosowania wypełniaczy czy botoksu. Wszystko jest dla ludzi, ale umiar jest
szczególnie ważny.

plastyczną, aż do zabiegów z zakresu urologii estetycznej. Często panowie zgłaszają
się do nas z problemami „dużego brzuszka”.
Możemy skierować pacjenta na liposukcję,
jednak wskazujemy też alternatywne metody. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy
do oferty terapię ultradźwiękami MC1 Plus,
która daje naprawdę świetne rezultaty.

Zdeterminowany
pacjent
może pójść do innej kliniki.
Teoretycznie tak, ale rzadko
się to zdarza. Najczęściej
przemyśli sprawę, a później
wróci i podziękuje, że odmówiliśmy wykonania zabiegu.
Karolina Sozańska, Dyrektor Zarządzający Holistic Clinic Gdynia
Myślę, że nasza postawa buduje zaufanie. Nie możemy
ak zdefiniować piękno?
wykluczyć, że inna klinika zgodzi się na zaLubię mówić, że piękno to taka webieg, który my odradzaliśmy. Czasami tacy
wnętrzna siła, którą emanuje kobieta.
pacjenci wracają do nas z prośbą o pomoc
Piękno to błysk w oku, wrażliwość i pewpo nieudanych zabiegach. Są to szczególnie
ność siebie.
skomplikowane przypadki.

Czy pani sama korzysta z usług medycyny
estetycznej?
Korzystam sporadycznie, na ile czas pozwoli.
Muszę się jednak przyznać, że słaby ze mnie
przykład, bo jestem pacjentką, która boi się
igły oraz bólu. Raz w roku, poza sezonem
letnim staram się poddać laseroterapii na
twarz, szyję i dekolt. Ponadto, sama jestem
mamą trójki dzieci, więc walka o zdrową
sylwetkę i redukcję w obwodach nie jest mi
obca. Mogę się pochwalić, że od zeszłego
roku znajduję czas, aby regularnie ćwiczyć.
Ponadto, stosuję zdrową dietę i korzystam
z dobrodziejstw technologicznych w naszej
klinice. W ciągu roku zgubiłam 12 kg.

J

Czy można odnaleźć piękno w klinice medycyny estetycznej?
Wiele zależy od filozofii kliniki. My praktykujemy podejście holistyczne. Naszym celem
nie jest jedynie „poprawianie” fizyczności.
Chcemy, aby pacjent mógł poczuć pełną
harmonię. Szczególnie ważna jest dla nas
rozmowa, po której możemy ustalić indywidualny plan leczenia.
Czy to oznacza, że pacjent przychodzący
po pomoc kosmetyczną może otrzymać
inną usługę?
Czasami podczas rozmowy odnajdujemy
drugie dno jego problemów. Jedno oczywiście nie wyklucza drugiego. Pacjent, przekraczając próg naszej kliniki otrzyma taką
pomoc, jakiej potrzebuje.
Holistic Clinic słynie ze zdrowego podejścia do poprawiania urody. Czy często
odmawiają państwo interwencji chirurgicznej?
Czasami to się zdarza. Chcemy, aby pacjent zachował
swoją
urodę

Czy można się uzależnić od medycyny estetycznej?
Niestety tak, ale od tego jest lekarz, aby
w odpowiednim momencie powiedzieć
„stop”. Chociażby w przypadku słynnych
już ust, tzw. pontonów. Z takim pacjentem
trzeba szczerze rozmawiać. Efekt nie może
być komiczny czy wręcz przerażający.
Kiedy jest dobry moment, aby po raz
pierwszy odwiedzić klinikę?
To bardzo indywidualna kwestia. Najczęściej taki moment przychodzi, gdy kobieta
zbliża się do trzydziestki. Proponujemy
wówczas kosmetologię, chociaż to jest
dobry czas, aby pomyśleć o podaniu minimalnych dawek botoksu. Panie w wieku
35+ są bardziej skłonne, żeby spróbować
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
i regeneracyjnej. Muszę zaznaczyć, że przychodzą do nas również panowie.
Czego mężczyzna może szukać w klinice?
Oferujemy im szeroką gamę zabiegów, począwszy od kosmetologii poprzez medycynę estetyczną, regeneracyjną i chirurgię

Właścicielem sieci Holistic Clinic jest doktor Krzysztof Gojdź. Dlaczego do współpracy nad tą trójmiejską, doktor wybrał
właśnie panią?
Klinika powstała wskutek naszej 9-letniej
przyjaźni. Gdy wróciłam do Trójmiasta po
długim okresie pracy w biznesie medycznym w Warszawie, odbyliśmy z Krzysztofem
setki rozmów telefonicznych. Zaproponował
mi otwarcie kliniki w Trójmieście, ale nie byłam wówczas przekonana do tego pomysłu.
Pewnego dnia, wybrałam się na spacer do
Gdyni Orłowo. Wtedy poczułam to miejsce.
Zrozumiałam, że warto zaryzykować.
Od tamtej chwili minęły już ponad dwa lata.
To była dobra decyzja, prawda?
Jedna z lepszych w moim życiu. Uwielbiam tworzyć to miejsce z myślą o ludziach, którym mogę pomóc. Bo warto
podkreślić, że klinika służy nie tylko
upiększaniu czy realizowaniu marzeń. To
także miejsce pomocy poszkodowanym
w wypadkach – z oparzeniami, bliznami
czy z innymi defektami urody.

HOLISTIC CLINIC Gdynia , Al. Zwycięstwa 241/6, tel. +48 796 77 11 70 www.holisticclinic.pl/gdynia
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RECEPTA NA
BLIZNY, ROZSTĘPY, TATUAŻE
AUTOR: AGATA RUDNIK

Mówi się, że nasze ciało, to pewnego rodzaju pamiętnik, bo gromadzi różne „wspomnienia”
z całego naszego życia. Poparzenie blachą wyciąganą z piekarnika (przygotowania do
romantycznej kolacji), tatuaż motylek (żałuje się go dopiero po latach), czy rozstępy po
porodzie. Wszystko to, choć może przypominać miłe chwile, to jednak nie zawsze stanowi
ozdobę. Jak pozbyć się niechcianych „śladów”?
To, co podobało nam się 15 czy 20 lat temu,
teraz nie do końca musi nam odpowiadać.
Tak jest z tatuażami. Serduszko na kostce
było dobrym pomysłem i dowodem wielkiej
miłości, ale… Teraz nie masz już ochoty na
tego typu wspomnienia?

LASEROTERAPIA XXII WIEKU
Jeszcze do niedawna usuwanie tatuaży było
dość bolesnym i nieprzyjemnym zabiegiem,
którego skutki nie zawsze zadowalały. Teraz
jest inaczej, przede wszystkim za sprawą
lasera medycznego Discovery Pico. To najsilniejszy w swojej klasie, medyczny laser
działający w najnowocześniejszej obecnie
technologii pikosekundowej.
- Discovery Pico to laseroterapia nawet nie XXI,
a XXII wieku. Zastosowana w nim innowacyjna
technologia ultrakrótkich impulsów, o mocy
czterdziestokrotnie większej niż dotychczas
stosowana, zwiększa możliwości terapeutyczne i skuteczność leczenia. To kolejny krok

Laser Discovery Pico

w stronę jak najmniejszej inwazyjności. Do naszej kliniki laser trafi 22 maja, jesteśmy pierwszą kliniką w Trójmieście i piątą w Polsce, która
oferuje Discovery Pico – mówi dr Paweł Kubik,
z Centrum Medycznego Dr Kubik w Gdyni.

NIE TYLKO TATUAŻE
Laserem Discovery Pico możemy skutecznie usuwać różnokolorowe tatuaże oraz makijaż permanentny. Efekty? Duże, nasycone,
kolorowe tatuaże stają się niewidoczne. Ponadto laser zapewnia kompleksową terapię
skóry. Laser ten jest nr 1 w leczeniu zmian
barwnikowych – plam posłonecznych, uporczywych przebarwień, trudnej w terapii melasmy, skutecznie redukuje blizny, otwiera
także nowe możliwości leczenia, tak trudnego problemu, jakim są rozstępy.

RECEPTA NA ROZSTĘPY
Rozstępy to mające zazwyczaj sinawy lub
biały kolor pasma i pojawiające się najczęściej na skórze ud, brzucha, pośladków
i piersi. Jakie są przyczyny ich powstawania? Przede wszystkim znaczny wzrost ciała
w krótkim czasie, ciąża, czynniki hormonalne i genetyczne. Wywołują kompleksy
i sprawiają, że nie czujemy się komfortowo
we własnym ciele.
- Rozstępy wykazują wiele wspólnych cech
z blizną. Mimo, że ich etiopatogeneza jest
odmienna, w obrazie skóry występują charakterystyczne zmiany zanikowe, wygładzenie naskórka, zanik przydatków skóry oraz
początkowo czerwone zabarwienie - wyjaśnia Agnieszka Kośnik - Zając z Instytutu
Kosmetologii Babiana w Gdańsku. - Dlatego
też w terapii zarówno rozstępów, jak i blizn
potrądzikowych, ciętych czy pooparzeniowych, rekomenduję zabieg Matrix RF z wykorzystaniem bipolarnego prądu FR, który
odznacza się niskim ryzykiem powikłań

i krótkim czasem rekonwalescencji – dodaje
Agnieszka Kośnik – Zając.
Technologia subablacji jednocześnie pobudza zewnętrzne warstwy skóry do rozpoczęcia procesów regeneracji oraz intensywnie stymuluje kolagen. Zabieg wygładza
strukturę skóry, dzięki czemu zmiany stają
się mniej widoczne. W zależności od rozległości i głębokości zmian, wymagana jest
różna liczba zabiegów.

BEZ SZPECĄCYCH BLIZN
Jeszcze do niedawna wstydliwe blizny można było jedynie zakrywać. Na szczęście
z pomocą przychodzą nam zabiegi medycyny estetycznej, a znakomicie sprawdzą się
te wykonywane za pomocą laserów frakcyjnych. Poddać się im możemy m.in. w Gdańskiej Klinice Urody.
- Laser frakcyjny CO2 to rozwiązanie, które pozwala w bezkrwawy sposób pozbyć się tego
problemu. Zabieg polega na tym, że doprowadza się do mikroskopijnych uszkodzeń
skóry, które dochodzą aż do skóry właściwej. Tkanki są podgrzewane, ale zabieg jest
w pełni bezpieczny i nie grozi poparzeniem.
Pobudza się w ten sposób skórę właściwą
do regeneracji. W efekcie dochodzi do ponownego gojenia się rany, ale tym razem
stara tkanka zostaje zastąpiona nową, zdrową. Efekty zabiegów są widoczne bardzo
szybko – mówi Aleksandra Jaśkowska, kosmetolog z Gdańskiej Kliniki Urody.
Przez użycie lasera frakcyjnego CO2 blizny
- w wyniku kolejnych zabiegów (ich ilość uzależniona jest od tego, jak głębokości zmian)
- spłycają się i są coraz mniej zauważalne.
Wskazaniami do zabiegu są blizny potrądzikowe, zanikowe (np. po ospie wietrznej),
powypadkowe, pooperacyjne (np. po cesarskim cięciu) oraz pooparzeniowe.
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Wszystko o powiększaniu piersi
AUTOR: DR MAREK MURASZKO – KUŹMA / FOTO: IVO LEDWOŻYW

Jednym z najistotniejszych atrybutów kobiecości są piersi. Większość pań chciałaby, aby
były modelowe; najchętniej duże i kształtne. Niestety, natura płata różne figle i niektórym daje
za dużo, innym za mało, dodatkowo upływający czas przekonuje o nieuchronnym wpływie
grawitacji na tkanki. Przebyte ciąże i karmienie również powodują, że piersi zmieniają swój
kształt i wielkość. Współczesna medycyna potrafi jednak przyjść kobietom z pomocą.
powiększanie piersi, przy użyciu materiałów wypełniających.
Do niedawna jako wypełniacz w powiększaniu piersi stosowany był kwas
hialuronowy, jednak obecnie został on
całkowicie wycofany, ponieważ obraz
mammograficzny piersi z tego rodzaju
wypełniaczem, uwidaczniał jego złogi.
W obrazie radiologicznym mogły one
przypominać, czy też upodabniać się do
obrazu ogniska nowotworowego, a co za
tym idzie lekarz radiolog nie mógł prawidłowo ocenić gruczołu piersiowego.

N

ajczęstszym i najbardziej skutecznym sposobem poprawienia
wielkości i kształtu kobiecych
piersi są implanty piersi. To implanty
sprawiają, że pierś nabiera objętości i jędrności, a prawidłowo dobrany implant
nie jest wyczuwalny i pierś wygląda bardzo naturalnie.

Wiąże się to jednak z koniecznością
poddania się zabiegowi operacyjnemu,
który odbywa się w znieczuleniu ogólnym oraz z lękiem i stresem z tym związanym. Taki zabieg operacyjny niesie
z reguły niewielkie ryzyko a stosowane
obecnie leki przeciwbólowe pozwalają na komfortowe pokonanie okresu
okołooperacyjnego i szybki powrót do
sprawności i zdrowia. Mimo tego, wiele
kobiet obawia się zabiegu operacyjnego
i nie wybiera implantów. Medycyna estetyczna proponuje wtedy nieoperacyjne

Od jakiegoś czasu na rynku dostępna
jest nowa propozycja - wypełnianie
piersi preparatem na bazie żeli z poliamidem. Jest to materiał, który może
pozostawać w piersiach do około 5 lat.
W tym czasie stopniowo się wchłania
i uzyskany pierwotnie efekt znika. Niestety, po takim sposobie powiększenia
piersi, w przypadku podjęcia późniejszej
decyzji o powiększeniu piersi za pomocą silikonowych implantów, prawidłowe
ich osadzenie jest bardzo ryzykowne.
Dlaczego? W gruczołach piersiowych
i w ich okolicach pozostają niezarośnięte miejsca, tzw. puste jamy po materiale wypełniającym, które nie zagoją się
nawet przez kilka lat, a usunięcie takiego „wypełniacza” podczas zabiegu jest
praktycznie niemożliwe. Większość chirurgów plastycznych unika takiego sposobu powiększania piersi.
W przypadku kiedy kobieta nie jest jednak zdecydowana na implanty, najbezpieczniejszym sposobem uzupełnienia
objętości gruczołu piersiowego, jest ich

Dr n med. Marek Muraszko - Kuźma - specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej
Gabinet Medissima, Sopot ul. Armii Krajowej 72/3, Tel: 733 310 080 www.medissima.pl

wypełnienie własną tkanką tłuszczową;
pod warunkiem oczywiście, że posiada
się jej pewien zapas, ale i ta metoda ma
pewne ograniczenia. Należy bowiem
pamiętać, że nie można podawać tej
tkanki w nieograniczonych objętościach,
a niejednokrotnie zabiegi te trzeba powtarzać.
Silikonowe implanty piersi dają dobre
efekty estetyczne i jednorazowy zabieg
wszczepienia ich, w przypadku potrzeby
korekcji gruczołu piersiowego, wystarcza na długie lata. Korzystajmy więc ze
sprawdzonych i renomowanych gabinetów lekarskich i dobrych specjalistów,
kiedy w grę wchodzi tak niebagatelna
rzecz jak zdrowie i uroda.

REKLAMA

Stawiamy na naturalność
i bezpieczeństwo
Nasza Klinika znajduje się w najbardziej prestiżowej części Gdańska
nad brzegiem Motławy, na obszarze Starego Miasta, w kompleksie
nowoczesnej dzielnicy BRABANK.
Oferujemy zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej i kosmetologii
profesjonalnej z wykorzystaniem technologii i urządzeń nr 1 na świecie.

