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KULInArIA
68 GASTRONOMICZNA SZTUKA

70 WIęCEJ NIż NAJLEPSZE STEKI W MIEŚCIE

72 HERBACIANY IMPAS

78 GDZIE WARTO SPęDZIĆ OSTATNI WIECZÓR ROKU?

KULTUrA, sZTUKA I rOZrYWKA
80  PRESTIżOWE IMPREZY

88  MICHAŁ WIRTEL 

 - WROŚNIęTY W MEDIA CYFROWE

94  CSW ŁAźNIA – NA POGRANICZU SZTUKI I NAUKI

WIrTUALnE TróJMIAsTO
98  TRÓJMIEJSKIE INSTASTORY 

 - @SHINYSYL

MOTOrYZACJA
100  MERCEDES EQS - ELEKTRYCZNY LUKSUS 

  JUż W TRÓJMIEŚCIE

101  AMG PERFORMANCE TOUR 

  – NAJMOCNIEJSZE Z MERCEDESÓW

102  TRÓJMIEJSKA PREMIERA BMW ix

103  WIDOWISKOWY MACAN GTS

104  KIA PROCEED GT - KOREAńSKIE, SPORTOWE,   

  KOMPAKTOWE KOMBI

108  CITROEN C5 AIRCROSS HYBRID 

  - HYBRYDOWY DEBIUT

112  JAKOŚĆ ASO ZA MNIEJSZE PIENIĄDZE
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Mimo trwającej pandemii staramy się żyć. Nie będę się 
wdawać w dyskusje jakie toczą przeciwnicy i zwolennicy 
szczepień. Nie należę ani do „covidian”, ani do „foliarzy”. 
Choć sam jestem dwukrotnie zaszczepiony, ale nie wygła-
szam radykalnych opinii, ani sądów. Nie chcę dzielić ludzi. 
Nie lubię radykalizmu i fundamentalizmu w żadnej postaci 
- ani pandemicznej, światopoglądowej, ani politycznej, co 
nie znaczy, że jestem tzw. symetrystą. Po prostu obser-
wuję i słucham. Staram się myśleć i wyciągać wnioski, 
a nie wchodzić w bańki i szufladki. To samo dotyczy poli-
tyki. I jako człowiek i jako dziennikarz, który powinien być 
krytyczny wobec każdej władzy, niezależnie od jej barwy 
politycznej.

Tak więc mimo trwającej już drugi rok pandemii stara-
my się żyć i cieszyć tym życiem. Dla nas dziennikarzy 
to ważne, bo zajmujemy się przecież opisywaniem tego 
życia. A już szczególnie ważne dla takiego magazynu jak 
Prestiż, który pełni nieco inną rolę niż media codzienne. 
Tą rolą jest opisywanie pozytywnych stron otaczającej 
nas rzeczywistości, intrygujących ludzi, miejsc i zjawisk. 
W myśl słynnej sentencji z piosenki Monthy Pytona „Look 
at the bright side of life”. 

Tak więc dzięki temu, że mimo trwającej pandemii stara-
my się żyć, to nasze łamy są nieustannie pełne. Trójmia-
sto tętni, spotyka się, rozmawia, debatuje. Biznes lawiruje 
pomiędzy spotkaniami osobistymi, a tymi w formule 
on-line. Przyznam, że sam jestem zwolennikiem spotkań 
osobistych do tego stopnia, że nie daję rady na webina-
riach, czy konferencjach on-line. Szkoda mi czasu. Może 
to niepopularna ocena, a może większość tak myśli, ale 
nie mówi tego na głos. Na szczęście można wybierać, 
a spotkań fizycznych jest też sporo. 

Za to z największym impetem działa kultura. Niektórzy 
artyści początkowo próbowali występować on-line, ale 
szybko odkryli, że to nie jest to. Mierny substytut wystę-
pów na żywo nie zadowalał ani odbiorców, ani ich sa-
mych. Stąd pewnie wysyp imprez. Lato w Trójmieście aż 
kipiało od koncertów. Dawno nie było takiego zagęszcze-
nia. Nie inaczej jest jesienią, kalendarz pęka w szwach, 
jakby wszyscy chcieli zdążyć w obawie przed kolejnym 
zamknięciem.

Jedną z imprez zasługującą na wyróżnienie było otwar-
cie Nomusa, czyli Nowego Muzeum Sztuki na Młodym 
Mieście. Ta długo oczekiwana placówka jest częścią 
Muzeum Narodowego. Otwarcie wzbudziło tak duże za-

interesowanie, że pod wejściem zrobiła się spora kolejka. 
Padał deszcz, stąd niektórzy zaproszeni goście nie chcąc 
długo czekać i moknąć ostatecznie nie weszli na imprezę. 
Trudno się im dziwić, ale z drugiej strony jest usprawie-
dliwienie tej sytuacji. Władze Nomusa zdecydowały się 
na otwartą dla wszystkich inaugurację, ale pandemiczne 
wymogi narzuciły limit osób w środku, stąd taka sytuacja. 
To pozytywny gest w kontekście do innych oficjalnych 
uroczystości, które najczęściej gromadzą zamkniętą gru-
pę gości, wśród których nie może zabraknąć urzędników, 
przedstawicieli samorządowych spółek, instytucji, polity-
ków itd. 

Relację z obydwu imprez można zobaczyć w naszej kro-
nice Prestiżu. A ponadto mnóstwo innych fajnych treści. 
Wracając do covidu – pewien autorytet medyczny powie-
dział, że już z nami zostanie i to się już nie zmieni. Musi-
my więc nauczyć się przed nim nie tylko bronić, ale i żyć 
w nowej rzeczywistości. I oby tak się stało, a Trójmiasto 
nie przerywało życia. 
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felieton

ArkAdiusz HronoWski 
 od 2001 roku zawiaduje sopockim SPATiF-em. Odpowiada 
za serwis muzyki niezależnej Soundrive.pl oraz festiwal 
muzyki alternatywnej Soundrive Festival. Na stoczniowych 
terenach w Gdańsku stworzył klub B90 oraz współtworzy 
Ulicę Elektryków, Plenum i Plener 33. Od niedawna w Krakowie 
współorganizuje Mystic Festival. Najmłodsze dziecko to nowy, 
alternatywny klub muzyczny DRIZZLY GRIZZLY. 

KTO ROBI W KULTURZE, 
TEGO KULTURA 
NIE OBOWIĄZUJE

Moda na zagospodarowywanie przestrzeni po-
przemysłowych na świecie trwa od lat, a w Pol-
sce dopiero wchodzi w fazę boomu. Stare fabry-
ki, obiekty przemysłowe, elektrownie, zmieniają 
się w miejsca rozrywki, kultury i po latach nisz-
czenia i niebytu otrzymują nowe życie. Stają się 
najmodniejszymi miejscówkami. Jednak wciąż 
niewielu jest chętnych aby te przestrzenienie 
ożywiać, kiedy zniszczone leżą.