Zabiegi tematyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GDAŃSKA KLINIKA URODY
ul. Stara Stocznia 2/2, Gdańsk, tel.: 58 716 13 11 / 519 779 858
www.gdanskaklinikaurody.pl / recepcja@gdanskaklinikaurody.pl

Zabiegi odmładzające na twarz
Zabiegi dla cery naczyniowej
Zabiegi dla cery trądzikowej
Zabiegi zamykania popękanych naczynek i usuwania przebarwień
Zabiegi redukujące blizny
Zabiegi redukujące rozstępy
Zabiegi wyszczuplające i modelujące sylwetkę
Zabiegi dla mężczyzn
Zabiegi na ciało po ciąży
Zabiegi dla kobiet dojrzałych
Zabiegi nawilżające i odżywcze

Odwiedź nas:
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NAWROCKI CLINIC

Laserowy przełom w stomatologii
AUTORKA:MATYLDA PROMIEŃ

Wiele osób ma silnie zakorzeniony strach przed dentystą. Wizyta w gabinecie kojarzy się przede
wszystkim z bólem i okropnym zapachem borowania. Dlatego nawet dorośli często odkładają wizytę
u stomatologa na „kiedyś tam”. Dla takich osób prawdziwą ulgą może być leczenie z wykorzystaniem
aparatury laserowej Fotona LightWalker. Tę znakomitą alternatywę dla inwazyjnych zabiegów oferuje
Nawrocki Clinic w Gdańsku.

L

aseroterapia z natury ma charakter
mało inwazyjny, a LightWalker przenosi tę koncepcję w nowy wymiar. Praca
z laserem jest mniej stresująca dla pacjenta,
ponieważ ból i krwawienie są minimalne, o ile
w ogóle wystąpią.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Laser LightWalker AT należy do najnowszej
generacji laserowych systemów dentystycznych. Głowica Er:YAG cechuje się największą prędkością borowania w tkance twardej,
z kolei głowica Nd:YAG pozwala na precyzyjne zabiegi w obrębie tkanek miękkich. Dodatkową zaletą jest możliwość zastosowania
tego lasera w endodoncji, chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, periodentologii, ortodoncji, implantologii i przy
zabiegach wybielania zębów.

BEZBOLESNA
STOMATOLOGIA
ZACHOWAWCZA
Leczenie próchnicy laserem LightWalker nie
wymaga podania znieczulania. Są to zabiegi
w pełni bezbolesne, dzięki czemu pacjenci
z bardzo niskim progiem odczuwalności
bólu są w pełni zadowoleni z przebiegu
i rezultatów leczenia. Jakość zabiegu po
opracowaniu tkanek próchnicznych laserem
LightWalker jest nieporównywalnie lepsza
w stosunku do tradycyjnych metod leczenia obecnie dostępnych na rynku. Podczas
zabiegu laserem stomatologicznym nie występuje również tzw. próchnica wtórna, czyli
ponowne tworzenie się bakterii w miejscu
wcześniej leczonym.

NADWRAŻLIWOŚĆ STOP!
Dzięki laserowi Fotona LightWalker skutecznie pozbędziemy się problemu nadwrażliwości zębów. Leczenie laserowe to jedyna
taka nieinwazyjna metoda, która już po
pierwszym zabiegu daje rezultat całkowite-

Dr Michał Nawrocki przy pracy
go pozbycia się problemu. To także przełom
w leczeniu endodontycznym, metoda ta niweluje bowiem dwie główne wady klasycznych procedur leczniczych: brak możliwości
wyczyszczenia i usunięcia resztek ze złożonych systemów kanałów oraz brak głębokiej
dezynfekcji ścian kanałów korzeniowych.

DZIECKO BEZ STRESU
Laser LightWalker to idealne narzędzie, które
doskonale sprawdza się podczas zabiegów
na najmłodszych pacjentach. Leczenie laserowe to zabiegi bezbolesne, delikatniejsze i niewymagające znieczulenia małego
pacjenta do zabiegu. Dlatego właśnie laser
LightWalker to jedyne urządzenie, po które
sięgają lekarze dentyści, aby twoje dziecko
przestało się bać wizyt w gabinecie, dzięki
czemu zabiegi są wolne od stresu.
Stresu i bólu mogą się pozbyć również pacjenci z chorobami przyzębia. Leczenie periodontologiczne za pomocą tego lasera jest
tylko minimalnie inwazyjne i maksymalnie
zoptymalizowane. Do tego bardzo skuteczne,
zarówno w przypadku umiarkowanych, jak
i ciężkich chorób przyzębia, bez konieczności stosowania skalpela i szwów.

WIZUALIZACJA EFEKTÓW
System LightWalker AT jest wyposażony
w ekran dotykowy z przyjaznym dla użytkownika systemem nawigacji. Prosty interfejs jest pomocny w przeprowadzaniu
rutynowych procedur w sposób szybki i wydajny. W przypadku mniej standardowych
zabiegów użytkownik ma możliwość dokonania precyzyjnego dostrojenia parametrów
zabiegowych.

NIE TYLKO STOMATOLOGIA
Lasery wykorzystywane są obecnie we
wszystkich dziedzinach stomatologii. Zastosowanie lasera LightWalker powoduje,
że procedury trwają zazwyczaj krócej, są
łatwiejsze w wykonaniu i bardziej skuteczne. Poprzez połączenie dwóch komplementarnych głowic: Er:YAG i Nd:YAG,
spektrum zastosowania tego lasera nie
ogranicza się tylko do stomatologii. Pozwala też na wykonywanie szeregu spektrum zabiegów estetycznych dostępnych
w jednym systemie, od usuwania owłosienia i zamykania naczynek, przez delikatny
resurfacing skóry, aż do efektywnych zabiegów odmładzających.

NAWROCKI CLINIC – Gdańsk, ul. Czarny Dwór 10/34, tel: 58 52 66 004, 501 143 042, www.nawrockiclinic.com

S T O M AT O L O G I A P R Z Y S Z Ł O Ś C I

ZAPRASZAMY
ZAKRES USŁUG:

ADRES:

●

CAD CAM - KORONY I MOSTY NA JEDNEJ WIZYCIE

●

LASER FOTONA LIGHTWALKER

●

DSD - CYFROWE PROJEKTOWANIE UŚMIECHU

●

IMPLANTY DENTYSTYCZNE

●

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

●

MIKROSKOP

●

LECZENIE ENDODONTYCZNE

●

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

●

LECZENIE ZACHOWAWCZE

KONTAKT:

GODZINY OTWARCIA

UL. CZARNY DWÓR 10/34

+48 58 52 66 004 | +48 501 143 042

PN – PT: 8:00-19:00

80-365 GDAŃSK

RECEPCJA@NAWROCKICLINIC.COM

SOB: 9:00-14:00
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KUCHNIA SZEFA KUCHNI

DANIEL CHRZANOWSKI – ZAFISHOWANI
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: KAROL KACPERSKI

Jego pasją są ryby, zarówno te powszechnie występujące na talerzach, jak i te mniej oczywiste. Inspiracje czerpie z książek kucharskich, a doświadczenie zdobywał w trójmiejskich
restauracjach i hotelach. Daniel Chrzanowski uwielbia kreować nowe smaki, a o tym, że są
to smaki wyjątkowe przekonuje menu restauracji Zafishowani w hotelu Hanza w Gdańsku.

U

lubione smaki z dzieciństwa i czy
smaki te wprowadza Pan do menu restauracji?
Ulubione smaki z dzieciństwa to takie wychodowane we własnym ogródku, proste smaki jak
rabarbar z cukrem i wiele innych. Smaki z dzieciństwa pojawiają się w naszym menu pod postacią ziół, warzyw i owoców wspominanych
przeze mnie z najmłodszych lat – lubczyku,
pieczonych jabłek.

TATAR Z ŁOSOSIA Z WARZYWAMI MARYNOWANYMI

Jakie danie najbardziej porusza zmysły w Waszej kuchni? Może ma Pan jakieś ulubione?
Chciałbym wierzyć że wszystkie, ale myślę, że
halibut z pesto z czosnku niedźwiedziego. Niby
proste połączenie składników, filet halibuta, puree i zioła, ale składają się w zaskakującą, spójną całość. Jeżeli chodzi o mój ulubiony smak
to będzie deser - tarta cytrynowa ze słonym
karmelem. Słodka, wyrazista, a jej prosta forma
cieszy oko.

TATAR

Kuchnia restauracji Zafishowani odwołuje się
do morskiej tradycji miasta Gdańska. Co to
dokładnie oznacza i jakie ma to przełożenie na
talerzach Waszych gości?
Gdańsk to miasto od zawsze kojarzone z portem, połowami i bogatą tradycją handlu. Dzisiaj
nad zatoką trudniej dostać świeżą, dobrą rybę
niż mogłoby się wydawać. Nadal niestety, kojarzymy wypad nad Bałtyk z dorszem z lokalnej
smażalni, który często bywa mrożony przez długie miesiące. A ryby to znacznie większe możliwości. W Zafishowanych staramy się pokazać
przede wszystkim różnorodność gatunków,
które niegdyś dostępne były w Zatoce, a tradycję morskiej kuchni przemycić w samych składnikach i nowoczesnej formie podania. Myślę że
ma to bardzo pozytywne przełożenie na talerz.
Specjalizuje się Pan w daniach rybnych, jakie zatem nieoczywiste ryby by Pan polecił i dlaczego?
Żabnicę, której struktura i smak przypominają
mięso. Po usmażeniu niemal całkowicie znika
rybi posmak. Warto pamiętać że po smażeniu,
mięsu tej ryby warto dać „odpocząć”, podobnie
jak ze stekiem.

MARYNOWANE WARZYWA

Składniki: ½ czerwonej cebuli, 1 mała
czarna rzepa, 650 ml wody, 125g octu
jabłkowego, 85g cukru, 20g soli, 2 listki
laurowe, 2 ziarna ziela angielskiego, 4
ziarna pieprzu czarnego, 50g solirodu,
300 ml wody, 0,5 łyżeczki cukru, sól.

Składniki: 80g świeżego łososia,
1 łyżeczka musztardy francuskiej,
1 łyżeczka oleju rzepakowego (tłoczny
na zimno), 3 szt. kiszonego ogórka,
150g czarnych oliwek, sól, pieprz biały.

Ulubiona ryba i sposób jej przyrządzenia?
Jest ich sporo z racji tego, że lubię ryby, ale jeżeli miałbym wybrać jedną to zostanę przy tradycji i powiem, że sandacz. Najprostszy smażony
na maśle.
Mamy już wiosnę, jedne produkty znikają
z rynku, inne się pojawiają, zmieniają się potrawy na naszych talerzach. Jakie zatem wiosenne potrawy, smaki by Pan polecił?
Wiosenne potrawy dla mnie to lekkie dania
- sałatki, owocowe desery. Za tym idą cytrusowe, orzeźwiające smaki. Na talerzach
umieszczam też więcej ziół i owoców, w postaci musów i pianek.
Jakie danie by Pan przygotował, gdyby miał
pan na nie 10 minut?
Smażone szparagi z czarnuszką, werbeną cytrynową oraz jajko molle, skropione oliwą.

Co by Pan zrobił gdyby do dyspozycji miał pan
tylko 5 składników np. szprotki, cebula, jabłko, kozi ser, bób?
Byłaby to przystawka. Wędzona szprotka, mus
z pieczonego jabłka i cebuli, miękki kozi ser oraz
zblanszowany bób

Przygotowanie: Czarne oliwki wkładamy
do suszarki na 6-8 godzin; wysuszone
miksujemy na puder. Wodę i ocet wlewamy do rondla, dodajemy cukier, sól i pozostałe przyprawy. Gotujemy do wrzenia.
Obraną cebulę kroimy w łódeczki. Czarną
rzepę obieramy i kroimy w cienkie plastry.
Za pomocą okrągłej foremki wycinamy
z plastrów kółeczka. Tak przygotowane
warzywa wrzucamy do naszej ugotowanej
marynaty. Odstawiamy na 12 godzin.
Do małego rondelka wlewamy około
300ml wody, dodajemy szczyptę soli
oraz cukru. Gdy się zagotuje, wrzucamy
soliród i gotujemy jedną minutę. Po ugotowaniu, cedzimy i hartujemy w zimnej
wodzie.
Ogórki kiszone kroimy w średnią kostkę,
następnie miksujemy na gładką pastę.
Świeżego łososia drobno kroimy, dodajemy przyprawy, musztardę oraz olej
rzepakowy. Wszystko razem ze sobą
mieszamy i doprawiamy do smaku.
Tatar i marynowane warzywa układamy
na talerzu według uznania. Całość dekorujemy musem z kiszonego ogórka i posypujemy pudrem z oliwek.
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SMAK MORZA

OBIAD Z WIDOKIEM
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Obiad z widokiem na morze? Proszę bardzo! Pamiętajmy jednak, że nie tylko pięknymi
widokami człowiek żyje. W restauracji Smak Morza w Sopocie możemy zjeść wyjątkowe
dania przygotowywane metodą sous vide. Od wielu lat stosują ją szefowie kuchni najlepszych restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin. Ich śladem podąża również Łukasz
Supiński, szef kuchni restauracji Smak Morza.

N

a czym polega metoda sous vide?
Produkty zamykane są w woreczkach próżniowych i umieszczane
w gorącej wodzie, której temperatura jest
precyzyjnie kontrolowana. Tak przygotowywane dania zachowują najwyższe walory
odżywcze i zaskakują zdecydowanie lepszym smakiem.

ROLADA Z DORSZA
Składniki: 600 g dorsz, 100 g por,
1/10 cebula biała, 100g marchew,
2 jajka, koperek, 3 ząbki czosnku,
sól, pieprz, marchew, cebula, por,
seler korzeń, seler naciowy

Gdzie zdobywał Pan doświadczenie i skąd
czerpie Pan inspiracje?
Początki zawsze są najtrudniejsze, swoje
doświadczenie zdobywałem w Zakopanem,
na Mazurach w Białowieży, w sieci hoteli
Best Western. Jednak największą szkołę
zaserwowano mi w Restauracji Smak Morza. Inspiracje oraz nowe trendy czerpię
z programów kulinarnych i książek. Odwiedzam również inne restauracje, szczególnie
te, w których gotują znakomici kucharze.
Uwielbiam odkrywać nowe smaki, a uczenie się od najlepszych jeszcze nikomu nie
zaszkodziło.

Przygotowanie: Gotujemy warzywa na
wywar (pietruszka, por, seler, marchew).
Wywar doprawiamy solą i pieprzem do
smaku. Odcedzamy wywar (warzywa
zostawiamy do garnierowania talerza).
Mielimy lub drobno siekamy rybę, dodatki (cebula, czosnek, koperek) kroimy
w drobną kostkę i dodajemy do ryby, dodajemy jajka, formujemy i owijamy w folie stretch. Gotujemy na małym ogniu.
Układamy na talerzu i dekorujemy, a następnie jemy ze smakiem!
Smacznego!

Ulubione smaki z dzieciństwa i czy smaki
te wprowadza Pan do menu restauracji?
Urodziłem się na Podlasiu, gdzie w mojej
rodzinie od najmłodszych lat wypiekało się
świeży chleb, wyrabiało sery, masła i rożnego rodzaju przetwory. Jako dziecko byłem
biernym obserwatorem, teraz staram się
wprowadzać właśnie takie produkty w Smaku Morza, ponieważ wszyscy wiemy, że własne wyroby są zdrowsze, wyższej jakości.
Przede wszystkim jednak jesteśmy pewni
tego co serwujemy, a nasi gości mogą być
pewni jakości naszych dań, świeżości składników, czemu zresztą często dają wyraz.
Jakie danie najbardziej porusza zmysły
w waszej kuchni? Może ma Pan jakieś ulubione?
Najczęstszą pochwałę zdobywa nasza zupa
tajska, świeży sandacz serwowany z rakami
z kaszą quinoa i sezonowe warzywa, natomiast moją ulubioną potrawą są kalmary
baby duszone w winie.

Mamy już wiosnę, jedne produkty znikają
z rynku, inne się pojawiają, zmieniają się
potrawy na naszych talerzach. Jakie zatem
wiosenne potrawy, smaki by Pan polecił?
Skoro wiosna, to z pewnością szparagi,
które będziemy serwować w wielu odsłonach w asyście nowalijek. Jeśli chodzi
o słodkości na pierwszym planie pojawi
się rabarbar.
Co jest kulinarną wizytówką restauracji
Smak Morza? Z czego słynie menu?
Bardzo ciężko to stwierdzić, gdyż nasze
menu jest ułożone w taki sposób, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie oraz swoich pociech. Dużą popularnością cieszą
się nasze owoce morza, turyści natomiast
preferują argentyńską polędwicę wołową.
W karcie dań nie brakuje oczywiście ryb,

w tym dorsza norweskiego pstrąga, łososia
i sandacza.
Jakie danie by Pan przygotował, gdyby
miał Pan na nie tylko 10 minut?
Pieczonego łososia z liśćmi młodego szpinaku w akompaniamencie sosu z mango.
Dzisiaj modne jest łączenie z pozoru niepasujących do siebie smaków. Jakie oryginalne połączenia Pan poleca?
Grillowany tuńczyk s sosem balsamiczno truskawkowym.
Co by Pan zrobił gdyby do dyspozycji miał
pan tylko 5 składników: np. fasolę, oliwki,
tuńczyka, ser i orzechy?
Na przystawkę pasta z tuńczyka z oliwkami,
na główne tuńczyk z tapenadą z oliwek, a na
deser ciasto z czerwonej fasoli.

To tutaj zjesz najwyższej jakości owoce
morza, ryby i mięsa w połączeniu z sezonowymi, lokalnymi produktami!
W ultranowoczesnym SOPOT CENTRUM
znajdziecie wyjątkową Restaurację o wnętrzu inspirowanym kultowymi, starymi
targami i halami rybnymi z całego Świata. To tu zjecie między innymi klasyczne
Oysters Rockefeller, idealnie zgrillowany
Stek z Tuńczyka czy też uwielbiane autentyczne British Fish & Chips. Całość idealnie uzupełnia starannie dobrana karta
alkoholi, w tym Win i Proseco z nalewaka.
Zapraszamy na niezapomniane kulinarne
doznania wszystkich Seafood Lovers (i nie
tylko) a już wkrótce rano będziemy się dla
Was zmieniać w BREAKFAST STATION!

WIECEJ SZCZEGÓŁÓW NA:

facebook.com/seafoodstationrestaurant
www.seafoodstation.pl
Sopot, Dworcowa 7
tel: +48 58 5238855
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1911 CAFE&RESTAURANT

CZTERY PORY ROKU W 1911
AUTORKA: AGATA RUDNIK / FOTO: KAROL KACPERSKI

Co wydarzyło się w 1911 roku? Wówczas powstała w Sopocie secesyjna kamienica, gdzie swoją siedzibę ma właśnie
niedawno otwarta 1911 Cafe&Restaurant. Jej logo interesująco nawiązuje do starego szyldu stosowanego przez
konserwatora zabytków jako tabliczka informacyjna. Czym
przyciąga gości?
STYLOWE WNĘTRZE
Zacznijmy od wnętrza, bo przecież to ono
stanowi o pierwszym wrażeniu. Stonowane
kolory i przyjemna, pozwalająca zrelaksować się muzyka to już bardzo dobry początek. Wzrok przykuwają przede wszystkim
płótna znanych artystów, a w tym m.in. prof.
Marka Modela z gdańskiej ASP oraz rosyjskiego malarza Igora Skvorcova. Z pewnością wnętrze lokalu będzie zyskiwało nowy
wymiar wraz z zapowiadaną zmianą prac
artystów. W 1911 nie brakuje też innych,
małych dzieł sztuki, wśród których są ręcznie robione talerze oraz stoły z wyrazistym
w struktury blatem.

KUCHNIA AUTORSKA
A skoro o stole mowa, warto przyjrzeć
się bliżej temu, co może się na nim
znaleźć. Jakie propozycje znajdziemy
w karcie? Restauracja opiera się na
kuchni autorskiej, bazującej na wysokiej jakości produktach lokalnych. Szef
kuchni inspiruje się m.in. daniami tradycyjnymi, nadając im własny, współczesny rys. Karta zmienia się cyklicznie i tak np. do połowy maja królują
następujące przystawki: łosoś marynowany, tatar z gęsiny i krem z kury.

SEZONOWOŚĆ ZNACZY ŚWIEŻOŚĆ
Tu potrawami rządzą przede wszystkim
zmiany pór roku i dostępność produktów sezonowych. Stąd też proponowane dania główne: policzki wołowe
z emulsją ziemniaczaną i wraz ze skorzonerą, szczypiorem i szczawikiem
bulwiastym, wolno gotowany jesiotr
w maśle klarowanym, czy perliczka
prosto z Wielkopolski z puree z brukwi
i pieczonym kalafiorem. Od połowy
maja świeżo wyłowiona z morza belona z nowalijkami oraz stek z jelenia ze
szparagami, czy deser z rabarbarem.

Nie brakuje również propozycji bezmięsnej, a takim daniem jest inspirowane risotto, którego główne składniki stanowią
zboża: żyto, orkisz i pszenica. Ich ziarna
są moczone, a następnie długo gotowane.
Całość przygotowana jest z dodatkiem
masła i białego wina oraz wyjątkowego
sera - długo dojrzewającego typu Szeneker ze Skarszew, zaś aromatycznym zwieńczeniem dania są trufle.
Kuchnia jest też otwarta na życzenia
najmłodszych gości, dla których zawsze
czekają ulubione dania dzieci, mimo, że
nie ma ich w karcie. Warto zaznaczyć, że
zanim pojawi się tzw. przed starter amuse-bouche, na dobry początek serwowany
jest chleb własnego wypieku, przed którego walorami smakowymi naprawdę trudno jest się oprzeć.

Stek z jelenia ze szparagami

NA SŁODKO
Nie brakuje tu także smakołyków dla prawdziwych łasuchów. Na szczególną uwagę
zasługuje tarta na kruchym cieście z gruszką
smażoną na miodzie, która podawana jest
z kremem na bazie palonego masła, a także
smakowite brownie z galaretką pomarańczową. Co więcej, do kawy podawane są tu również mini ciasteczka (oczywiście własnego
wypieku), magdalenki z aromatem limonkowym, amaretti z mąki migdałowej lub czekoladowe ciasteczka. To takie małe, słodkie
grzeszki, które na szczęście szybko można
odkupić spacerem nad morze, które znajduje
się dosłownie po drugiej stronie ulicy.

JEDNO MIEJSCE,
WIELE MOŻLIWOŚCI
Restauracja 1911 to idealne miejsce nie
tylko na ucztę dla naszych oczu i podniebienia. Jej nieduże wnętrze wyposażone
jest również w nowoczesny sprzęt multimedialny i systemy akustyczne, co sprzyja m.in. organizowaniu zamkniętych spo-

Tatar z gęsi z foie gras
tkań we własnym gronie z możliwością
prezentacji biznesowych, aż po medialne
koncerty czy transmisje telewizyjne.
Mimo zaawansowanych technologicznie
rozwiązań, czas tu na chwile staje w miejscu i pozwala nam cieszyć się „tu i teraz”.
Dobrze jest po prostu wejść do 1911, ot
tak, skręcić z „Monciaka” w ul. Grunwaldzką w Sopocie i po prostu odpocząć od
zgiełku. Rozsiąść się w wygodnej wnęce,
sprzyjającej niekończącym się rozmowom we dwoje lub w letnie dni odpocząć
w ogródku zewnętrznym, popijając aromatyczną kawę Jamajka Blue Mountain.
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EMOCJE NA TALERZACH
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

32 trójmiejskie restauracje wzięły udział w kolejnej
edycji festiwalu kulinarnego
Restaurant Week w Trójmieście. Szefowie kuchni przygotowali specjalne, trzydaniowe menu degustacyjne,
a wiosennej edycji towarzyszyło hasło “Emocje na talerzach”.

P

odczas trwającego 10 dni festiwalu nie sposób było zjeść wszędzie. Odwiedziliśmy te restauracje, które zaintrygowały nas
swoim menu, gdzie mogliśmy zjeść coś,
czego nie ma na co dzień. Chcieliśmy też
otworzyć się na nowe smaki.

I właśnie z tego powodu trafiliśmy do SeaFood Station w Sopocie. Owoce morza dotychczas traktowaliśmy z dystansem. Nigdy nie
byliśmy ich wielkimi fanami, ale jak nie teraz to kiedy? Spróbowaliśmy i nie żałujemy!
Urzekło nas wnętrze restauracji, człowiek
w nim po prostu dobrze się czuje. Na przystawkę podano pastę z wędzonej makreli na
świeżo wypiekanej bagietce. Niebo w gębie,
połączenie delikatnego wędzonego aromatu
ze świeżym pieczywem rozbudziło apetyty.
Niezwykle aromatyczna była też zupa z kawałkami ryby i owocami morza w pomidorach. Danie główne to tradycyjne brytyjskie
danie z ryb w sosie beszamelowym, zapiekane pod puree ziemniaczanym z parmezanem
podawane z sałatką. Proste i smaczne. Podczas gdy ja delektowałam się deserem – pokruszoną bezą z bitą śmietaną i czerwonymi
owocami – mój partner pałaszował zamówione z karty nie festiwalowej ostrygi.
Kolejną restauracją, do której trafiliśmy było
Morze Wina w gdyńskim Sea Towers. Skusiły
nas oryginalne połączenia smakowe w festiwalowym menu. Na przystawkę zaserwowano kozi ser otulony płatkami marynowanej
w świeżych ziołach cukinii, podany z karmelizowaną gruszką duszoną w miodzie pitnym
z dodatkiem imbiru i duetem sosów porzeczkowym i mango. Delektowaliśmy się każdym

każdym kęsem powoli rozprowadzając je po
kubkach smakowych.
A wyobrażacie sobie połączenie chrzanu,
żurawiny i cynamonu? Taki mariaż mógł być
dziełem tylko i wyłącznie kulinarnego artysty.
Danie, które zjedliśmy to grillowany ser Halloumi marynowany w occie cynamonowym,
podany na kaszy bulgur z dodatkiem dyni,
skropiony sosem z duszonej w wiśniówce
żurawiny z dodatkiem tartego chrzanu.
W poszukiwaniu kulinarnych doznań trafiliśmy też do restauracji Polskie Smaki
w sopockim Sheratonie. Tutaj zaintrygowało nas menu oparte na przepisach
kuchni staropolskiej w nowoczesnym
wydaniu. Na przystawkę podano podwędzaną pierś z kurczaka zagrodowego,
mus z owoców leśnych, galaretkę z jabłek
i żubrówki i piklowaną kalarepkę.
Danie główne to polędwiczka wieprzowa
w podwędzanym boczku z dzika, ciepła
sałatka ze szparagów i bobu, pieczone
buraczki, ziemniaki z ogniska z palonymi ziołami. Nie zabrakło też propozycji
wegetariańskiej - krokiety z ciecierzycy
i suszonych pomidorów, miętowa kasza
orkiszowa, skorzonera, karmelizowane
rzodkiewki sos z pieczonej papryki.
Restaurant Week to nie tylko doskonała okazja do spróbowania popisowych menu, ale
także wydarzenia towarzyszące. Organiza-

torzy trójmiejskiej edycji wydarzenia, wraz
z Olivia Business Centre i restauracją Lobster,
zorganizowali panel dyskusyjny, podczas
którego promowano m.in. Banki Żywności
w Polsce. Systematycznie przekazują one
żywność ponad 3500 organizacjom charytatywnym, za pośrednictwem których trafia
ona do ponad 150 000 potrzebujących. Pomoc trafia przede wszystkim do osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych, bezrobotnych,
starszych i niepełnosprawnych.
Panel prowadziła organizatorka Trójmiasto Restaurant Week Natalia Taranta-Pelc.
W czasie panelu udało się porozmawiać
o tym, jakie emocje towarzyszą nam przy
jedzeniu, jak się ma restrykcyjna dieta do
wspólnego biesiadowania w restauracji,
a także o tym, czym jest “francuski paradoks”
- dlaczego Francuzi jedzą słodkie śniadania,
piją wino do obiadu, a mimo to cieszą się
bardzo dobrym zdrowiem i pozostają drugą
najszczuplejszą nacją w Europie?
Otóż za tym paradoksem stoi kilka cennych
francuskich nawyków żywieniowych, m.in.
picie wody do każdego posiłku, unikanie
smażonych tłustych mięs, zamiłowanie do
gotowania już od najmłodszych lat i gotowanie prawdziwego jedzenia, zamiast półproduktów z puszki, słoika i pudełka. Po panelu
goście mogli spróbować specjalnego menu
przygotowanego na tę okazję przez Restaurację Lobster.
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MNIE TO RYBKA
W NOWEJ ODSŁONIE
Restauracja Mnie to Rybka już od ponad roku znajduje się na kulinarnej mapie Trójmiasta. Dzięki niezwykłej synergii idei, umiejętności oraz smaku stanie się na niej
punktem jeszcze jaśniejszym. A wszystko to za sprawą nowego szefa kuchni i jego
ciekawych pomysłów.

N

Razem z Yannick'iem zaczynamy realizować nową koncepcję restauracji zainspirowaną smakami z różnych regionów świata.
W głównej mierze opierać się będziemy na
świeżych rybach, ale nie tylko gdyż amatorzy mięs także zaspokoją u nas swoje
podniebienia - zapewnia Mateusz Kubiak,
właściciel restauracji. Rzeczywiście w nowej karcie nie brakuje inspiracji kuchnią
francuską, włoską, a nawet azjatycką. Dania bazują na takich produktach jak dorada, makrela, dorsz czy pstrąg. W niedalekiej
przyszłości będzie można u nas znaleźć
jeszcze więcej ciekawych propozycji. Stopniowo wprowadzamy dania z owocami
morza, a od połowy maja planujemy rozpo-

fot. Karol Kacperski

owym ogniwem w zespole jest
szef kuchni Yannick Chauvet.
W swojej karierze miał okazję
pracować w wielu restauracjach,
zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W 2016
roku, jeszcze jako szef kuchni w Cyrano &
Roxane, został wyróżniony w prestiżowym
przewodniku Gault&Millau, który dyktuje
kulinarne trendy w 12 państwach.

cząć tygodniowe cykle inspirowane kuchnią
danego kraju bądź regionu – dodaje właściciel. Warto dodać, że goście w menu znajdą również ciekawe propozycje deserów.
Oprócz nowej karty dań stworzona została
również nowa karta win. Trunki dobierał To-

masz Kalenik, sommelier z Gdańska. Znajduje się w niej 11 pozycji. Wina pochodzą
między innymi z Włoch, Nowej Zelandii
oraz Hiszpanii. Są na tyle zróżnicowane, że
każdy z gości bez problemu znajdzie propozycję, która trafi w jego gusta. Restauracja
to jednak nie tylko smak, ale również odpowiednia atmosfera. W Mnie to Rybka jest
ona niezobowiązująca i niezwykle przyjazna.
Chcielibyśmy zabrać zmysły naszych gości w kulinarną podróż - zapraszają Mateusz Kubiak oraz Yannick Chauvet.

Wyjątkowa położona przy sopockiej plaży RESTAURACJA,
BISTRO oraz BEACH BAR. Nieważne, czy jesteś turystą
wypoczywającym nad morzem, czy mieszkańcem
Trójmiasta pędzącym do pracy, w White Marlin każdemu
podnosi się hormon szczęścia. Smacznie, ciepło,
wygodnie, wyjątkowo…
Jasne, przytulne wnętrza zachęcają do spędzenia
w niej czasu z przyjacielem lub rodziną, podczas
wesela, chrzcin, komunii, urodzin czy imprez
firmowych. Zachęcamy do delektowania się posiłkiem
i niezapomnianym widokiem sopockiej plaży.

Sopot, Al. Wojska Polskiego 1
tel. +48 58 58 58 686
restauracja@whitemarlin.pl
www. whitemarlin.pl
whitemarlinsopot
whitemarlin
white_marlin
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WŁOSKA OAZA
W SERCU GDYNI
Sempre powstało z miłości do Włoch i dobrego jedzenia.
Z powodzeniem trafiło już w gusta sopockich i gdańskich
miłośników śródziemnomorskiej kuchni. Ristorante
Sempre w Gdyni zasługuje na specjalną uwagę. Chociażby dlatego, że zjeść tam można nie tylko świetną pizzę,
ale przede wszystkim klasyczne włoskie potrawy, a to
wszystko w historycznym Domku Abrahama.