Tereny postoczniowe w Gdańsku to istna perła, 
wciąż nieodkryta żyła złota i kopalnia diamen-
tów w jednym. Przez ostatnie 30 lat nikt dotąd 
tego nie zauważył. Deweloperzy są świetnymi 
biznesmenami, ale kiepskimi wizjonerami takich 
przestrzeni. Gdyby nie aktywność wielu osób, 
pewnie obecne tereny postoczniowe byłyby już 
przez nich zrównane z ziemią i dziś stałyby tam 
ohydne wieżowce lub centra handlowe. Taki był 
początkowy plan, a rozpędzające się rozbiórki 
obiektów zostały jednak zatrzymane. Pierw-
sze aktywności artystów, pierwsze inwestycje 
drobnych przedsiębiorców, ich determinacja 
i ogromne zaangażowanie w promowanie tych 
terenów zaowocowały nagłym zainteresowa-
niem inwestorów. Sprawa jednak wciąż nie jest 
prosta. Wielu z nich chce wybudować, sprzedać 
lub czerpać dochód z wynajmu. To oczywiste 
i nieuniknione, ale ktoś musi zadbać o cały ten 
klimat. I tu mamy potężny podział jak obecna 
Polska, gdyż industrial zaczyna się lakierować. 
Polega to na tym, że inwestor adoptuje stary 
poprzemysłowy budynek, wypruwa z niego 
właściwie ile się da, pozostawiając jedynie 
szkielet. Elewacje się piaskuje i lakieruje, tak że 

traci całą swoją historię. Wiecie że we Włoszech 
jest zakaz malowania elewacji? Rozumiecie 
teraz skąd ten zachwyt? I na końcu zaczyna 
się „odtwarzanie” nieistniejącej historii. Polega 
to na całkowitym pozbawieniu wnętrza jego 
pierwotnego wyglądu. Jeśli w obiekcie znajdu-
ją się stare artefakty związane z historią tego 
miejsca, to oczywiście zostaną wykorzystane, 
ale tak odrestaurowane i polakierowane, że 
ich wiarygodność mogłaby świecić już tylko 
w muzeum traktorów. Pozostałe elementy 
konstrukcji oraz wyposażenia będą jedynie imi-
tacją, dziś nazywaną industrialem. Tak jak dziś 
pięćdziesięciometrowe, dwupoziomowe apar-
tamenty ze stalowymi belkami i ceglaną ścianą 
nazywa się szumnie loftami. Potem jeszcze 
trochę sztucznie spatynowanej blachy, mebelki 
wykonane zgodnie z przemysłowym trendem, 
parę modnych neonów i mamy industrialną, 
modną miejscówkę. Rzeczywisty industrial to 
istna droga przez mękę, bo najwięcej czasu 
zajmuje przekonywanie wszelkich instytucji 
dbających o nasze zdrowie i bezpieczeństwo 
o tym, że to wszystko nie musi mieć gładkiego 
wyglądu, a z zabezpieczonych odpowiedni-
mi środkami elementów rdza historii nikogo 
nie napromieniuje i nie zamorduje. I my dalej 
swoje. Każdy kąt, obdrapany narożnik, dziura 
w tynku, wykrzywiona rama, stare drzwi, frag-
ment drewnianej podłogi, napis, tabliczka, kran, 
wystająca rura, kilka warstw farby to prawdzi-
we skarby. To historia życia ludzi. Nie do pod-
robienia, dlatego tak ofiarnie się o to walczy. 
Na końcu efekt jest nie do podrobienia. Tzn 
wszystko jest do podrobienia, ale wtedy jest 

to właśnie lakierowany industrial. Oba kierun-
ki mają swoją rzeszę zwolenników. Nie kon-
kurują ze sobą. Żyją na osobnych planetach. 
Z doświadczenia wiem jak wiele środowisk się 
nie przenika, jak wielu nie ma pojęcia nawet 
o istnieniu pewnych miejsc. Sam jestem tego 
przykładem, gdyż dotąd nie byłem w wielu zna-
nych miejscach w 3city. Zwyczajnie nie jestem 
ich fanem, tak jak fanami miejsc które ja lubię 
nie są fani tamtych obiektów. Nie wiem czemu 
tak jest, ale widzę w tym analogie do fanów 
określonych gatunków muzycznych.

Kiedyś usłyszałem dość szokującą opinię, 
usłyszaną od bywalców uważanej w pewnym 
środowisku za modną, sopocką dyskotekę, że 
„do SPATiF-u chodzą „brudasy”, a my jesteśmy 
elitą”. To świadczy w jak innych światach funk-
cjonujemy. Jedyne co mogę o tej grupie ludzi 
powiedzieć to, że nie potrafię ich odróżnić, gdyż 
wszyscy tam wyglądają jednakowo, te same 
usta, fryzury, kołnierzyki, ale to przecież nie 
jest obraźliwe. Podobne mam odczucia kiedy 
przypadkowo na tereny stoczniowe zapuszczą 
się Panie o dość innych przyzwyczajeniach 
niż moje. Mają miny jakby trafiły na wysypisko 
śmieci. Dlatego nie wiedząc czemu sopocki 
podział pseudoelit nieuchronnie przeniesie się 
na tereny postoczniowe, kiedy powstaną strefy 
lakierowanego industrialu i tego
 
historycznego. Ten kraj nigdy nie będzie jedno-
ścią. Solidarność jest najwyższą formą egzy-
stencji jaką udało nam się osiągnąć 40 lat temu, 
przez chwilę i na chwilę.

WylakieroWany industrial
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zbignieW CAnoWieCki 

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na 
Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1981-2007 Prezes Zarządu 

i dyrektor giełdowej spółki „Centrostal S.A.”. Sprawował społecznie 
wiele funkcji m.in. Prezydenta Pomorskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej, Przewodniczącego Sejmiku Gospodarczego 
Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Pomorskiej Rady 

Przedsiębiorczości, Prezydent „Pracodawców Pomorza”. 

Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 
roku ogarnął nas entuzjazm, fascynacja nowy-
mi możliwościami, a wizja rozwoju i wspaniałej 
przyszłości dominowała w rozmowach roda-
ków. Inwestycje, rozwój przedsiębiorczości 
i międzynarodowych kontaktów gospodar-
czych, wzrost innowacyjności produkcji oraz 
eksportu, to gospodarcze efekty pierwszej na-
szej dekady w UE. Ważniejsze jednak były efekty 
związane z konsolidacją narodową wokół celów 
rozwojowych, umacnianiem więzów społecz-
nych, budową społeczeństwa obywatelskiego 
oraz realizacją programów o tolerancji i ada-
ptacji emigrantów.  Niestety podziały dzielące 
nas, Polaków w ostatnich latach spowodowały, 
że oddalamy się od siebie. Przy braku niezbęd-
nych informacji i szczerej rozmowy pojawia się 
zawsze nieufność, brak empatii, bezduszność, 
obojętność oraz niechęć do współpracy oraz 
wzajemnego zrozumienia i samopomocy. 
Pojawiają się wypowiedzi publiczne i artykuły 
prasowe podszyte jadem, rozliczeniami i źle 
pojętym wyrównywaniem krzywd. Daje o sobie 
znać strach i agresja. Radykalizm i skrajność 
zdobywa swoją pozycję w życiu publicznym.                                                                                                                                      
Jednocześnie wiele osób mówi o poczuciu 
bezsilności i bezradności oraz braku wpływu 
na polskie sprawy podkreślając znikome zna-
czenie i nieskuteczność różnego rodzaju apeli, 
protestów, demonstracji, wypowiedzi eksper-
tów i autorytetów, czy też nacisków organizacji 
krajowych i międzynarodowych. Doświadczyły 
tego bardzo boleśnie środowiska rozumiejące 
zachodzące zmiany w polskim systemie praw-
nym, trójpodziale władzy i szeroko rozumianej 
praworządności. Przykładem bezsilności spo-
łecznej jest także problem aborcji, który wybuchł 
z niezwykłą siłą w ostatnich latach gromadząc 
dziesiątki tysięcy osób protestujących na uli-

cach polskich miast. „Sukcesem” radykałów 
pod przewodem Kai Godek było zburzenie przez 
Trybunał Konstytucyjny polskiego kompromisu 
aborcyjnego. Rozzuchwaleni tym orzeczeniem 
przedłożyli w sejmie projekt praktycznie zrów-
nujący aborcję z zabójstwem. W sytuacji, kiedy 
dane demograficzne zmuszają nas do bicia na 
alarm, kobiety zaczynają bać się ciąży, a lekarze 
odpowiedzialności karnej za decyzje podejmo-
wane zgodnie z wiedzą lekarską. Także bezsku-
tecznie środowiska medyczne i gospodarcze 
apelują o wprowadzenie w ramach walki z pan-
demią Covid-19  obowiązkowych obostrzeń 
oraz ograniczeń dla osób niezaszczepionych, 
na wzór innych europejskich krajów. Stwier-
dzono tam, że uzależnienie korzystania z usług 
i przebywania w określonych miejscach od wy-
kazania się certyfikatem zaszczepienia znacz-
nie zwiększa zainteresowanie szczepieniami. 
Dlatego też polska Rada Przedsiębiorczości 
zapewniła rząd, że większość przedsiębiorców 
jest gotowa ograniczyć swoją ofertę wyłącz-
nie do osób zaszczepionych, a tym samym 
finansowo partycypować w walce z pandemią 
koronawirusa i wesprzeć cele narodowego pro-
gramu szczepień. Osoby wracające z podróży 
do wielu krajów europejskich wskazują na 
bezwzględną konieczność posiadania zawsze 
przy sobie Unijnego Certyfikatu COVID, aby ko-
rzystać z komunikacji publicznej oraz wejść do 
miejsc publicznych (np. biura, muzea, teatry), 
na imprezy publiczne (np. koncerty, kongresy) 
czy do kawiarni i  restauracji. Ponieważ u nas 
apele różnych grup społecznych oraz propozy-
cje członków Rady Medycznej przy premierze 
nie skutkują działaniami władz rozpoczął się 
oddolny ruch wykorzystujący certyfikat unijny. 
Coraz więcej organizatorów kongresów, fo-
rów oraz innych spotkań i imprez masowych 

wymaga od uczestników okazania tegoż cer-
tyfikatu lub aktualnego testu. Wielu pracodaw-
ców nie mogąc doczekać się ustawy o takim 
prawie w stosunku do pracowników prosi ich 
o dobrowolne  przedstawienie certyfikatu, aby 
móc osoby niezaszczepione przesunąć na sta-
nowiska nie związane z kontaktem z klientem 
i tym samym ograniczyć ewentualną transmi-
sję wirusa. Do tego zobowiązuje przedsiębiorcę 
społeczna odpowiedzialność biznesu. Kolejny 
przykład. Kiedy wszyscy, łącznie z prymasem 
Polski, apelują o wpuszczenie na teren objęty 
stanem nadzwyczajnym przy granicy biało-
ruskiej organizacji pozarządowych z pomo-
cą humanitarną w tym medyczną, rządzący 
wprowadzają w życie ustawę umożliwiającą 
„wypychanie” migrantów w kierunku grani-
cy białoruskiej (push-back). Niedawno je-
den z pomorskich przedsiębiorców napisał: 
„Mam taką refleksję, że o tym co dzieje się 
na naszej granicy będą kręcić filmy, i nasze 
Państwo nie będzie pozytywnym bohaterem. 
To jest taki ładunek emocji. Obok nas umie-
rają ludzie.  Wiele osób będzie to pamiętać. 
Napiszą książki i wspomnienia. To nie będzie 
powód do dumy i chwały…..”. Z kolei kiedy 
ekonomiści krytykują prezesa NBP Adama 
Glapińskiego za brak działań przeciwinflacyj-
nych i przekazywanie sprzecznych informacji 
a Global Finance ogłasza, że obecny szef NBP 
jest najgorszym w Unii Europejskiej prezesem 
banku centralnego, Prezydent RP uroczyście 
wyróżnia Adama Glapińskiego specjalną Na-
grodą Gospodarczą zachwalając jego osią-
gnięcia i postawę. Mimo wszystko apelujmy 
nadal o konsensus w ocenach i działaniach. 
Aby było to możliwe potrzebna jest nasza 
aktywność. Musimy się przecież zrozumieć  
i porozumieć.

aktyWnoŚĆ i dZiaŁanie
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Jesień to ulubiona pora roku wszystkich czytelników, 
dlatego tym razem znalazłam dla Was powieść, która 
zwyciężyła w plebiscycie zorganizowanym przez Fun-
dację Gdańską na najpopularniejszy utwór literacki 
związany z Gdańskiem. Dodam tylko, że to romansidło 
wygrało m.in. z Chwinem, Grassem i Huelle. Jednak nie 
będzie do końca o samej książce, lecz o dwóch posta-
ciach - jednej prawdziwej, drugiej wymyślonej, które 
łączy jedno - obie nierozerwalnie związane są z legen-
dą Gdańska. Mowa o „Panience z okienka”, którą po-
wołała do życia Deotyma, czyli Jadwiga Łuszczewska.  
A zaczęło się tak… 