To już piąty lokal Sempre w Trójmieście. Trzy
z nich to pizzerie, serwujące klasyczną włoską pizzę. Ten gdyński, podobnie jak restauracja w Sopocie, serwuje pełną kuchnię.
W menu znajdziemy wiele włoskich specjałów, zaczynając od różnych wersji pizzy na
tradycyjnym cieście, poprzez pastę z owocami morza, aż po ośmiornicę. Karta jest
bardzo rozbudowana, więc każdy znajdzie
coś dla siebie. Są również dania dla wegetarian i wegan.

fot. Karol Kacperski

W jednej z sal na poddaszu znajduje się
wygodny kącik dla dzieci. Przed budynkiem
można usiąść i napić się kawy lub przekąsić
co nieco obserwując przechodniów na Starowiejskiej, a za domkiem, w dużym ogrodzie
można uciec od miejskiego gwaru.

TRADYCYJNE WŁOSKIE SMAKI

fot. Karol Kacperski

R

estauracja Sempre w Gdyni to
miejsce przesiąknięte włoską atmosferą. Z głośników leci włoska
muzyka, słychać wesoły gwar i pobrzękiwanie talerzy. Domek jest mały i przytulny, co daje prawdziwie domową i kameralną atmosferę.

- Gościom, którzy przybędą do nas po raz
pierwszy poleciłbym Spaghetti Ai Frutti Di
Mare ze świeżymi owocami morza oraz
małe, chrupiące, świeże kalmary lub soczystą grillowaną ośmiornicę. Zwolennikom
mięsa mogę śmiało polecić makaron Casareccia z duszoną jagnięciną lub grillowany
stek z polędwicy wołowej, a wegetarianom
doskonałe gnocchi ze świeżym domowym
pesto, suszonymi pomidorami i Mozzarellą
di Bufala – mówi szef kuchni Ristorante
Sempre w Gdyni, Dawid Gieracz.
Składniki używane w kuchni restauracji
Sempre są sprowadzane prosto z Włoch,
dzięki czemu smak potraw jest autentyczny.
- Nasze dania są proste, ale efektowne, ponieważ zawsze świeże i dobrej jakości
składniki nie wymagają stosowania zbyt
wielu przypraw i sosów. Bazujemy głównie
na świeżych ziołach. Bliska jest nam idea
slow food, dlatego na nasze dania trzeba
trochę poczekać, ale naprawdę warto – dodaje szef kuchni z uśmiechem.

RESTAURACJA Z OGRÓDKIEM
W DOMKU ABRAHAMA

racyjnych, na pierwszy rzut oka widać jego
bogatą historię.

Lokal przy ulicy Starowiejskiej 30 wyróżnia
się na tle pozostałych gdyńskich zabudowań. Mimo, że jest wyremontowany i w 100
proc. przystosowany do wymagań restau-

Budynek powstał w 1904 roku, a od 1920
roku mieszkał w nim sam Antoni Abraham.
Po jego śmierci, budynek pełnił funkcję muzeum. Przez kilka lat stał pusty, aż wreszcie,
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VITELLO TONNATO
cienkie plastry cielęciny podane na zimno
z sosem majonezowo-tuńczykowym i kaparami

SALMONE AL PESTO SICILIANO
filet z łososia pieczony z pesto
z suszonych pomidorów, risotto alla milanese

CASARECCIA AL RAGU DI AGNELLO
makaron z nowozelandzką jagnięciną duszoną
w pomidorach z dodatkiem papryki - lekko pikantne

w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków został wyremontowany i zaadaptowany
na potrzeby restauracji. Domek
znowu odżył i zapełnił się nie
tylko ludźmi, ale również smakowitymi aromatami i wesołą
muzyką.
- Dzisiaj, goście naszej restauracji mają niepowtarzalną okazję,
aby zobaczyć ten wyjątkowy
dom od środka, spędzić w nim
trochę czasu i zanurzyć się
w historycznym klimacie miejsca, równocześnie delektując się dobrą włoską kuchnią.
Oczywiście, są tacy, którzy
oburzają się, że w tym historycznym miejscu powstała
restauracja, ale kiedy wchodzą do środka i widzą z jaką
miłością wykończone zostało
wnętrze, przy jednoczesnym
poszanowaniu historii tego
budynku, zmieniają zdanie. To
jest dom, a w domu powinni
być ludzie, jedzenie, muzyka,
śmiech. Myślę, że udało nam

się to osiągnąć – mówi manager Ristorante Sempre Paweł
Nejfeld.
Sporym zaskoczeniem dla odwiedzających Ristorante Sempre może być zlokalizowany na
tyłach budynku duży ogród, który latem zachęca do smakowania dań na świeżym powietrzu,
również po zmroku. W strefie
„plażowej”, na piasku ustawione
są leżaki, na których można się
opalać, sącząc orzeźwiającego
drinka. Wkrótce otwarty zostanie również znajdujący się na
tyłach restauracji letni Aperol
& Prosecco Bar. Kawałek dalej,
na piaszczystym placu zabaw
bawić się mogą najmłodsi
goście Sempre, a cały ogród
jest bezpiecznie ogrodzony.
Na drewnianym podeście pod
parasolami jest sporo miejsca
dla zwolenników jedzenia na
świeżym powietrzu, jednak
mimo wszystko w weekendy
warto zrobić wcześniejszą rezerwację.

POLPO ALLA GRIGLIA
grillowana ośmiornica podana z kompozycją sałat
i grzankami czosnkowym

PIZZA TARTUFO
z mozzarellą Dior Do Latte, owczy ser Pecorino oraz pasta z włoskich czarnych trufli
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WINE PAIRING W SHERATONIE
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Delikatnym tatarem z łososia z odrobiną ceviche
z czerwonej cebuli rozpoczęła się kolacja degustacyjna w Restauracji Wave Hotelu Sheraton
w Sopocie. Okazją do spotkania było nowe letnie
menu pełne śródziemnomorskich kreacji przygotowane przez szefa kuchni Krystiana Szidel.
Lekka przystawka w postaci tatara z lekko podwędzanego łososia,
pojawiła się w towarzystwie jednego z wielu wybornych win zaserwowanych przez Sommeliera Hotelu
Sheraton, Andrzeja Strzeleckiego.
Pojawił się tu świeży i rześki Jules
Taylor Sauvignon Blanc (Nowa Zelandia), który rozpoczął wieczorną
podróż po pysznych dniach oraz
światowych winnicach i cudownie
podkreślił delikatny smak łososiowego tatara.

Jako danie główne Krystian
Szidel zaproponował skoki
z królika z zieloną soczewicą,
wybornym sosem z czerwonego wina i odrobiną szynki
parmeńskiej. Wyjątkowe połączenie królika z czerwonym
winem to ukłon w stronę
kuchni francuskiej, z którą
związany jest szef kuchni. Do
tego dania Andrzej Strzelecki
zaserwował Rivetto Ercolino
Dolcetto d'Alba (Włochy).

W tym przypadku mogliśmy mówić tutaj o podwójnym pairingu
– dań z winami oraz z opowieściami Andrzeja Strzeleckiego na
temat win. Idealnie dobrane pary
wybornych dań i doskonałych win
towarzyszyły nam już przez cały
dalszy wieczór. A kulinarnych zaskoczeń nie brakowało.

Deser to pokaz możliwości
i kunsztu szefa cukierni Andrzeja Frelaka, który postanowił złamać konwenanse
i zaskoczył gości nietypową
formą sernika z chałwą podanego w formie kremowych
dzwoneczków, z ciemnym
biszkoptem, sosem z rokitnika
i prażonymi ziarnami słonecznika. To była prawdziwa uczta
dla podniebienia! Doskonałe
zwieńczenie tej doskonałej kolacji zapewnił wyrazisty i Chateau Loupiac Gaudiet (Francja),
który swą miodową słodyczą
zakończył wieczór w prawdziwie mistrzowskim stylu.

fot. Karol Kacperski

Jednym z nich była zupa rybna
z pomidorami oraz nutą szafranu. Danie urzekło nas swoim
niezwykle bogatym aromatem.
Esencjonalna zupa z wyczuwalnymi owocami morza, przywoływała w pamięci chwile spędzone
w Grecji, Włoszech czy Francji.
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KRZYSZTOF JANCEN

RYMY, RYTMY, PULSACJE, PASAŻE
DŹWIĘKÓW I GITAROWE SZARPIDRUTY
ROZMAWIAŁA: KATARZYNA OKOŃSKA

SeaZone Music&Conference, największe wydarzenie dla twórców branży muzycznej i przedstawiceli biznesu eventowo – rozrywkowego w Polsce po raz drugi odbędzie się w Sopocie! O tegorocznej edycji i nowościach jakie czekają nas w czerwcu, rozmawiamy z organizatorem, Krzysztofem Jancenem z Portobello Group.

J

aka jest idea SeaZone Music Conference? Po co, dla kogo i dlaczego ?
Podobnie jak w zeszłym roku, ideą
SeaZone Music&Conference jest
pokonywanie schematów i utartych ścieżek w branży rozrywkowej, omawianie
ciekawych wydarzeń i case study, instruowanie, sugerowanie i uczenie, a także
łączenie środowisk, które wydawać by się
mogło, do siebie nie pasują. Pomysł wziął
się z uczestnictwa w podobnych wydarzeniach na świecie: Amsterdamie, Miami, czy
na Ibizie oraz obserwacji zmian jakie zachodzą na naszym rynku.

Mamy za sobą już pierwszą edycję. Jakie
nowości niesie ze sobą tegoroczna edycja?
W tym roku oferta jest również bardzo bogata, ale
zaprowadziliśmy jasny podział na 4 sekcje: „ucz
się”, „słuchaj”, „testuj sprzęt” oraz „baw się”. „Ucz
się” to część konferencyjna i warsztatowa realizowana w Hotelu Grand, Państwowej Galerii Sztuki
i Teatrze Wybrzeże. Swoją wiedzą i doświadczeniem podczas paneli konferencyjnych dzielić się
będą profesjonaliści z całego świata, którzy stoją za sukcesami m.in. Fatboy Slim, Black Eyed
Peas, Faithless, Black Coffee czy Jess Glynne
oraz współpracowali z takimi artystami jak Daft
Punk, Gorillaz, Korn, Muse, Pendulum, czy Mark Krzysztof Jancen
Knight. Są to przede wszystkim osoby aktywne
i na co dzień realizujące się w różnych obszarach
landia), WU, Mr.Silla (Islandia), Coals, Rosalie,
muzyki, takich jak PR, marketing, management,
Lilly Hates Roses, Salk, BeMy, Wurffel (Esbooking, publishing, zarządzanie licencjami czy
tonia), Ted Nemeth, The Fruitcakes, Young
nowoczesna edukacja oraz organizacja eventów
Stadium Club, Ba. (Litwa), Łagodna Pianka,
i festiwali. W tym roku mamy bardzo rozbudoNiemoc, MajLo, Eric Shoves Them In His
waną część warsztatową przygotowaną wspólPockets, jJasmine (Syria/Niemcy/Włochy),
nie z djShop.pl. Program obejmuje dwudniowe
TAU (Irlandia/Wenezuela), Eyre Llew (UK),
aktywności o charakterze edukacyjnym naszpiMax Bravura, czy Michał Kmieciak.
kowane wykładami i warsztatami skupionymi
wokół świata DJ, Studio, Home Recording oraz
Jaki sprzęt można będzie testować w Sopocie?
Produkcji Muzycznej.
“Testuj sprzęt” to kilkuset metrowa przestrzeń
w Sopot Centrum, w której blisko 40 marek
Co nas czeka w sekcji „Słuchaj”?
zaprezentuje swój najnowszy sprzęt i roz„Słuchaj” to SeaZone Showcase Festiwal. Powiązania technologiczne: gramofony, miknad 30 koncertów, 2 dni, kilkanaście lokalizasery, kontrolery, odtwarzacze CD, produkty
cji. W ramach projektu na scenie pojawią się
służące do produkcji muzyki elektronicznej,
m.in.: O.S.T.R., Daria Zawiałow, Low Roar (Isoraz najnowsze, cyfrowe rozwiązania i tech-

nologie. Dziesiątki włączonych i gotowych do
przetestowania urządzeń na interaktywnych
stacjach hands-on najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku.
SeaZone Music & Conference to nie tylko możliwość spotkania profesjonalistów
z branży muzycznej, ale również szansa na
świetną zabawę w czasie imprez klubowych,
które jej towarzyszą, czyli część „Baw się”.
Tak. SeaZone Nocą zarezerwowana jest na
eventy muzyczne w najbardziej znanych sopockich klubach, gdzie główną atrakcją będą
występy znanych i popularnych artystów
zapewniające różnorodny program od alternatywy przez hip-hop po undergroundową
i mainstreamową muzykę taneczną.
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Czym właściwie jest Showcase ? Co kryje
się pod tą nazwą ?
Showcase to nie jest jakiś nowy „pomysł”.
To jest koncept, który coraz częściej można
spotkać na festiwalach czy jako samodzielne wydarzenia. Główną atrakcją tej formy
jest pewien rodzaj kameralności koncertów
i repertuar. To przede wszystkim szansa dla
artystów od niedawna obecnych na rynku.
Ale to także sposobność by poznać nowe
wcielenia artystów już znanych prezentujących się w nowych odsłonach, składach lub
formule. To doskonała okazja na świeże pomysły i nowe brzmienia.
Jakimi sopockimi klubami zawładniecie
w tym roku? Jakiej muzyki możemy się
spodziewać i jakich artystów usłyszymy?
SeaZone w swej ideologii ma za zadanie
łączyć – miejsca, tematy, ludzi, gatunki
muzyczne. Dlatego angażujemy wszystkie
kluby w Sopocie wraz z ich muzycznym
DNA. Wystąpią artyści zróżnicowani pod
względem geograficznym, kulturowym i stylistycznym. Od muzyki z krajów centralnej
i wschodniej Europy przez Wyspy Brytyjskie,
Irlandię aż po Islandię. Trafi się także akcent
syryjski i koreański! A muzycznie będzie
jak w kalejdoskopie, bo nawet fani dzikich
gitar będą mogli się oddać szaleństwu przy
muzyce z Korei Płd. Stawiamy na nowe
brzmienia, więc spodziewać się można muzyków nie zamykających się w gatunkach,
a potrafiących łączyć różne stylistyki jak
i formy, z łatwością sięgających po typowe
rock’n’rollowe wyposażenie i futurystyczną
elektronikę. Będą rymy, rytmy, pulsacje, pasaże dźwięków i gitarowe szarpidruty.
Najważniejsze punkty programu ? Jak
w tym roku zostały wycenione poszczególne wydarzenia ?
Wraz z jasnym podziałem wydarzeń konferencji wprowadziliśmy adekwatny system
biletowy. Zaczynając od wieczorów – bilet,
a właściwie 3 dniowy karnet na wydarzenia
SeaZone Nocą, umożliwiający udział we
wszystkich klubowych imprezach od 8 do
10 czerwca (59 zł). Dla fanów koncertów –
dwudniowy karnet dający wstęp na ponad
30 koncertów w ramach SeaZone Showcase
Festiwal (49 zł). Dla tych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności – bilet
konferencyjny – tu mamy możliwość zakupu
wejścia na poszczególne dni 9 lub 10 czerwca (140 zł) lub jeden dwudniowy bilet (220).
Bilet konferencyjny, poza panelami i warsztatami, daje również możliwość wstępu na
wszystkie koncerty Showcasowe. Ostatnim
rodzajem biletu jest bilet VIP umożlwiający
wszystko. Poza możliwością udziału w panelach, warsztatach, koncertach, imprezach
klubowych, ten bilet daje wstęp na uroczystą

inaugurację, która odbędzie się podczas specjalnego rejsu Big Boat oraz wiele dodatkowych atrakcji, których szczegóły opisujemy
na stronie seazonesopot.pl.
Jakie korzyści niesie za sobą uczestnictwo
w Seazone Music ?
Niezaprzeczalnie SeaZone to okno na świat
możliwości. Tak mówiliśmy w zeszłym
roku, tak mówimy w tym i mam nadzieję
w przyszłym. Możliwości realizacji i rozwoju w branży. Nie wspominając o możliwościach dobrej zabawy i uczestniczenia
w wyjątkowych wydarzeniach muzycznych.
Podczas dwóch dni, w których odbywa się
konferencja i warsztaty staramy się zaprezentować program, który niesie wiedzę i doświadczenie, które realnie trzeba zdobywać
latami. Dostęp do doświadczenia prelegentów, ale również możliwość swobodnej,
indywidualnej rozmowy z nimi w strefie networkingowej to bezcenne atuty SeaZone.
Jaka jest szansa na wypromowanie artystów,
którzy są uczestnikami Showcase?
Każdy Showcase to szansa dla wykonawcy,
który szuka kontraktu lub chce zmienić obecny. To szansa na poznanie (może lepszych)
agentów, można trafić do bookerów by zagrać na dużych festiwalach. Promowanie się
w serwisach społecznościowych jest tylko
uzupełnieniem, to koncert daje realną szansę
na dotarcie do szerszego odbiorcy. To także
sprawdzian dla artysty, czy umie sobie poradzić z często kapryśną publicznością. Realia
są teraz takie, że wykonawcy żyją z grania
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koncertów, wydawnictwa są jedynie do promocji i zapewniają nowy content na koncerty.
My dajemy świetny start, a sami artyści mówią, że takich okazji jest w Polsce wciąż dla
nich za mało. Ponadto w tym roku współpracujemy z serwisem Gigmit, który umożliwia
pokazanie się ze swoją twórczością promotorom i bookerom z innych krajów. Większość
wykonawców naszego festiwalu znalazło się
dzięki aplikacji w Gigmit.com. Taki model jest
dość popularny w Europie i poza.
Skąd czerpiesz inspiracje, jeżeli chodzi
o różnorodność paneli? Jakiej wiedzy, Twoim zdaniem brakuje dzisiejszym producentom muzycznym ?
Część naszej ekipy to osoby bezpośrednio
związane z przemysłem muzycznym, aktywni producenci, DJ-e, muzycy, a także dziennikarze, dlatego jesteśmy czujni, obserwujemy
rynek, uczymy się, rozmawiamy z innymi artystami czy organizacjami. Czasem tematy
są zainspirowane elementem naszej innej
aktywności, bo wiemy że pewnej wiedzy jest
za mało, nawet w internecie. Pracujemy tak
by dotrzeć do zróżnicowanej grupy odbiorców, by nie była to konferencja interesująca
jedynie artystów, DJ-ów, albo eventowców.
Dzielimy konferencję na bloki tematyczne
kierowane do konkretnych branżowych środowisk. Zabawne jest to, że układając program paneli, rodzą się już kolejne pomysły
i musimy wtedy rozważać czy dany temat
idzie w tym roku, czy poczeka na następny.
Tak jest np. z … a nie może to zostawimy na
ogłoszenie SMC2018 (śmiech).