Było lato, rok 1858. Młodziutka warszawianka przybyła 
ze swoimi rodzicami nad morze. Ich celem podróży był 
Sopot, lecz wcześniej – na krótko – odwiedzili Gdańsk. 
Trwał właśnie Jarmark Dominikański. Deotyma zamiesz-
kała na trzecim piętrze hotelu Dom Angielski przy ul. 
Chlebnickiej, i od pierwszego dnia chłonęła atmosferę 
starego miasta. Była zachwycona. Gdańsk onieśmielił ją 
do tego stopnia, że postanowiła umiejscowić tu fabułę 
swojej powieści, która na długo, podbiła serca czytelni-
ków. Sama akcja toczy się w komnatach i ciasnych ulicz-
kach nadmotławskiego miasta i prawdę mówiąc nie jest 
wyszukana. Opisuje miłość marynarza królewskiej floty 
wojennej i pięknej Hedwigi - dziewczyny uratowanej z tu-
reckiej niewoli i wychowanej przez gdańskiego rzemieśl-
nika. Jednak mimo swojej infantylności, motyw blond-
włosej piękności wyglądającej z okna i wzdychającego 
do niej marynarza jest przez nas wszystkich doskonale 
kojarzony. Zapytacie pewnie zatem w czym tkwi suk-

ces tej historii? Zdaje się, że to ponadczasowość, która  
mimo upływu lat, wciąż rośnie w siłę. W tamtej epoce 
sławę zdobyła, ponieważ pokrzepiała serca, w między-
czasie stała się popularna za sprawą filmu Marii Kaniew-
skiej ze zjawiskową Polą Raksą w roli głównej, natomiast 
od niedawna jest uwielbiana przez gdańszczan, ponie-
waż stała się postacią promującą miasto. Jak do tego 
doszło?

W 2001 roku powstała lalka-robot w formie figury mają-
cej 1,2 m wysokości. Ci, co mieli szczęście mogli przez 
kilkanaście lat podziwiać ją w szczytowym oknie Nowe-
go Domu Ławy - kamienicy przylegającej do Dworu Artu-
sa. Lalka w błękitnej sukience pozdrawiała turystów na-
wet trzy razy dziennie, przy dźwięku carillonu z ratusza. 
Niestety, mimo że „Panienka z okienka” wymieniana jest 
jako jedna z atrakcji turystycznych Gdańska, od trzech 
lat nikt jej nie widział. Przyczyną jest awaria nietypowe-
go mechanizmu… Póki co, Muzeum Gdańska przyznaje, 
że obecnie ma inne priorytety. Mieszkańcy się burzą i żą-
dają jej powrotu. Pomysłów jest sporo, ale na początek 
może warto wrócić do konkursu na żywą blondwłosą 
„Panienkę z okienka”. Swego czasu co roku brały w nim 
udział wszystkie gdańszczanki w wieku od 18 do 23 lat. 
O tradycję trzeba dbać, a przyznacie, że taki etat byłby 
całkiem sympatyczny… 

Mam nadzieję, że ta fikcyjna wizytówka miasta, a jedno-
cześnie literacko-filmowy pomnik Gdańska, szybko wróci 
na swoje miejsce. Wszak Poznań ma koziołki, Wrocław 
krasnale, a my póki co - „Panienkę” na chorobowym. 

klAudiA krAuse-bACiA 
Dziennikarka, wieloletnia redaktor magazynu W Ślizgu!, 

a obecnie zastępca redaktora naczelnego Prestiżu. 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Antwerpskiego. 

Na swoim koncie ma nie tylko setki tekstów, ale i kilka 
publikacji naukowych. Prywatnie właścicielka i driver  

@Prosecco na kółkach, wielka miłośniczka Maanamu, 
a także alternatywnych podróży i Bałtyku.

Trojmiejskie 
Fighterki

„Panienko” Wróć!
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Taka kwota została przeznaczona przez miasto Gdańsk w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Część funduszy musi zostać wykorzystana na 
projekty dzielnicowe, a część na projekty ogólnomiejskie. To mieszkańcy 
za pomocą głosowania zadecydują, który ze zgłoszonych wcześniej 
pomysłów zostanie zrealizowany w ich okolicy – a jest z czego wybierać, 
bo do konkursu zostało zakwalifikowanych aż 387 pozycji!

Istnienia obchodzić będzie Klub Sportowy Gedania Gdańsk. Radni miasta 
chcą upamiętnić to wydarzenie w szczególny sposób i nazwać jeden 
z tramwajów imieniem tego klubu. Oprócz nazwy pojazd ma również 
przyjąć odpowiednią estetykę w wyglądzie, nawiązującą do barw Gedanii. 
Jak twierdzą członkowie samorządu – założenie klubu było jednym z waż-
niejszych momentów w historii Gdańska i wychował kolejne pokolenia 
gdańszczan.

Zostało wyremontowanych na Dolnym Mieście od 2017 roku, 
a kolejne 17 kamienic czeka na rozpoczęcie prac. Budynki w dzielni-
cy są rewitalizowane w ramach programu, organizowanego przez 
Gdańsk, mającego na celu przywrócenie świetności kamienicom oraz 
przebudowę niektórych uliczek. Część inwestycji jest realizowana 
z prywatnych funduszy, a część prac dofinansowana jest również ze 
środków europejskich.

Zostało posadzonych w ramach akcji „Do nasadzenia”, organizowanej 
przez firmę Torus. Podczas pierwszej edycji udało się posadzić aż 110 000 
sadzonek, natomiast jesienią tego roku odbyła się druga edycja i tę liczbę 
powiększono o 90 000 kolejnych, głównie sosen. Dzięki akcji odtworzono 
las o powierzchni 20 hektarów. W obu edycjach wydarzenia udział wzięło aż 
2350 uczestników.

Mierzy gdański odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej, który otwarto 
w październiku. Biegnie on od Świbna aż do Cedrów Wielkich i łączy się ze 
Szlakiem Mennonickim. 100-metrowy fragment z tej trasy ma nietypowy, 
niebieski kolor i jak tłumaczą autorzy – to znaczenie symboliczne, bo wcze-
śniej właśnie tędy płynęła Wisła. 

Wysokości miała 180-letnia palma – daktylowiec, która rosła 
w oliwskiej rotundzie w Parku Oliwskim. Niestety, w przeciągu kilku 
kolejnych tygodni obumarłe drzewo ma zostać wycięte, a to z powo-
du złych warunków, w jakich była pozostawiona w czasie rozbudowy 
szklarni. Mimo wielu prób, nie udało się uratować daktylowca. Na 
jego miejsce zostaną posadzone nowe rośliny, które dołączą do 30 
innych gatunków, żyjących w rotundzie. 

Wyniesie łącznie trasa zorganizowana dla uczestników 
Enea Ironman Gdynia 2022 – czyli zawodów triathlonowych 
z wymagającymim zadaniami. Na trasę składa się na 3,8 km 
pływania w Morzu Bałtyckim, 42,2 km biegu w Gdyni oraz 180 
km drogi rowerem po Kaszubach. Zapisy na wydarzenie już się 
rozpoczęły, a zawody odbędą się dopiero w sierpniu 2022. 

Obchodzi w tym roku Port Gdynia i z okazji przyszłorocznych okrą-
głych 100 lat – już teraz rozpoczęła się gra miejska, mająca na celu 
zapoznanie mieszkańców z historią tego miejsca. To gra interaktywna, 
w charakterystycznych punktach portu porozstawiane są zagadki, do-
tyczące codzienności mieszkańców, rozwoju miasta oraz portu, które 
mają edukować i rozwijać. W ciągu trwania, zabawa ma się wzbogacać 
o nowe atrakcje – a wielki finał już w 100 rocznicę. 
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Tiki Bar By Hola Tapas

Tym razem coś dla ducha – coctail bar, który zaspokoi trójmiejskie potrzeby na 
orzeźwiające i kolorowe koktajle. A to wszystko w znakomitej aranżacji tropikalnej 
i egzotycznej wyspy w samym sercu Gdańska. Miejsce zostało otwarte w ramach Hola 
Tapas, jednak sam bar uderza w polinezyjskie klimaty. Nie znajdziemy tutaj typowych 
i znanych drinków, w tym przypadku także stawia się na Polinezję, a koktajle robione są na 
podstawie tamtejszych alkoholi i podawane są w kuflach, przypominających totemy.

ul. Piwna 50/51, Gdańsk

Crazy BuTCHer

Nastrojowe bistro oraz nowy punkt rzeźniczego sklepu nr 1 w Polsce. Marka znana dotych-
czas z Warszawy swój kolejny lokal uruchomiła na terenie gdańskiego Garnizonu. Każdy 
smakosz wołowiny wie, że to właśnie tu zje lub kupi do domu najlepsze steki w mieście i to 
właśnie tu zaopatrzy się w świeże wędliny oraz mięso wieprzowe, jagnięcinę czy starannie 
wyselekcjonowany drób. W Crazy Butcher Bistro Gdańsk mnóstwo dzieje się od samego 
początku i naprawdę warto ich śledzić w mediach społecznościowych, aby nie przegapić 
żadnego z arcyciekawych wydarzeń!

ul. Leśmiana 11, na terenie gdańskiego Garnizonu

piñaTa - mexiCan food

Przenosimy się do Gdyni do Centrum Handlowego Batory, gdzie niedługo otwiera 
się nowa i już piąta miejscówka z sieci mexican food. Co znajdziemy w menu? Na 
pewno znane i lubiane meksykańskie smaki, takie jak tacosy, nachosy, guacamole, 
quesadillas i wiele innych typowych dań. Warto także spojrzeć na menu z drin-
kami i napojami! Co ważne, na każdy dzień tygodnia przypada inna promocja, 
dlatego warto sprawdzać, co restauracja przygotowuje na dziś.

ul. 10 lutego 11, Gdynia

OffBurger gdańsk

Dalej jesteśmy w Gdańsku i ruszamy główną arterią do OffBurgera, nowego miejsca 
oferującego autorskie burgery w gdańskim stylu!  Wołowina, kurczak czy wegańskie 
zamienniki, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Bo to miejsce nie tylko dla miłośników mięsnych 
potraw, ale także dla wegan! Oprócz tego do każdego zestawu można dobrać frytki albo 
wybrać zestaw z różnymi dodatkami.  W ofercie również burger miesiąca, więc to dobra 
okazja, by co miesiąc próbować nowych i lokalnych smaków.

Al. Grunwaldzka 76/78, Gdańsk

NoWe Miejsca
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Znaki.  TrójmiasTo. 
Światow y design.

P A T R Y K  H A R D Z I E J

Pomarańcz, czerwień, róż, granat i zieleń - 
patrzysz i wiesz, że masz do czynienia z Patrykiem 

Hardziejem, światowym multidyscyplinarnym 
designerem pochodzącym… z Trójmiasta. Mimo 
że na co dzień mieszka i pracuje w Gdańsku, to 

jego klienci pochodzą z najróżniejszych zakątków 
świata. Projektował już dla Levis'a, BMW, British 

Airways czy Amnesty International, wskrzesił 
kultową Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych 

oraz wydał na ten temat książkę. Co roku zgarnia 
najlepsze wyróżnienia, ale jak twierdzi, traktuje je 

jako „happy little accidents”. W rozmowie z Klaudią 
Krause-Bacia opowiada o kondycji polskiej grafiki, 

wspomina „śmietankę” starego projektowania, 
komentuje trójmiejską przestrzeń publiczną, i zdradza 

dlaczego tak bardzo ceni sobie autentyczność.

AutorkA: Klaudia Krause-bacia  |  Foto: KarOl KacPersKi
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"Mamy kilkanaście nisz. Ja staram się 
pomiędzy nimi przeskakiwać. Jest mi 

z tym dobrze, nie nudzę się,  
a przede wszystkim za każdym razem 

się czegoś uczę. Są pewne minusy,  
bo nigdy w danej dziedzinie nie będę 
w stanie osiągnąć mistrzostwa, ale tu 
znowu pojawia się pytanie: czym to 

mistrzostwo miałoby być?"

Już trzeci rok z rzędu zostałeś laureatem konkursu Polish 
Graphic Design Awards. Jednak tym razem po raz pierwszy 
zdobyłeś nagrodę główną, satysfakcja? 
Zgadza się, pierwszy raz wpadła nagroda główna, i bardzo mnie to 
cieszy. Prowadzę studio, pod swoim nazwiskiem „Hardziej Studio”, 
ale w projekty bardzo często zaangażowane są inne osoby.  Tak 
było też w tym przypadku. Akurat plakat dla Gdynia Design Days 
w 2020 roku zaprojektowałem z Adą Zielińską i przy współpracy 
z japońskim twórcą iluzji optycznych Akiyoshim Kitaoką.