Podczas SeaZone Music&Conference wystąpi m.in. Daria Zawiałow
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HISTORIA JEDNEJ
PIOSENKI

TYTUŁ: SOPOCKIE BOLERO
WYKONAWCA: EDYTA GEPPERT
MUZYKA: WŁODZIMIERZ KORCZ
TEKST: AGNIESZKA OSIECKA

AUTOR: CZESŁAW ROMANOWSKI

Niektóre powstają w mgnieniu oka, inne komponowane są miesiącami. Tworzone pod wpływem
chwili, impulsu lub też inspirowane różnymi, często bardzo osobistymi wydarzeniami. Zrodzone
z instrumentalnego, improwizacyjnego chaosu lub w wyniku dokładnie zaplanowanego, muzycznego scenariusza. Piosenki, które stają się hitami. O takich utworach piszemy w naszym cyklu
"Historia jednej piosenki", a wspólnym mianownikiem są historie związane z Trójmiastem. Opowiada je Czesław Romanowski.

A

dieu Zatoko Snów, good bye Riwiero
Marzeń / Za rok zobaczę znów mój
stolik w coctail barze / Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film /
O ludziach, co we mgle, o czasie, który był. /
A tulił nas jak port, jak fort lirycznych band /
Elegant, birbant, lord, sopocki Hotel Grand.
W kawiarni słynnego sopockiego Grand Hotelu Agnieszka Osiecka, autorka tego tekstu,
miała ulubiony stolik z widokiem na plażę,
przy którym powstało wiele jej piosenek.
Prawdopodobnie właśnie przy nim powstało
także, napisane w 1971 roku, „Sopockie bolero”. Poetka przez wiele lat była związana
z Sopotem. Przyjechała do niego jeszcze
w latach 50-tych jako młoda dziennikarka,
publikująca swoje teksty, eseje, reportaże,
m.in. w „Głosie Wybrzeża”.
Zamieszkała przy dawnej ulicy Bieruta 39.
Od tamtej pory Sopot stał się jej drugim,
po rodzinnej Warszawie, domem. Od 1994
roku była związana z sopockim Teatrem
Atelier, dla którego napisała swoje ostatnie sztuki i piosenki, uznane przez krytykę
za najdoskonalsze w jej artystycznym dorobku. W roku 1996 w „Głosie Wybrzeża”
Osiecka powiedziała: „Jestem w siódmym
niebie, bo Sopot był zawsze dla mnie miejscem szczęśliwym”.
Tu piękniał każdy gość i lasem pachniał gin /
I fajkę palił ktoś, Japończyk albo Fin /Złocistych okien sto patrzyło z brzegu, gdy na plażę
wybiegł ktoś po zeszłoroczne łzy. / Najbielsze
z białych mew spadały do stóp mi / Anioły prosto z chmur do balkonowych drzwi / Kochanki
były tam z żurnalu "Erotique" / Do dziś niektóre
znam, po innych został krzyk.
- Agnieszka kochała Sopot, chciała się tu
przeprowadzić. Wszędzie było jej pełno.

Czuwała na każdej
naszej próbie, po
spektaklach rozmawiała z widzami. Pomagała nam
jej obecność, W Sopocie przeżywała
swoją drugą młodość. Tu na nowo
zaczęła - zarażona
naszą pasją – pisać - wspominał
Marek Richter, były
aktor i współtwórca Teatru Atelier
w Sopocie.
W
1997
roku,
niedługo po jej
śmierci, teatr ów
nazwany został jej
imieniem. Tu co
roku odbywa się
konkurs i Festiwal „Pamiętajmy
o Osieckiej”. W Sopocie imię poetki nosi
także Liceum Ogólnokształcące na Brodwinie. Zaś w 2011 roku Rada Miasta Sopotu
postanowiła nazwać aleję łączącą ulicę
Powstańców Warszawy z Aleją Franciszka
Mamuszki, w sąsiedztwie Grand Hotelu,
Aleją Agnieszki Osieckiej, aby - jak czytamy w tekście uchwały - uczcić pamięć tej
wybitnej poetki, tekściarki i dziennikarki
oraz skłonić osoby, które będą przechodziły tą aleją do refleksji nad życiowymi prawdami, które Osiecka starała się przekazać
poprzez swoje teksty.
Bolera gęsty miód i fiolet nocnych par / Niech
starczy nam za cud, gdy się dopali żar / Nie
dajmy nabrać się na życia podły kant / Że można więcej mieć, mieć więcej niż ten Grand.

Agnieszka Osiecka

Tekst Agnieszki Osieckiej, z muzyką Włodzimierza Korcza, w 1986 roku wzięła na warsztat, początkująca wówczas na muzycznej
scenie Edyta Geppert. Jej piękna, nostalgiczna - tak jak słowa poetki - piosenka znalazła
się na drugiej płycie „Och, życie, kocham
cię nad życie”, gdzie zagubiła się nieco, wciśnięta między dwa, bodaj najbardziej znane
utwory artystki: tytułowy, ze słowami Wojciecha Młynarskiego, i „Jaka róża, taki cierń” do
tekstu Jacka Cygana.
Znaleźć ją też można na pięciopłytowej kompilacji z 1997 roku „Pięć oceanów” (na drugiej
płycie, o podtytule „Ocean różowy”), zawierającej utwory z tekstami napisanymi przez
Agnieszkę Osiecką, która sama dokonała wyboru nagrań do tego wydawnictwa.
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FILMOWE ŚWIĘTO
W GDAŃSKU
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

24 filmy dokumentalne zostaną zaprezentowane w konkursie głównym piętnastej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Gdańsk DocFilm Festival. Impreza
rozpocznie się 31 maja i potrwa przez cztery
dni, do 3 czerwca. Festiwal odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

D

o konkursu zgłoszonych zostało
260 filmów z 48 krajów. Komisja
selekcyjna do konkursu głównego
zakwalifikowała 24 dokumenty,
w tym 17 filmów zagranicznych, 7 polskich,
w tym m.in. „Komunia” Anny Zameckiej, „Dar”
Przemysława Kamińskiego czy „Urban Cowboys” Pawła Ziemilskiego. W konkursie weźmie również udział film „Życie animowane”
Rogera Rossa Williamsa, nominowany do
Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny.

HIT NA OTWARCIE
Tegoroczny festiwal otworzy „najciekawszy
film o tańcu współczesnym od czasu Piny”
(Variety), „Mr. Gaga”. To obraz pozwalający
zrozumieć związek ciała i ruchu z naszymi
emocjami. Reżyser, Tomer Heymann towarzyszył artyście przez 8 lat, aby ukazać jego
życie i niezwykłą ewolucję jako tancerza,
twórcy i człowieka. Heymann rejestrował
zarówno jego życie prywatne, przebieg prób
zespołu, jak i zajęcia z opracowanego przez
Naharina języka ruchu – GAGA – umożliwiającego każdemu wyrażenie siebie i przekraczanie własnych ograniczeń poprzez taniec.

TWÓRCZOŚĆ MACIEJA PIEPRZYCY
Przewodniczącym jury tegorocznego festiwalu będzie Maciej Pieprzyca - scenarzysta i reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych.
Za film „Drzazgi” w 2008 roku otrzymał Nagrodę za Debiut Reżyserski na Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni, a dwie kolejne
fabuły: „Chce się żyć” (2013) i „Jestem Mordercą”(2016) zostały uhonorowane na tym
samym festiwalu Srebrnymi Lwami.
Dokumentalna twórczość Macieja Pieprzycy zostanie zaprezentowana w historycznej

Sali BHP Stoczni
Gdańskiej. Po projekcji trzech krótkich filmów „Przez
nokaut"
(1995),
„Zostanie legenda”
(1998),
„Jestem
mordercą..." (1998)
odbędzie się spotkanie z reżyserem.
W historycznej Sali
BHP Stoczni Gdańskiej organizatorzy
zaplanowali też pokazy specjalne.

IN MEMORIAM
Oprócz Retrospektywy i spotkania
z Maciejem Pieprzycą, czeka nas In memoriam wybitnej polskiej dokumentalistki Ireny
Kamieńskiej, która zmarła 3 kwietnia 2016
roku. Po prezentacji dokumentów reżyserki:
„Robotnice” (1980), „Dzień za dniem” (1988),
„Głosy z daleka” (1992), odbędzie się spotkanie z filmoznawcą i teoretykiem filmu, profesorem Mirosławem Przylipiakiem.
Gdańsk DocFilm Festiwal daje widzom
szansę aktywnego uczestnictwa w inspirujących spotkaniach z reżyserami polskimi
i zagranicznymi. Podczas festiwalu odbędą
się spotkania z realizatorami wybranych
filmów konkursowych. Z częścią twórców
spotkamy się bezpośrednio na festiwalu,
a część z nich połączy się z widownią GDFF
za pośrednictwem telekonferencji.

OSCAROWE KRÓTKIE FABUŁY
Nowością 15. odsłony Gdańsk DocFilm Festivalu będą projekcje krótkich form fabu-

larnych, które od przyszłego roku wpiszą się
na stałe w program festiwalu jako konkurs.
Między pokazami dokumentów, które będą
walczyć o nagrodę główną 15.GDFF, zaprezentowanych będzie 10 krótkometrażowych filmów fabularnych, w tym zdobywca
Oskara 2017 w kategorii Najlepszy Krótkometrażowy Film Aktorski, węgierski obraz
„Chór”(2016) Kristofa Deaka.
Zobaczymy również nominowany do Oscara hiszpański film „Timecode”(2016) Juanjo Gimeneza. Nie zabraknie też polskich
tytułów w przeglądzie - animowany kolaż
„Czarnoksiężnik z krainy U.S.”(2016), który
zdobył Grand Prix Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych im.
Jana Machulskiego „Cinemaforum”, a także
realizacje studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej, tak głośne jak „Dzień
babci”(2015) Miłosza Sakowskiego z Anną
Dymną w roli głównej, czy „Matka”(2013)
Łukasza Ostalskiego.
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Prestiżowe IMPREZY

AUTOR: KATARZYNA OKOŃSKA

GORDON HASKELL

Koncert charytatywny organizowany przez Fundację dla Dzieci Vivadental. Dochód przeznaczony
zostanie na sfinansowanie diagnostyki i leczenia
stomatologicznego dzieci znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spowodowanej chorobą, kłopotami rodzinnymi czy warunkami ekonomicznymi. Konkretnie to podopieczni pomorskich domów dziecka,
Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku, ośrodków
rewalidacyjno-wychowawczych. W pierwszej części
wystąpi zespół Boogie Boys, w drugiej zaś Grzegorz
Turnau. Szczegóły: www.koncert.vivadental.pl
Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka,
3 czerwca, godz. 19:00

Jeden z najbardziej enigmatycznych członków
legendarnej, angielskiej grupy King Crimson zagra
w Starym Meneżu. Niektórzy porównują jego twórczość i chropowatą barwę do takich wykonawców
jak Leonard Cohen, czy Chris Rea. Największy przebój Haskella to utwór zatytułowany "How Wonderful You Are". Ta piękna piosenka podbiła angielskie
i polskie listy przebojów. Mało kto nie zna tej wpadającej w pamięć melodii. Dla koneserów dobrej
muzyki koncert byłego członka angielskiej formacji
King Crimson to nie lada gratka.
Gdańsk, Stary Maneż, 16 czerwca, godz. 20:00

TARGI NOWOCZESNEGO
MĘŻCZYZNY

CONNECT BUSINESS

Targi dedykowane są atrakcyjnym mężczyznom
i ich kobietom. Podczas wydarzenia zaprezentuje się
wiele marek z zakresu motoryzacji, podróży, mody,
nowinek technologicznych, urody, sportu i rozwiązań dla biznesu. Goście, będą mieli również okazję
wysłuchać prelegentów, którzy swoją pasję przekuli
w biznes i mogą stać się inspiracją dla innych. Wśród
nich, m.in. Krzysztof Łoszewski, specjalista w zakresie dress code, Jacek Bonecki, operator filmowy i fotograf, Przemysław Gwardzik, sommelier. Szczegóły:
nowoczesnymezczyzna.com.pl
Gdańsk, Stary Maneż, 27 maja, godz. 11:00

Prestiżowy Connect Business to impreza towarzysząca Targom Nowoczesnego Mężczyzny będąca
platformą integracji wystawców z przedsiębiorcami. Jego celem jest budowanie sieci kontaktów
w biznesie. Bankiet rozpocznie się kolacją przygotowaną przez szefa kuchni Starego Maneżu. Atrakcją
będzie również wykład Piotr Buckiego o tym jak
wiele zależy od tego jak postrzegasz rzeczywistość.
Będzie o motywacji, szczęściu i sukcesie, wszystko na podstawie wiedzy bazującej na nauce, a nie
„pseudonaukowych bredniach”. Bilety na: connectbusiness.evenea.pl
Gdańsk, Stary Maneż, 27 maja, godz. 20:00

HEVELKA

WHISKY LIVE SOPOT

Festiwal Piw Rzemieślniczych Hevelka jest największą imprezą browarniczą w północnej Polsce.
Odwiedzający będą mieli okazję poznać tajemnice
warzenia piwa oraz skosztować nowych smaków.
Na miłośników piwa czeka ponad 150 gatunków
piwa, 24 wystawców, 12 food trucków serwujących
świetne, wyszukane potrawy. Impreza otwarta dla
wszystkich – zarówno na co dzień związanych
z branżą piw rzemieślniczych, jak i tych, którzy chcą
poznać tajniki warzenia piwa oraz skosztować nowych smaków. Szczegóły: hevelka.pl
Gdańsk, Centrum Stocznia Gdańska,
02 - 03 czerwca

Ponad 100 różnych gatunków whisky z kilkunastu
krajów, premiery zagranicznych nowości, a także
sesje master class oraz szkolenie dotyczące inwestowania w bursztynowy trunek – te i inne atrakcje
czekają na miłośników whisky. Pierwsza edycja
Whisky Live Sopot jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką whisky na Pomorzu. Jeżeli
jesteś miłośnikiem tego trunku, to nie może Cię tam
zabraknąć! Liczba miejsc ograniczona. Wszystkie
szczegóły na stronie: www.whiskylivesopot.com
Sopot, Hotel Sheraton, 3 czerwca,
godz. 13:30 - 21:30