Sukcesywnie otrzymujesz też wyróżnienia, tym razem w kate-
goriach „Kaligrafia i liternictwo” oraz „Projektowanie ekspery-
mentalne” - działasz szeroko. Chyba nie ma dziedziny w grafice, 
która sprawia ci kłopot? 
Nie nazwałbym tego kłopotami, ale wyzwaniami. Designerzy są 
wynajmowani po to, aby im sprostać. Za każdym razem trzeba się 
mierzyć z inną materią, ponieważ jednego dnia może zgłosić się 
wydawca z prośbą o okładkę książki, a następnego linie lotnicze 
z propozycją stworzenia grafiki na kadłub Dreamlinera. Jednak 
trzon tych działań jest taki sam. Moderniści mówili: „jak umiesz 
zaprojektować jedną rzecz to umiesz zaprojektować wszystko”, 
jestem daleki od takiej pewności siebie, ale coś w tym jest.

To specyfika zawodu grafika 
czy twojej osoby?
Projektowanie użytkowe to ka-
tegoria bardzo pojemna. Jeżeli 
nawet skupimy się jedynie na 
projektowaniu graficznym, to 
nadal można je podzielić na kil-
ka dziedzin. Można zajmować 
się tylko i wyłącznie literami i je 
projektować; można zajmo-
wać się brandingiem i tworzyć 
wizualnie marki i znaki; można 
projektować książki, można 
wreszcie wejść w przestrzeń 
i projektować systemy ozna-
kowania, piktogramy i mapy 
lub tworzyć aplikacje i produkty cyfrowe. To już jest sporo, jeżeli 
do tego dołączymy możliwości jakie daje ilustracja ze wszystkimi 
jej odmianami, to mamy kilkanaście nisz. Ja staram się pomiędzy 
nimi przeskakiwać. Jest mi z tym dobrze, nie nudzę się, a przede 
wszystkim za każdym razem się czegoś uczę. Są pewne minusy, 
bo nigdy w danej dziedzinie nie będę w stanie osiągnąć mistrzo-
stwa, ale tu znowu pojawia się pytanie: czym to mistrzostwo mia-
łoby być?

Niby nie, jednak wyróżnienia sypią się z każdej strony. Co robisz 
z tak wielkim „workiem” nagród? Zbierasz tytuły na ścianie?
Sama nagroda jest tylko zwieńczeniem trudu włożonego w pro-
jekt, ale to sama realizacja projektów jest dla mnie największym 
wyróżnieniem. Czasem co ważniejszą nagrodę powieszę, ale też 
bez przesady (śmiech). Nie można osiąść na laurach. Zbytnie 
przywiązanie to trofeów może później budzić frustrację, więc wy-
różnienia traktuję jak „happy little accidents”, jakby to powiedział 
Bob Ross.

W tym najbardziej prestiżowym konkursie graficznym bierzesz 
udział niemal od samego początku. Czy Polska jest grajdołkiem 
graficznym? Czy mamy też znaczenie na świecie?
Kilka lat temu wydawało mi się, że Polska mknie w peletonie pro-

jektowym bardzo śmiało. Mamy wspaniałych ilustratorów, którzy 
publikują na całym świecie, mamy przemysł gier komputerowych, 
mamy świetnych brandingowców. Ale moja perspektywa była 
ograniczona do „tu i teraz”. Od momentu pojawienia się internetu, 
z roku na rok coraz mniej liczy się to, kto skąd pochodzi, bo coraz 
więcej projektów realizowanych jest zdalnie w międzynarodowych 
teamach. Narodowość się nie liczy, liczy się efekt działań.

Sam projektowałeś m.in. dla Amnesty International, dla Coca-
Coli, Pepsi, BMW, British Airways czy włoskiego magazynu 
„Bill”. Jednak mnie szczególnie zainteresowała dość egzotycz-
na współpraca z Ministerstwem Obrony Cywilnej i Zarządzania 
Kryzysowego Nowej Zelandii - co dla nich przygotowałeś? 
Szczerze, mnie też zdziwiła ta współpraca (śmiech). Projekto-
wałem dla nich zestaw plakatów dotyczących bezpieczeńtwa 
w różnych sytuacjach: na festiwalu, na wycieczce itd. Taki projekt 
edukacyjno-społeczny, ale z użyciem współczesnej ilustracji, by 
trafić do młodych.

Doskonale znasz współczesny rynek grafiki, ale jednocześnie 
badasz jego przeszłość. Czy można w ogóle porównać w jakiś 
sposób pracę grafików w latach 60. do tej dzisiejszej?
Pod pewnymi aspektami można, a pod pewnymi nie. Zmieniła się 

całkowicie technologia. Dzisiaj 
siadamy do komputera i tyle, 
kiedyś cały proces był ręczny 
- od szkiców, poprzez wykreśla-
nie kształtów i liter po przygoto-
wanie do druku na specjalnych 
kliszach, czasem trzeba było 
użyć fotografii, oczywiście ana-
logowej. Natomiast podstawy 
takie jak kompozycja, propor-
cje, napięcia z jednej strony, 
a czytelność i trafność przekazu 
z drugiej pozostały niezmienne. 
To co jest zupełną nowością to 
myślenie w kategoriach zrówno-
ważonego rozwoju. 

To ciekawe. Nawet nie przeszło mi to przez myśl.
Przy wielości problemów, z którymi mierzymy się dzisiaj, projek-
tanci grafiki użytkowej także muszą zweryfikować swoje działania 
projektowe. Ja na przykład staram się już nie powlekać papieru 
plastikową folią, gdy wiem, że dany obiekt nie będzie miał długiego 
życia.

A sama specyfika pracy? Kiedyś jeden grafik był w stanie „ob-
randować” bank, mam na myśli tu słynne logo PKO autorstwa 
Karola Śliwki. Teraz takie projekty tworzą już tylko całe zespoły, 
a nie pojedyncze postaci?
Dokładnie. Te czasy minęły bezpowrotnie, Karol Śliwka jest do-
skonałym przykładem tego jak kiedyś wyglądał proces projekto-
wy. Dzisiaj pojedynczy projektant może udźwignąć tylko te małe, 
średnie zlecenia. Te większe są zarezerwowane dla dużych graczy, 
którzy są w stanie zagwarantować płynny, szybki, a przede wszyst-
kim bezpieczny proces. Marki nie chcą ryzykować i polegać na 
jednostkach. Jedna osoba może zachorować, ale zespół będzie 
działać zawsze. Oczywiście tracimy w tym wszystkim indywidu-
alizm i finezję. Ale już dawno straciliśmy finezję starych ksiąg, któ-
re miały iluminowane inicjały i ręcznie drukowane ilustracje. Jakoś 
z tym żyjemy, ustawiliśmy sobie inne punkty odniesienia.

27 temat z okładki



Skoro już padło nazwisko Karola Śliwki, to zacznę od najmniej 
oczywistej rzeczy - na przedramieniu masz wytatuowany je-
den ze znaków jego autorstwa – Fabrykę Mydła i Kosmetyków 
„Uroda”. Przyznasz - nietypowe. To coś w rodzaju hołdu?
Mimo dzielącej nas różnicy wieku - 57 lat - zaprzyjaźniłem się 
z Karolem. W ostatnich latach jego życia bardzo często go od-
wiedzałem i wspólnie realizowaliśmy projekty. Pewnego razu 
zapytałem go o ulubiony znak jego autorstwa, odpowiedział, że 
to symbol Fabryki „Uroda” z 1967 roku. Ja także ten znak bar-
dzo polubiłem i postanowiłem upamiętnić Karola właśnie w ten 
sposób. Dla równowagi na drugim przedramieniu mam „Modę 
Polską”, autorstwa Jerzego Treutlere z 1957 roku, także jego 
miałem zaszczyt poznać. A same tatuaże zrobiłem po dużym 
sukcesie Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych.

Odtworzyłeś ją niemal po 50 latach! Była to wówczas najwięk-
sza ekspozycja znaków graficznych w Europie. To ten przeło-
mowy moment w twoim życiu zawodowym?
Razem z Rene Wawrzkiewiczem pracowaliśmy nad tym wyda-
rzeniem 14 miesięcy. Nikt nie wiedział, co z tego będzie. Chcie-

liśmy nawiązać do Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków 
Graficznych z 1969 roku, dlatego zależało nam, aby pokazać 
ekspozycje w kilku miastach. Stanęło na Gdyni (Centrum Desi-
gnu Gdynia), Warszawie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej) i Wro-
cławiu (BWA). Z trzech wystaw wyszło 16 w 6 państwach. Na 
taką skalę znaków się nie pokazywało. Możliwe, że gdyby nie to 
wydarzenie to zajmowałbym się jedynie ilustracją, a dziś to znak 
towarzyszy mi na co dzień. 

Dlaczego postawiłeś na logo?
Wolę mówić „znak graficzny” niż „logo”, bo logo się bardzo zde-
precjonowało w ostatnich czasach, a na znakach oparta jest 
nasza kultura. Od rysunków na ścianach jaskiń, poprzez zna-
ki alfabetów, po symbole, za które umierali w wojnach ludzie.  
To wszystko to jedna historia. Popularne teraz „logo” czy inaczej 
znak firmowy jest tylko częścią tej opowieści. Dlatego staram 
się nie wypowiadać w burzach na temat zmiany znaku jednej 
czy drugiej marki. Taka jest kolej rzeczy, wszystko ewoluuje. A na 
znak postawiłem, bo zawsze interesowała mnie jego siła i za-
mknięta w małej formie opowieść.

Działający międzynarodowo, 
multidyscyplinarny ilustrator, 
projektant grafik oraz 
researcher. Urodził się w 1989 
roku w Gdyni i tutaj uczęszczał 
do Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych. Wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku oraz założyciel 
kursów Sztuka Projektowania 
i Fundacji Karola Śliwki. 
Pomysłodawca i kurator 
Drugiej Ogólnopolskiej 
Wystawy Znaków Graficznych, 
międzynarodowej wystawy 
polskiego designu, która 
odbyła się w sześciu krajach, 
nagrodzonej Projektem Roku 
STGU (2016). Autor książki CPN 
– Znak, Identyfikacja, historia. 
Ma na koncie współpracę 
m.in. z takimi markami 
i instytucjami jak: Amnesty 
International, British Airways, 
BMW, Costa Coffee, Pepsi, Mini, 
E.Wedel oraz New Scientist 
Magazine.

Patryk 
Hardziej
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Kiedy sztuka zainteresowała cię na tyle, że wiedziałeś, że właśnie ten 
kierunek obierzesz w swoim życiu?
Zawsze lubiłem rysować, już w podstawówce widziałem, że mi to 
wychodzi. Dużo ćwiczyłem. Późnej zdawałem do szkoły plastycznej 
w Gdyni-Orłowie, i jakoś poszło. Chociaż na początku nie wiedziałem 
co zrobić z tymi umiejętnościami, bo dróg było kilka: albo poświęcić się 
sztuce pierwszej wody i zacząć malować, albo pójść na architekturę 
i wykorzystać te umiejętności w sposób bardziej pragmatyczny. Wyszła 
grafika, czyli coś pośrodku.

Szybko znalazłeś swoją niszę. Kilka lat temu założyłeś na Facebooku 
fanpage Oldschool Logo, który odkrywał nieznane karty historii pol-
skich znaków graficznych. Z tego wyrósł później twój dyplom i wspo-
mniana wystawa, które na dobre otworzyły ten rozdział.
Nie wiem czy to było szybko, ale wiem jedno - nie należy szukać na siłę, 
niektóre rzeczy same przyjdą nawet jak się ich nie planowało. Tak też 
było w moim przypadku.

Chciałam zapytać o ulubiony znak graficzny, ale chyba nie ma wątpli-
wości, że to CPN - główny bohater Twojej książki. No chyba, że mnie 
teraz zaskoczysz…
Nie robię rankingów, ale jest kilka znaków, które są dla mnie ważne. Znak 
Centrali Produktów Naftowych jest jednym z nich, ponieważ miał w pol-
skim projektowaniu bardzo ważną 
rolę. Mianowicie nie był samym zna-
kiem, a częścią rozbudowanego syste-
mu, co w latach 60. w tej części świata 
nie było oczywiste. Znak CPN został 
zaprojektowany przez Ryszarda Boja-
ra, Jerzego Słowikowskiego i Stefana 
Solika. Nie byli oni grafikami, a bardziej 
projektantami wzornictwa przemysło-
wego i inżynierami. Dzięki temu mogli 
podejść do tematu bardziej technicznie, 
uwzględniając uwarunkowania produk-
cyjne, ekonomiczne i funkcjonalne. Nie 
była to sztuka dla sztuki.

To prawda, że 90 procent tej publika-
cji to piwnica Ryszarda Bojara?
Tak było. Materiały, które moim zdaniem są esencją współczesnego 
projektowania systemowego w Polsce, przez lata były przechowywane 
w kartonach w pracowni i piwnicy Ryszarda Bojara. CPN istniał do 2000 
roku i przez kolejne lata nikt nie interesował się identyfikacją wizualną 
tego przedsiębiorstwa, chociaż znak znali wszyscy. Postanowiłem opo-
wiedzieć, co stało za tym projektem i w jaki sposób powstał, stąd moja 
książka „CPN. Znak, identyfikacja, historia”. 