SKAT INTERNATIONAL
GOLF CUP 2017

MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY W SKOKACH CSIO*5

Startuje kolejna edycja SKAT International Golf Cup
na jednym z najlepszych pól golfowych w Europie
- Sierra Golf Club w Pętkowicach. W turnieju wezmą
udział członkowie klubów krajowych i zagranicznych oraz zaproszeni goście - Partnerzy biznesowi
Grupy SKAT. Czerwcowe wydarzenie jest podzielone na 2 części: turniej z nagrodami w 14 kategoriach
oraz Akademia Golfa - dla zaproszonych gości, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z tym
sportem. Więcej informacji na: www.skatgolf.com
Pętkowice, Sierra Golf Club, 9-10 czerwca,
godz. 10:00

Największe gwiazdy światowego jeździectwa, najpiękniejsze konie na najbardziej prestiżowych zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody rozgrywanych w Polsce. W zawodach weźmie w nich
udział blisko 100 zawodników z całego świata. Drużynowy konkurs Pucharu Narodów FEI Nations Cup
zostanie rozegrany w piątek, 9 czerwca, zaś Grand
Prix w niedzielę. Na widzów czekać będzie wiele
atrakcji: pokazy konne, darmowa strefa zabaw dla
dzieci, a także food trucki i stoiska handlowe. Szczegóły wydarzenia i bilety dostępne na stronie: www.
csio.sopot.pl.
Sopot, Hipodrom Sopot, 08 – 11 czerwca

DO OGLĄDANIA

GRZEGORZ TURNAU

DO SPOTKANIA

CZ YLI SU B IEK T Y WNY PR ZEG L ĄD W YDAR ZEŃ

DO SŁUCHANIA
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BIZNES

SECOND-HOME Z GWARANCJĄ POGODY?
ZAPRASZAMY DO SŁONECZNEGO MIAMI!
AUTOR: MAX RADKE

Miami to miasto jednoznacznie kojarzące się ze słońcem, palmami i wakacyjnym klimatem.
Kiedy jednak mowa o inwestowaniu w zagraniczne nieruchomości, wciąż jeszcze wielu zamożnych Polaków traktuje Miami jako lokalizację poza swoim zasięgiem. Okazuje się natomiast,
że atrakcyjny apartament w Miami można nabyć już za kwotę porównywalną do ceny luksusowego mieszkania w Sopocie.
Miami

P

oland Sotheby’s International Realty,
jako część międzynarodowej sieci, oferuje nieruchomości zlokalizowane na
całym świecie – w tym również na Florydzie,
jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji
w Stanach Zjednoczonych.

WYBÓR IDEALNY
Główną przyczyną wpływającą na jej stale rosnącą popularność jest niewątpliwie pogoda. Podczas, gdy w Polsce w pierwszej połowie maja
płata nam ona figle, zaskakując nawet opadami
śniegu, mieszkańcy Miami o tej porze roku cieszą
się temperaturą przekraczającą 30 stopni i pięknym słońcem. Dlatego coraz powszechniejsze
staje się przekonanie, że w najchłodniejszych
miesiącach roku warto mieć miejsce będące idealną odskocznią nie tylko od pracy i codziennych
obowiązków, ale także od niezbyt atrakcyjnych
warunków atmosferycznych.
- Zamożni Polacy coraz częściej pytają o zagraniczne nieruchomości również w kontekście
inwestycyjnym – mówi Dorota Nowakowska,
Property Advisor Poland Sotheby’s International
Realty. - Dla tych, którzy chcą rozszerzyć swój
portfel nieruchomości o zagraniczną lokalizację,
Miami wydaje się wyborem idealnym. Nie tylko
jest to miasto na etapie bardzo dynamicznego
rozwoju, gdzie nieruchomości aktualnie znacząco zwiększają swoją wartość, ale także świetnie
sprawdzi się jako miejsce wypadowe dla całej
rodziny, ze względu na warunki atmosferyczne,
będące o wiele bardziej atrakcyjne, niż w centrum
Europy – dodaje Dorota Nowakowska.

ATRAKCYJNA INWESTYCJA
Dlaczego światowi krezusi upodobali sobie
właśnie Miami? Aktualnie powstają tam bardzo
atrakcyjne pod względem zarówno ceny, jak
i lokalizacji projekty deweloperskie z produktem
skierowanym do zamożnych klientów, co spra-

wia, że Miami znajduje się w czołówce najlepiej
rozwijających się w obszarze nieruchomości
miast na świecie. Kupując więc nieruchomość
w Miami, stajemy się posiadaczami nie tylko
atrakcyjnego second-home, ale także rosnącego na wartości aktywa inwestycyjnego.

Nie można bowiem zapominać o tym, że projekty deweloperskie realizowane w Miami to
często prace znanych na całym świecie wybitnych architektów i projektantów takich jak
Zaha Hadid, Renzo Piano, Giorgio Armani czy
Karl Lagerfeld – dodaje Dorota Nowakowska.

STYL ŻYCIA

LUKSUS NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Mieszkańcy oraz rezydujący tam turyści mogą
brać udział w wielu światowej klasy wydarzeniach. Do fanów tenisa z pewnością przemówi
fakt, że to właśnie w Miami od 1960 roku odbywa się jeden z najsłynniejszych turniejów tenisowych na świecie, Miami Open. Równie istotne dla oferty turystycznej miasta jest Miami
International Boat Show, popularne na całym
świecie wydarzenie skierowane do miłośników
żeglugi i jachtów. Wśród sportowych atrakcji
stanowiących kapitał Miami nie brakuje także
szerokiego wyboru pól i klubów golfowych.

Oprócz standardowych udogodnień, takich
jak strefy spa czy prywatne kluby dla mieszkańców inwestycji, w wybranych lokalizacjach
kupić można apartament, do którego można
nawet… wjechać swoim samochodem i zaparkować go zaraz pod drzwiami mieszkania.
W połączeniu z rozpościerającym się z 20. piętra wieżowca widokiem na wody oceanu wydaje się być to wymarzone miejsce na luksusowe
i pełne udogodnień spędzenie letnich wakacji.

- Bogata oferta rozrywkowa, sportowa czy lifestyle’owa to jeden z ważniejszych czynników,
dla których Polacy decydują się na zakup second-home za granicą – mówi Dorota Nowakowska, Property Advisor Poland Sotheby’s
International Realty. – A Miami jest w stanie
spełnić wymagania nawet najbardziej wybrednych Klientów. Również tych, dla których
szczególnie istotne są wrażenia estetyczne.

Jak wynika z raportu Luxury Realty Map, inwestowaniem w nieruchomości zlokalizowane nad wodą zainteresowanych jest aż 30%
klientów Poland Sotheby’s International Realty.
Coraz więcej z nich rozważa też zakup nieruchomości za granicą. Szukając więc idealnego
miejsca na second-home, warto wziąć pod
uwagę nie tylko kraje europejskie, ale również
spojrzeć nieco dalej, gdyż Miami jest w stanie
spełnić wszystkie, nawet najbardziej wyśrubowane kryteria wakacyjnej lokalizacji.

Dorota Nowakowska, Property Advisor Poland Sotheby’s International Realty
Tel: 48 785 811 588, www.poland-sothebysrealty.pl
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PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO
PO DRUGIE – ZYSK
ROZMAWIAŁ: MAX RADKE

Większość inwestorów szuka rozwiązań stabilnych, pozwalających osiągać w miarę wysokie stopy zwrotu
przy jednoczesnej niskiej zmienności wyników. Minęły już czasy, kiedy
klienci poszukiwali ponadprzeciętnych stóp zwrotu bez względu na
poziom ryzyka. Obecnie w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na
ochronę kapitału, natomiast dopiero
na drugim miejscu jest zysk. O bezpiecznych rozwiązaniach inwestycyjnych opowiada Marcin Marczak,
Private Banker Lion’s Bank.

K

tóre z rozwiązań są obarczone
najmniejszym ryzykiem?
Wśród rozwiązań o najniższym
poziomie ryzyka należy wymienić
lokaty bankowe oraz obligacje. Oba te instrumenty posiadają gwarancję zysku oraz
kapitału. Jednocześnie okres ich trwania
jest z góry określony, zatem można je dopasować do swoich oczekiwań w zakresie
horyzontu inwestycyjnego. Należy zwrócić
uwagę, iż w przypadku lokat bankowych,
gwarantem jest bank. W przypadku obligacji,
za realizację warunków umowy odpowiada
emitent. W przypadku obligacji możemy liczyć na znacznie większy zysk, niż w przypadku lokat. Obligacje możemy nabyć też
w formie funduszu inwestycyjnego.

Dlaczego obligacje korporacyjne są dobrą
alternatywą dla tradycyjnych lokat?
Obligacje korporacyjne są alternatywą dla
lokat, ponieważ są w stanie zapewnić większą stopę zwrotu niż lokaty. W aktualnej
sytuacji makroekonomicznej, gdzie odsetki
z lokat nie pokrywają już inflacji, oferta obligacji korporacyjnych nabrała szczególnego
znaczenia. Jest to bardzo atrakcyjne aktywo dla klientów, którzy chcą ulokować swoje środki na okres co najmniej roku. Wynika
to z faktu, iż większość obligacji ma termin
wykupu określony na 1 do 5 lat.
Na co należy zwracać uwagę przy wyborze obligacji korporacyjnych?
W związku z tym, iż w przypadku obligacji
gwarantem nie jest bank tylko emitent, bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa.

W przypadku obligacji korporacyjnych
emitentem jest przedsiębiorstwo, np. firma
z branży finansowej, deweloper lub spółka
z branży produkcyjnej. Emitenci mogą być
w różnej sytuacji finansowej. W skrajnym
przypadku emitent może nie wywiązać się
z umowy i nie obsługiwać obligacji w terminie, czyli nie wypłacać na czas odsetek
lub nie zwrócić kapitału na koniec inwestycji. Co za tym idzie, obligacje mogą różnić
się pod kątem stopnia ryzyka. Nie zawsze
obligacje oferujące wysoki kupon, czyli odsetki, są jednocześnie najbezpieczniejsze.
W praktyce często jest odwrotnie. Dlatego
tak kluczowy jest dobór właściwych obligacji do portfela – czyli takich, które będą zapewniały godziwy zysk przy minimalnym
ryzyku. Jeśli klient nie ma odpowiedniej
wiedzy bądź narzędzi, polecam skorzystać
z pomocy specjalisty.
W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko
inwestycyjne?
Ryzyko inwestycyjne możemy zmniejszyć
poprzez właściwy wybór obligacji, czyli
skupiając się wyłącznie na sprawdzonych
emitentach. Dobór obligacji wyłącznie na
podstawie kryterium zysku nie jest właściwym posunięciem. Kolejną ważną kwestią
jest dywersyfikacja portfela, czyli podział
środków między obligacje różnych emitentów. Najlepiej zdywersyfikować portfel obligacji na wielu płaszczyznach, szczególnie
w zakresie branż poszczególnych emitentów oraz terminów zapadalności obligacji.
Może okazać się, iż efektywne zarządzanie
ryzykiem inwestycyjnym w portfelu obli-

Marcin Marczak - Private Bankier Lion’s Bank oddział w Gdańsku
gacji korporacyjnych, przy jednoczesnym
utrzymaniu atrakcyjnych stóp zwrotu będzie dla indywidualnego inwestora bardzo
trudne. Rozwiązaniem tego problemu jest
powierzenie zarządzania portfelem obligacji specjalistom, którzy wezmą na swoje
barki kwestie weryfikacji sytuacji finansowej emitentów oraz doboru odpowiednio
zdywersyfikowanych obligacji do portfela.
Co w tym zakresie proponuje Lion’s Bank?
Aktualnie w ofercie naszego banku jest takie
rozwiązanie – czyli portfel obligacji korporacyjnych zarządzany przez specjalistów. Zapewnia ono dostęp do szeroko zdywersyfikowanego portfela obligacji korporacyjnych,
składającego się wyłącznie ze sprawdzonych emitentów. Dodatkowo, dzięki temu
iż rozwiązanie ma postać funduszu, można
wpłacać i wypłacać z niego pieniądze w dowolnym momencie, przez co eliminowana
jest jedna z wad obligacji korporacyjnych,
tj. zazwyczaj dłuższy od lokat bankowych
czas trwania. W efekcie otrzymujemy rozwiązanie zapewniające około dwa razy
większą stopę zwrotu od oferowanej przez
najlepsze lokaty bankowe, przy stosunkowo
wysokim bezpieczeństwie i niskiej zmienności wyników oraz pełnym dostępnie do kapitału - jeśli zajdzie taka potrzeba. Dla części
klientów dodatkową zaletą będzie rentierski
charakter rozwiązania – czyli wypłaty zysków, które są realizowane co kwartał. Działając w ten sposób możemy w znacznym
stopniu wyeliminować ryzyko inwestycyjne
i cieszyć się stopami zwrotu wyższymi niż
te oferowane przez lokaty bankowe.
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PERSPEKTYWY INWESTOWANIA
NA RYNKU PRYWATNYCH AKADEMIKÓW
Metropolitan Investment S.A., wprowadzając na rynek nieruchomości komercyjnych klienta indywidualnego, zamierza zbudować sieć prywatnych akademików. W czerwcu ruszą prace nad budową Gdańskiego Harwardu i Olimpijskich Apartamentów w Trójmieście. W planach jest jeszcze
Warszawa, Kraków, Poznań i San Diego.

N

iskie stopy procentowe i niepewność na rynku finansowym sprawiają, że inwestorzy poszukują alternatywy, która zapewni im wyższe stopy
zwrotu niż przy tradycyjnych sposobach
lokowania kapitału z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poszerzaniu się segmentu prywatnych akademików
sprzyja także coraz większa liczba studentów napływających z zagranicy. Oferta jest
bardziej atrakcyjna w porównaniu do tradycyjnych metod inwestowania, a Metropolitan Investment z sukcesem realizuje kolejne
inwestycje domów studenckich.

AKADEMIK VS. MIESZKANIE
W porównaniu do akademików państwowych lub mieszkań na wynajem, prywatne domy studenckie zapewniają przede
wszystkim znacznie wyższy standard. Co
więcej, oferta tworzona przez inwestorów
i deweloperów ulepszona jest o liczne udogodnienia w budynku takie jak Wi-Fi, zewnętrzne patio kawowe, pralnię czy miejsca
parkingowe dla samochodów i rowerów.
Wykończenie inwestycji „pod klucz” spełnia wszystkie funkcje pełnowymiarowego
mieszkania.

LOKALIZACJA WARTOŚCIĄ DODANĄ
Pierwszorzędną rolę odgrywa lokalizacja.
Najwięcej projektów powstaje w miastach
z bogatą ofertą dydaktyczną. Inwestycje położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych
ośrodków akademickich, bądź niekiedy
znajdujące się na terenie kampusu tworzą
model atrakcyjny zarówno dla inwestora,
jak i najemcy. Ponadto, rozwinięta turystyka
miast oferuje dwa źródła dochodu - w roku
akademickim poprzez długoterminowe
umowy najmu oraz latem poprzez najem
dobowy turystom. Premia za lokalizację
jest wpisana w cenę za metr kwadratowy,
jednak ten zabieg podnosi rentowność inwestycji, a zwrot stopy można szacować na
powyżej 10%.

PERSPEKTYWY INWESTOWANIA
Oferta prywatnych akademików to produkt
dla inwestorów, którzy mają długi horyzont
czasowy i szukają wartości we wszystkich
parametrach związanych z inwestycją. Inwestowanie w mikroapartamenty jest czytelne i łatwe do zweryfikowania, dlatego
niejednokrotnie stanowi ciekawy kierunek
dywersyfikacji portfela. Struktura inwestowania zakłada zakup udziałów w spółkach,
które realizują poszczególne projekty.
- Dajemy inwestorowi pełną transparentność
naszych działań oraz swobodę i komfort,
dzięki czemu zyskuje on pewność tego, że
pieniądze są zainwestowane dobrze, rzetelnie i skuteczne – mówi Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment S.A.
Z tego powodu realizując inwestycję Gdańskiego Harwardu jeszcze przed rozpoczę- Olimpijskie Apartamenty – inwestycja realizowana
ciem prac budowlanych zarezerwowano przez Metropolitan Investment S.A.
87% mikroapartamentów.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
Metropolitan Investment oferuje prywatnym właścicielom możliwość zakupu poszczególnych lokali użytkowych w obrębie
wspólnych budynków i wynajmowania ich
studentom w roku akademickim oraz turystom poprzez najem dobowy. Efektywne
zarządzanie umożliwia pozycjonowanie
nieruchomości w sezonie dzięki współpracy
z uczelniami w zakresie pozyskiwania najemców. Dodatkowe funkcjonalności takie Gdański Harward - inwestycja realizowana
jak utrzymanie techniczne, dbanie o jakość, przez Metropolitan Investment S.A.
części wspólne są niejako wizytówką firmy.
kowo w Stanach Zjednoczonych, by naZAKUP POD WYNAJEM
stępnie zyskać na popularności w Europie.
Przestrzeń lokali, choć niewielka, zapewnia
Inwestowanie w nowoczesne akademiki to
maksymalny komfort i doskonałą lokatę
dynamicznie rozwijający się sektor rynku
kapitału. Przy współczesnym, szybkim
nieruchomości komercyjnych w Wielkiej
tempie życia dostęp do bogatej infrastrukBrytanii, gdzie rynek prywatny stanowi 9%
tury i funkcjonalne rozwiązania architektocałości zakwaterowania studentów. Idea
niczne to dobra propozycja na zakup pod
mikroapartamentów pojawiła się początwynajem.

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 | 48 690 02 46 03
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
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APARTAMENTY PREMIUM
ROZMAWIAŁA: KLAUDIA KRAUSE

Nowe inwestycje w segmencie Premium stale powstają i będą powstawać. Trójmiasto należy
do tych miejsc? Czy milion złotych wystarczy żeby nabyć lokal zaliczany do segmentu Premium? Kto inwestuje w luksus i jaka jest jego cena? O prestiżowym segmencie na trójmiejskim
rynku nieruchomości opowiadają Monika Bondarczyk i Patrycja Witucka, z biura nieruchomości w gdyńskim Sea Towers.

Z

acznijmy od tego, w jakim kierunku
rozwija się rynek nieruchomości?
MB: Różnego rodzaju kryzysy, aspekty polityczne i programowe rządu,
wahania na rynku kursów walut czy polityka
kredytowa NBP oraz banków komercyjnych
w Polsce to wszystko ma wpływ na bieżącą sytuację rynkową. Niemniej, biorąc pod

szych klientów jest z Warszawy jest dosyć
naturalne, z reguły to osoby dość dobrze sytuowane, które dokonują zakupów typowo inwestycyjnych lub tzw. „second home”, uciekając
od ciągle wzrastającego pędu życia w Warszawie. Od pewnego czasu obserwujemy również
wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości u osób z Krakowa i Śląska.

ca. W oczach nabywców określanych jako
HNWI (high net worth individuals) kwota za
metr jest w przedziale 15 -20 tys. zł. Tak naprawdę wszystko zależy od miasta i lokalizacji. Ale definicja apartamentu to nie jedynie cena. Istotne są też cechy dodatkowe,
w tym prestiżowa lokalizacja nieruchomości, architektura inwestycji, aranżacja wnę-

fot. Dominik Kulaszewicz

fot. Dominik Kulaszewicz

Patrycja Witucka

Monika Bondarczyk
uwagę aktualne oprocentowanie depozytów,
zakup nieruchomości to nadal jedna z bezpieczniejszych opcji inwestowania pieniędzy,
a roczna stopa zwrotu jest zdecydowanie
bardziej atrakcyjna.
Jak na tle kraju wypada Trójmiasto?
MB: Trójmiasto jest jednym z ciekawszych
rynków w Polsce dla inwestorów. Cały czas
obserwujemy dobrą koniunkturę sprzedaży
a średnie ceny transakcyjne wzrastają nam
kolejny kwartał. I tak na przykład w IV kwartale 2016 ceny gruntów pod zabudowę
wzrosły o 5%, ale już 13% w porównaniu do
analogicznego okresu w 2015. To samo dotyczy cen transakcyjnych mieszkań, tutaj
na ogólnopolskiej mapie, na prowadzenie
wysuwa się Sopot, gdzie ceny w IV kwartale wzrosły o 6%.
Kto inwestuje?
MB: Coraz częściej zakupu dokonują osoby
spoza Trójmiasta. To, że znaczna cześć na-

Jak to się ma do segmentu nieruchomości
luksusowych?
PW: Popyt na luksusowe nieruchomości
stopniowo rośnie. W Trójmieście da się
zauważyć coraz większe zainteresowanie
klientów nieruchomościami drogimi i usytuowanymi w najlepszych trójmiejskich lokalizacjach. Dolne Orłowo, Sopot, centrum
Gdyni czy pas nadmorski w Gdańsku – to
te miejsca budzą obecnie największe zainteresowanie.
Jaka jest cena luksusu?
MB: Przyjmuje się, że ceny apartamentów
typu premium powinny zaczynać się przynajmniej od miliona dolarów. W polskich
warunkach taka cezura cenowa od razu
wykluczyłaby większość nieruchomości.
Ogólnie zakłada się, że ceny mieszkań
w standardzie deweloperskim w podsegmencie apartamentów luksusowych
zaczynają się na poziomie około 1,5 - 1,8
mln zł, ale jest to bardzo umowna grani-

trza z użyciem wysokiej klasy materiałów
czy takie standardy jak całodobowa ochrona, garaż, siłownia i SPA. Powierzchnia takiego apartamentu powinna przekraczać
100 m2 i składać się z kilku łazienek, garderoby, balkonów bądź tarasu lub ogrodu.
Jak się kupuje nieruchomości za miliony
złotych?
PW: Obsługa klientów segmentu Premium
musi być nieco inna, bo ich wymagania i oczekiwania są inne, tak więc staramy się dostosować do tego odpowiednio model serwisu,
przede wszystkim sprawić, by klient czuł się
wyjątkowo. Pamiętam klienta, którego trzeba
było o 9 odebrać z lotniska, o 11 towarzyszyć
podczas aktu zakupu nieruchomości, następnie wybrać z nim prezent na rocznicę ślubu
dla żony, po czym z powrotem odwieźć na samolot. To jest właśnie ten rodzaj indywidualnego podejścia w biznesie, w który naprawdę
wierzymy i staramy się przekazywać naszym
Doradcom.
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fot. Jarosław Mazurkiewicz
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APARTAMENT W DOLNYM ORŁOWIE

fot. Jarosław Mazurkiewicz
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APARTAMENT PRZY UL. NADMORSKI DWÓR W GDAŃSKU

fot. Jarosław Mazurkiewicz

fot. Jarosław Mazurkiewicz

APARTAMENT W GÓRNYM SOPOCIE

Adres biura: Gdynia Sea Towers, ul. Hryniewickiego 6/11, tel.: +58 526 23 88
Asystent Biura Zarządu Iza Karpik, tel.: 535 440 530
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NAJWAŻNIEJSZE TO MIEĆ DOBRY
PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ
AUTOR: WIKTOR WIKTOROW

Każdy z nas chciałby w przyszłości utrzymać wysoki standard życia. Jednak, jak wynika z badań, robimy
niewiele, by swoją finansową przyszłość dobrze zaplanować. O tym, jak przygotować taki plan opowiada
Jacek Darmorost, dyrektor biura Aegon Premium w Gdańsku.

S

potykamy się przy okazji uroczystego otwarcia nowego biura
Aegon Premium w Gdańsku. Skąd
decyzja o zmianie siedziby?
Przeprowadzka jest efektem zmian w strategii sprzedaży Aegon w Polsce. Nasze
oddziały są już w kilkunastu miastach
i systematycznie zwiększamy nasz zasięg.
Dlatego także w Gdańsku zdecydowaliśmy
się przenieść do nowej lokalizacji w nowo
otwartym centrum biurowym C200 przy
ulicy Marynarki Polskiej 163 w Gdańsku.
Na poziomie produktowym filozofia też jest
prosta. Aegon ma dostarczać produkty innowacyjne, dające klientowi konkretne korzyści. Wierzymy bowiem, że najważniejsze
dla klienta z finansowego punktu widzenia
to mieć dobry plan na przyszłość. I my taki
plan pomagamy stworzyć.
Po co nam taki plan?
Aegon od sześciu lat przygotowuje coroczny Raport Przygotowania Emerytalnego,
w którym staramy się uchwycić obraz tego,
w jakim stopniu ludzie z całego świata są
przygotowani do przejścia na emeryturę.
Niestety wynika z niego jasno, że wiele osób
nie myśli świadomie o swojej przyszłości i jej
nie planuje. Każdy z nas chciałby zachować
standard życia po przejściu na emeryturę, ale
na to potrzebne będą dodatkowe środki. Symulacje pokazują, że po zakończeniu pracy

zawodowej możemy
być zaskoczeni wysokością
naszych
dochodów,
które
będą zdecydowanie
niższe niż wysokość
naszej ostatniej pensji. Tymczasem, im
wcześniej zaczniemy oszczędzać na
przyszłą emeryturę,
tym łatwiej będzie
zgromadzić
odpowiednie środki.
Jak
powinniśmy
się więc przygotować do przyszłej emerytury od strony
finansowej?
My proponujemy klientom połączenie
oszczędzania z jednoczesnym zabezpieczeniem swoich najbliższych. Posiadanie ubezpieczenia na życie deklaruje nieco ponad
27% ankietowanych Polaków. Tymczasem
na bardziej dojrzałych rynkach polisy na
życie ma zwykle 70–80% społeczeństwa.
Przeznaczenie części dochodów na taką
ochronę jest racjonalnym rozwiązaniem,
zwłaszcza w przypadku osób mających na
utrzymaniu innych członków rodziny. Warto
też pamiętać, że tego typu polisa nie musi
się ograniczać do świadczenia na wypadek
śmierci. Można ją
połączyć również
z gromadzeniem
oszczędności na
ustalony przez siebie cel. To daje nam
nie tylko poczucie
bezpieczeństwa,
ale także pozwala
oszczędzać.
Gdzie powinniśmy
szukać ciekawych
ofert?
Wartą uwagi propozycją dla osób
poszukujących
produktu gwaran-

tującego ich bliskim ochronę na wypadek
zdarzeń, które ciężko przewidzieć i jednocześnie chcących regularnie inwestować
w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
z myślą o przyszłości, jest nasza nowa oferta - ubezpieczenie Aegon Plan na Przyszłość.
W tego rodzaju polisach część składki jest
przeznaczana na ochronę, a część jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze
kapitałowe różniące się między sobą strategią i poziomem ryzyka. Sami decydujemy
czy bardziej interesuje nas ochrona ubezpieczeniowa, czy może jesteśmy nastawieni na gromadzenie środków i w zależności
od tego wybieramy odpowiednią opcję:
ochronną lub inwestycyjną. Możemy też poszerzyć polisę o dodatkowe warianty chroniące w razie poważnego zachorowania,
pobytu w szpitalu, operacji medycznej czy
całkowitej i trwałej niezdolności do pracy.
Czym jeszcze chcecie przekonać do siebie
klientów?
Aegon to firma z ponad 170-letnią tradycją
na rynkach finansowych i jednocześnie jedno z największych i najważniejszych towarzystw ubezpieczeniowych na świecie. Pod
naszą opieką jest około 30 milionów klientów
na całym świecie, z tego ponad 1 mln w Polsce. Naszym celem jest pomaganie klientom
w kompleksowym zabezpieczaniu ich finansowej przyszłości i w tym nasi specjaliści są
jednymi z najlepszych na rynku.

KRONIKA PRESTIŻU
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Alain Mompert, konsul honorowy Francji w Gdańsku

Anna Białek, manager Akcjaanima.pl,
Mariusz Białek, prezes Allcon Budownictwo

Od lewej: Grażyna Mompert, przedszkole „Ecolematernelle”,
Magdalena Soszyńska, Soszyńska Dance Academy

GALA
POLSKO – FRANCUSKA

Od lewej: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni,
Roger Żółtowski, właściciel firmy Interplastic

1

25.900 zł! Tyle pieniędzy udało
się zebrać podczas Wielkiej Polsko – Francuskiej Gali Charytatywnej, która odbyła się w Hotelu
Mercure Gdynia. Pieniądze trafią
na konto Hospicjum Bursztynowa
Przystań. Imprezę zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych
gości, którzy nie tylko świetnie się
bawili, ale też sięgali głęboko do
portfela by wesprzeć potrzebujących i cierpiących.         mp

Od lewej: Paulina Próchnicka, Instytut Piękna Dolce Vita, Joanna
Ertel, Live, Kamila Lemańska, Telem Play

Piotr Krotoszyński, prezes firmy PK Inwest

Petra Szychułda i Jarosław Berg Szychułda, właściciele firmy Emanuel Berg

Izabela i Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Daiva Maciule, dyrektor hotelu Mercure Gdynia Centrum, Sylwia
Gadomska, dyrektor Regionu Północnego Hoteli marki Mercure & Novotel

Od lewej: Anna Foltarz, Jacek Foltarz, Ewa Makowska

Mecenas Bożena Kopoczyńska, Przemysław i Aleksandra Paneczko,
właściciele Folwarku Dajak

Od lewej: Anna Białek, manager Akcjaanima.pl, Wiesława Abraham,
właścicielka Papillon Sopot, Małgorzata Kiełt, właścicielka Grupa Możliwe,
Beata Komorek, właścicielka agencji Howinnga

Ewa Kisielnicka, Wojciech Kisielnicki, dyrektor departamentu
logistyki Polpharma S.A

Od lewej: Bogusław Wabia z córką, Anna Białek, Alina Łuczycka, prezes Allcon
Osiedla, mecenas Andrzej Drania, Dagmara Dajnowicz, lekarz pediatra

Aleksandra Bursiak, kierowca wyścigowy, współwłaścicielka salonu
Od lewej:Volkswagen
Ewa Smoleń, Emilia Świeczkowska
Bursiak

Albert Lidia
Depta,Budner,
prezesAnna
firmySmoleń
Coldex
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Krzysztof Muryn, dyrektor zarządzający pionem sprzedaży PKO TFI.

Szymon Węsierski, prezes zarządu Efekt Agency

A
Maciej Stępa, prezes zarządu Profit Plus

Marek Makarewicz, dyrektor biura Pomorskiego Klubu Biznesu,
Beata – Bogdan Pierzchała, dyrektor oddziału PKO BP w Gdańsku

PRZY ŚNIADANIU
O FINANSACH

ktualna sytuacja na rynkach finansowych –
taki był temat śniadania biznesowego zorganizowanego przez Pomorski Klub Biznesu w hotelu Almond w Gdańsku. O tym w co warto inwestować,
czego unikać w dzisiejszych czasach opowiadał
Krzysztof Muryn z PKO TFI. Partnerem spotkania był
PKO Bank Polsk – Oddział 2 w Gdańsku.
mp

Paweł Korzenecki, dyrektor marketingu Profit Plus

Marcin Szczerbicki, właściciel firmy Car Selection

Walerij Pryżkow, właściciel firmy WP Capital

Filip Chrzanowski i Adam Nowacki, Querco Property Sp. z o. o.

Marek Majdak, dyrektor ds. kluczowych klientów TFI Allianz Polska S.A.

fot. Krzysztof Nowosielski

Leszek Stefaniak, dyrektor oddziału Banku Zachodniego WBK

Od lewej: Eliza Wójcik, Acropolis, Robert Spychalski, Dyrektor EFL,
Jacek Darmorost, dyrektor Biura AEGON Premium Gdańsk

AEGON W NOWEJ SIEDZIBIE

G

Karolina Maszycka, manager AEGON Premium, Katarzyna
Polachowska, Polachowscy Pośrednictwo InwestycyjnoUbezpieczeniowe, Klaudia Solecka, Superagentka.pl

Jacek Darmorost, dyrektor Biura AEGON Premium Gdańsk, Kamila
Olejniczak – Stan, Ewa Moczarska, Cersa S.C., Lidia Łasiewicka,
Deutsche Bank, Maciej Jankowski

dański oddział Aegon zmienił siedzibę i przeniósł się do biurowca C200 przy ul. Marynarki
Polskiej w Gdańsku. Z tej okazji Aegon zorganizował konferencję, podczas której zaproszeni goście,
aktualni i potencjalni klienci mieli okazję zapoznać
się z pełną ofertą produktową Aegon oraz zwiedzić
nową siedzibę. Partnerem biznesowym było TFI Allianz, które zaprezentowało nowoczesne rozwiązania
finansowe dostępne kooperacyjnie wyłącznie w ofercie Aegon.
mp

Sebastian Polachowski, właściciel firmy Turanit, Witold Sieczak

Od lewej: Dariusz Malicki, Partner AEGON, Tomasz Pastwa, AEGON,
Tomasz Kłosin, właściciel firmy Kraver, Jarosław Olędzki, właściciel
firmy Profit

Karolina Maszycka, Anna Butomska, AEGON Premium, Ewa Alicja
Makulska, Eldorado, Agnieszka Dybowska, NDI

KRONIKA PRESTIŻU
fot. Sylwester Ciszek
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Kamil Sadkowski, właściciel Akademii Kulinarnej K5

Od lewej: Agathe Haller, Symetrum Design, Claudia Filippi – Chodorowska

Adam Woźniak, szef kuchni hotelu Dwór Oliwski

Jakub Bereźnicki, grafik

Przemysław Woźny, szef kuchni restauracji Gard Kitchen

Michał Baryżewski, architekt

AKADEMIA KULINARNA
K5 OTWARTA

Jola Słoma i Mirek Trymbulak, Atelier Smaku

K

amil Sadkowski, inicjator
wielu kulinarnych projektów
i przedsięwzięć, współautor głośnej książki „Gastrobanda”,
otworzył w Gdyni Akademię Kulinarną K5. Nazwa wzięła się od 5
podstawowych smaków i ma symbolizować smakowanie życia. Nieważne, czy wolisz na słodko, czy na
ostro, w K5 kulinarne autorytety nauczą Cię gotować. Wielu z tych autorytetów spotkaliśmy na uroczystym
otwarciu  Akademii.
mp

Wojciech Radtke, artysta

Szymon i Ania Świtajscy

Marcin Potkański, właściciel agencji Brandish

Michał Jasiewicz, Radio Wihajster

Paweł Drzewiński, szef kuchni, z żoną. W środku Kamil Sadkowski,
właściciel K5

Od lewej: Kamila Krzeska, trener personalny, Honorata Janik –
Skowrońska, adwokat

Od lewej: Julian Słomka i Maciej Sobiechowski, właściciele firmy Fama
Design

Filipos Simeonidis, właściciel restauracji El Greco w Gdyni

Z prawej: Kaja Bluma, lektor języka angielskiego

KRONIKA PRESTIŻU
fot. Karol Kacperski
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Zarząd Centrum Ligamentum: dr n med. Grzegorz Jerzakowski oraz
adwokat Honorata Janik – Skowrońska

Od lewej: Honorata Janik - Skowrońska, adwokat, wiceprezes Centrum
Medycznego Ligamentum, Beata Komorek, właścicielka howinnga.pl

Karolina Orłowska z Instytutu Urody z partnerem

NOWA KLINIKA W GDYNI

K

onsultacje lekarskie z zakresu kardiologii, medycyny sportowej, onkologii, chirurgii i neurologii, badania USG, EKG, witaminowe wlewy dożylne, rehabilitacja, masaże – taki jest zakres usług
placówki medyczno – rehabilitacyjnej Ligamentum
w Gdyni. Placówka ta powstała z pasji do medycyny
i zdrowia człowieka – mówili na uroczystym otwarciu
właściciele kliniki.
mp

Magdalena Tyczyńska, Radosław Kaługa, właściciele www.Lease24.pl

fot. Karol Kacperski

Patrycja Jankowska, adwokat, Rafał Butny, Agencja Pixella

Marta Blendowska, Magazyn Prestiż,
Maciej Kawulski, właściciel Federacji KSW

Tomasz Malczewski, Poland Sotheby’s International Realty,
z żoną Dominiką

S
Od lewej: Jerzy Albera, Karolina Czuba, Natalia Szymichowska,
Igor Albera, 3-City Apartments

Z prawej: Rafał Witucki, prezes Activ Invest

Od lewej: Piotr Gacek, Karolina Gacek, Magazyn Prestiż, Anna
Butowska, lekarz medycyny estetycznej

Od lewej: Jakub Jakubowski, Michał Stankiewicz, wydawcy magazynów
Prestiż i W Ślizgu!, Monika Marchewka, malarka, Marta Blendowska,
Magazyn Prestiż, Aleksandra Staruszkiewicz, GSC Yachting

Od lewej: Diana Volokhova, właścicielka cukierni Więcej w Gdyni,
Krzysztof Jancen, Portobello Group

Od lewej: Monika Sawicka, Barbara Baryłka

OTWARCIE THAI THAI
W GDAŃSKU

zefem kuchni jest tutaj człowiek, który gotował
dla tajskiej rodziny królewskiej. Nie ma więc
mowy o kulinarnej drodze na skróty – w restauracji Thai Thai zjemy prawdziwie po tajsku. Przekonaliśmy się o tym podczas uroczystego otwarcia
restauracji w Gdańsku. To drugi w Trójmieście lokal
tej renomowanej marki restauracyjnej. Pierwszy od
lat z powodzeniem działa w Sopocie.
mp

Od lewej: Od lewej: Iwona Dylewska, Jagoda Trzebiatowska, Joanna
Panasewicz, urocza reprezentacja Mesmetric

Od lewej: Michał Czernów, Sylwia Pietrzak, Jacek Pietrzak

Z lewej: Leszek Domański, dyrektor finansowy TB Invest, z żoną.
W środku: Tomasz Brzeziński, prezes TB Invest

ZNAJDZIECIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
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; Integracja, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 15; 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
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY
Mamuszki 22; 737 L’entre Villes, Sopot,
Thai Thai, Gdańsk, ul. Pogarbary 10, Grass,
Al. Niepodległości 737; Aquarella, Sopot, ul.
Gdańsk, ul. Szeroka 121/122; Motlava,
Zamkowa Góra 35 (Hotel Villa Aqua); Pomarańczowa
Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/1; Czarna Plaża, Sopot, ul. Emilii Plater 19; Fidel, Sopot,
Owca by Lula, Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16; ul. Powstańców Warszawy 6; Mocno Nadziane,
Amber Side, Gdańsk, Plac Solidarności 1 Sopot, ul. Haffnera 7; Hashi Sushi, Dworzec Sopot;
(Europejskie Centrum Solidarności); Fishmarkt, Tartorria, Dworzec Sopot; Fit&Green, Dworzec
Gdańsk, Targ Rybny 6 C; Fellini, Gdańsk, Targ Sopot; Whiskey on The Rock, Dworzec Sopot;
Rybny 6; Correze, Gdańsk, ul. Stara Stocznia Bagażownia Zynera, Dworzec Sopot; SeaFood
2/7; Bellevue, Gdańsk, Targ Rybny 10 AB;   Restaurant, Dworzec Sopot; Secretariat, Hipodrom
Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38; Sopot; Projekt 36, Sopot, ul. Obr. Westerplatte
Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22, 36 A; Napoli Mia, Sopot, ul. Podjazd 2;   Polskie
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy; Smaki, Sheraton Sopot; Wave, Sheraton Sopot;  
Restauracja Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście 1911 Restaurant, Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6
od Motławy; Restauracja Kubicki, Gdańsk, ul. Wartka
5; Sushi 77, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 30 (obok
Żurawia); Mito Sushi, Gdańsk, ul. Tandeta/Szeroka; SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
La Cucina, Gdańsk, ul. Szeroka 86; Patio Espanol, Barberian, Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 28; Salon
Gdańsk, ul. Tandeta (róg Szerokiej); Restauracja Fryzur Męskich, ul. Łąkowa 27; Fryzjernia, Gdańsk,
Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16; Restauracja ul. Szeroka 24-26; Club Fryzjerski Alternative,
Filharmonia, Gdańsk,ul. Ołowianka 1; Restauracja Gdańsk, CH Familia; Jacques Andre, Gdańsk, ul.
Ritz , Gdańsk, ul. Szafarnia 6; Restauracja Szafarnia Elżbietańska 9/10 koło kościoła św. Józefa; Jacques
10, Gdańsk,ul. Szafarnia 10; Neighbours Kitchen, Andre, Gdańsk, Galeria Bałtycka (poziom -1); Salon
Gdańsk,ul. Szafarnia 11 (Waterlane); Delmonico Fryzjersko – Kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk,
Cut, Gdańsk, ul. Szafarnia 11; Izakaya Sushi, ul. Rajska 1/5A; Salon Fryzjerstwa Artystycznego
Gdańsk, ul. Szafarnia 11; KOKU Sushi, Gdańsk, Olivia Degowski, Gdańsk, ul. Heweliusza 31; Roccialli,
Business Centre; Otwarta, Gdańsk, ul. Słonimskiego Gdańsk, Galeria Bałtycka; Roccialli, Olivia Business
6 (Garnizon); Lula, Gdańsk, ul. Norwida 4 (Garnizon); Centre; Atelier de Beaute, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
Ping Pong, Gdańsk, ul. Słowackiego 21 (Garnizon); 409 (Alchemia); Studio Marina, Gdańsk, ul.
Eliksir, Gdańsk, ul. Hemera 1 (Garnizon); Lobster, Jelitkowska 20 Hotel Marina; Metamorphosis
Gdańsk, Olivia Business Centre; VNS, Gdańsk, C.H. Karolina Konkiel, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 14/4;
Manhattan; Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka Prive Club Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 FG;
22/23; Thao Thai, Gdańsk, ul. Szeroka 84; Tawerna, Camile Albane, Gdańsk, CH Madison; PSSW MatGdańsk, ul. Powroźnicza 19/20; Mon Balzac, Gdańsk Studio, Gdynia, ul. Orłowska 86; Obsessive Studio,
ul. Piwna 36/39; Brovarnia, Gdańsk, ul. Szafarnia Gdynia, ul. Batorego 4; Studio No 7, Gdynia, ul. Bema
9; Gdański Bowke, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 10; Guerlain, Gdynia, ul. Abrahama 24; La Perla,
11; Fusion Sushi, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski Gdynia, ul. Harcerska 5; Salon Fryzjerski Dorota,
9; Mono Kitchen, Gdańsk, ul. Piwna 28/30; Piwna Gdynia, CH Klif; Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia,
47, Gdańsk, ul. Piwna 47; Latający Holender, Plac Górnośląski 4; Instytut Piękna Dolce Vita,
Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34; Big Apple, Gdańsk, Gdynia, Skwer Kościuszki 18; Beauty Marine, Gdynia,
ul. Grunwaldzka 578; Stacja de Luxe, Gdańsk, ul. ul. Zygmunta Augusta 7; Studio Effect, Gdynia, ul.
Grunwaldzka 22; Mercado Tapas Bar, Gdańsk, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium); Akademia Makijażu
Partyzantów 8/4; Restauracja Magiel, Gdańsk, ul. Permanentnego, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium);
Toruńska 12; Fedde Bistro, Gdynia, ul. Świętojańska Brański Salon, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/14 (Nowe
43;   Como Ristorante, Gdynia, CH Klif; Tokyo Orłowo); Elixir Kosemtyka, Gdynia, ul. Świętojańska
Sushi, Gdynia,ul. Mściwoja 9; Trafik Jedzenie & 41/7; Atelier Brzozowski, Gdynia, Legionów 119C;
Przyjaciele, Gdynia, Skwer Kościuszki 10; Del Mar, Salon Fryzjerski Studio F, Gdynia, ul. Świętojańska
Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście; Hashi Sushi, 43/19; Salon Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 775;
Gdynia, ul. Przebendowskich 38; Moshi Moshi Jacques Andre, Gdynia, Centrum Riviera; Centrum
Sushi, Gdynia, Centrum Gemini; CoCo, Gdynia, Pięknego Ciała, Sopot, ul. Jagiełły 4; Styl, Sopot,
Centrum Gemini; Chwila Moment, Gdynia, InfoBox; ul. Boh. Monte Cassino 46; Instytut Dr Irena Eris,
Barracuda, Gdynia, Bulwar Nadmorski; Browar Sopot, ul. Grunwaldzka 12-16; Salon urody Drausal,
Port Gdynia, Bulwar Nadmorski; Vinegre di Rucola, Sopot, al. Niepodległości 739/1; Beauty Box, Sopot,
Gdynia, Bulwar Nadmorski; Główna Osobowa, ul. Sobieskiego 2/1; Salon Modnej Fryzury Mago,
Gdynia, ul. Abrahama 39; Tapas Barcelona, Gdynia, Sopot, Al.. Niepodległości 688; Salon Sopot, Sopot,
ul. Świętojańska 23/2B; Pasta Miasta, Gdynia, ul. Al. Niepodległości 775/1; Włoski Salon Fryzur,
Świętojańska 46; Open Kitchen, Gdynia, ul. I Armii WP Sopot, Al. Niepodległości 648/1; HairBar, Sopot,
10; Aleja 40, Gdynia, ul. Piłsudskiego 40; Tako Bar, Sheraton, Dom Zdrojowy; Instytut Kosmetologii
Gdynia, ul. Świętojańska 21; Panorama, Gdynia, ul. Nina Godlewska, Sopot, ul. Obr. Westerplatte 2-4
Mickiewicza 1/3; Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 69;
Mariaszek Gdynia, ul. Spółdzielcza 1; The Dockers
Inn, Gdynia, Centrum Gemini; Polska Melodia, SPA&WELLNESS
Gdynia, ul. Portowa 8; Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. Jaśminowy Ogród, Gdańsk. ul. Sympatyczna 6;
Spółdzielcza 2; Sztuczka, Gdynia, ul. Abrahama Marina Wellness Centre, Gdańsk, ul. Jelitkowska
40; Ogniem i Piecem, Gdynia, ul. Świętojańska 20 Hotel Marina; Beauty Derm Instytut-Medical
87; Mąka i Kawa, Gdynia, ul. Świętojańska 65; Day SPA, Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon
Trio Restauracja, Gdynia, ul. Starowiejska 29-35; Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51; Vitallabs,
AleBrowar, Gdynia, ul. Starowiejska 40B; Santorini, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 3B lok. U1; Instytut SPA
Gdynia, ul. Świętojańska 61; Biały Królik, w Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska
Gdynia, ul. Folwarczna 2; Gard Nordic Kitchen, 4; Spameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1;
ul. Waszyngtona 10 (Hotel Courtyard); Mondo di Moments Day Spa, Gdańsk, ul. Myśliwska 33;
Vinegre, Gdynia, ul. Polska 1; Pieterwas Krew Mana Day Spa, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2A; SPA
i Woda, Gdynia, ul. Abrahama 41; Śródmieście, w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255;
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

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
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; 30’Personal Training Studio, Gdańsk,
Grunwaldzka 569; Centrum Joga i Pilates, Gdynia,
ul. Starowiejska 54/3; Lady Fitness, Gdynia, Centrum
Kwiatkowskiego; 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; 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; Witman Mercedes,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; 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; Benepol, Sopot, ul. Kasztanowa
4; 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; Napapijri,
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; Tila.pl, Gdańsk, ul.
Kaprów 19 B; Marry Me, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
124; World Box, Gdańsk, CH Manhattan; Sandwichmac, Gdańsk, CH Madison; Valentini/Samsonite,
Gdańsk, Madison; Winers, Gdańsk, ul. Miałki Szlak
52; Premium Sound, Gdańsk, ul. Rakoczego 31;
Antrax Audio, Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 137;
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; 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; Piaza di Moda, 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; Liu Jo,
Gdynia, CH Klif; Swarovski, Gdynia CH Klif; Kezard,
Gdynia, Al. Zwycięstwa 197; 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;
Selfie Store, 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;
Royal Decor, Gdynia, ul. Starowiejska 51; Total
Look by Bunny The Star, Gdynia, ul. Świętojańska
61; Lilou, Gdynia, ul. Świętojańska 56; Dide Light,
Gdynia, ul. Stryjska 26; Optical Christex, Gdynia, DH
Batory; 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
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