Miałeś to szczęście, że poznałeś śmietankę starego projektowania 
– Karola Śliwkę, Ryszarda Bojara, Romana Duszka, Jerzego Treutle-
ra… Co jest w tych znakach wyjątkowego, że przetrwały do dziś i są 
rozpoznawalne przez miliony Polaków?
Ci projektanci to tylko część znakomitego środowiska twórczyń i twór-
ców funkcjonujących w PRL-u. Mieli oni po prostu szczęście, że udało 
się im zrealizować duże projekty, i dzięki temu przeszli do historii. Ich 
znaki są o tyle wyjątkowe, że tak jak oni projektuje się dziś rzadko. 
Formalnie musiały być to projekty niezatapialne, dostosowane do naj-
podlejszych warunków reprodukcji, a ideowo zazwyczaj niosły za sobą 
głębszą myśl i symbolikę. Czasem rozwiązywały problemy, jak w przy-
padku znaku CPN, w którym jedna litera jest uformowana w pustym 
polu między dwoma sąsiednimi, dzięki czemu do wydrukowania znaku 
zużywano mniej farby. Proste i skuteczne!

W jakiej kondycji są dzisiaj polskie znaki graficzne?
Współcześnie rządzi litera. Symboli jest mniej, a logotypy to duża część 
nowo-powstających identyfikacji. Tendencja jest taka, żeby informować 
na wielu poziomach. Interface strony internetowej na telefonie to mul-
tifukncjonalna matryca o przekątnej kilku centymetrów, bardzo często 
trzeba dosyć szybko pozbyć się znaku z pola widzenia i rozpoznawal-
ność musimy budować kolorem, typografią oraz sposobem prezento-
wania treści. Z drugiej strony znaki nigdy nie były tak mocno reprezento-
wane na odzieży. Streetwear wywrócił wszystko do góry nogami. 

Masz jakieś ulubione logotypy, które pochodzą z Trójmiasta?
Zawsze podobał mi się MIR (Morski Instytut Rybacki), znak który wi-
działem na elewacji budynku przy ul. Kołłątaja w Gdyni. Tu znów mamy 
oldschoolowy charakter tego symbolu, ale typografia i znak rybki świet-
nie razem współgrają, nie walcząc ze sobą o ważność. Przetrwał lata 
i przetrwa jeszcze kilka następnych. Poza tym trójmiejskie uczelnie jako 
jedne z pierwszych zaczęły przekształcać swój wizerunek w taki dosto-
sowany do dzisiejszych potrzeb komunikacyjnych i marketingowych. 
Przykładem może być rebranding identyfikacji wizualnej Politechniki 
Gdańskiej stworzony przez Mama Studio w 2013 roku.

Uczelnie to jedno, ale na szczęście same miasta zaczęły wprowa-
dzać porządek wizualny w znakach graficznych, tak robi chociażby 

Gdańsk.
Gdańsk dobrze działa na kilku po-
ziomach - po pierwsze ustawa kra-
jobrazowa, po drugie system o któ-
rym wspominasz, zaprojektowany 
zresztą przy udziale wykładowców 
ASP – Sławomira Witkowskiego 
i Adama Świerżewskiego. Poza tym 
w Trójmieście działa Traffic Design, 
który jest ewenementem na skalę 
ogólnopolską. Nikt tak oddolnie nie 
podchodzi do przestrzeni publicznej 
jak oni. Nawet jak działają czysto 
wizualnie to zawsze z uwzględnie-
niem kontekstu lokalnego, miesz-
kańców. Poza tym ich interwencje 
i działania zawsze są tworzone 

przez profesjonalistów i bez motywacji finansowej. Każdy chce, zosta-
wić kawałek Trójmiasta lepszym, niż był wcześniej.

Jednak za oknem wciąż szerzy się graficzna samowolka. Jak to wi-
dzisz to nie robi ci się słabo? 
Amatorskie szyldy, plandeki na płotach i obklejone przystanki… Przez 
lata cierpiałem nad stanem wizualnym naszej przestrzeni publicznej. 
Każdy absolwent projektowania ma wewnętrzny sprzeciw porównując 
to czego nauczył się w teorii, a to co funkcjonuje w rzeczywistości. Ale 
po latach zaczyna się odbierać rzeczywistość w szerszym kontekście, 
nie tylko jako branżowe pole bitwy. Wtedy zaczynamy rozumieć dla-
czego tak jest i tu mamy do czynienia z kontekstem ekonomicznym, 
historycznym, politycznym i społecznym. Akceptujemy rzeczywistość, 
może chcemy ją zmienić, ale nie obrażamy się na nią. Czasem staje 
się ona dla nas zródłem inspiracji. Typografia wernakularna lat trans-
formacji nosi od niedawna nazwę typo-polo i możemy ją analizować 
jak pełnoprany nurt w projektowaniu, ponieważ sposób w jaki ona 
funkcjonowała także coś komentuje. Niektóre rozwiązania są tak po-
kraczne, że najbardziej kreatywny umysł, by tego nie wymyślił. Trzeba 
też czasem czerpać z własnych korzeni, bo inaczej będziemy tylko 
kopiować Niemców, Szwajcarów, Japończyków czy Amerykanów, 
a nie o to chodzi.

"Przez lata cierpiałem nad stanem 
wizualnym naszej przestrzeni 
publicznej. Każdy absolwent 

projektowania ma wewnętrzny 
sprzeciw porównując to czego nauczył 

się w teorii, a to co funkcjonuje 
w rzeczywistości. Ale po latach 

zaczyna się odbierać rzeczywistość 
w szerszym kontekście, nie tylko jako 

branżowe pole bitwy."
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Gdybyś miał wskazać najbardziej uporządkowaną przestrzeń publiczną 
w Trójmieście to wybrałbyś Gdynię, Gdańsk czy Sopot?
Trójmiasto jest dla mniej najatrakcyjniejszym miejscem w Polsce przez 
różnorodność: modernistyczna Gdynia, secesyjny Sopot i historycz-
ny Gdańsk. Przez lata uważałem, że Gdynia - miasto, które wyrosło na 
kanwie modernizmu, wspierało działania promujące design np. Gdynia 
Design Days czy działania stowarzyszenia Traffic Design. Natomiast od 
roku mieszkam w Gdańsku i na każdym kroku widać tu wpływ uchwały 
krajobrazowej. W końcu widać architekturę i naturę, a nie wyłącznie bill-
boardy. Po wyjeździe poza granice Gdańska czuję niedosyt. Wierzę, że 
przestrzeń publiczna w Polsce się unormuje, a billboardy i bannery będą 
symbolem obciachu, ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać.

A kontra do tego, czyli najbrzydsze dzielnice w Trójmieście?
Czy coś jest brzydkie czy ładnie zależy od wielu aspektów, ale przede 
wszystkim od naszej subiektywnej oceny. Ktoś mógłby powiedzieć, że te-
reny stoczniowe z niszczejącymi budynkami i pordzewiałymi kadłubami 
są brzydkie, a jednak udało się przekształcić je w pełen życia obszar dla 
ludzi spragnionych zabawy, a czasem nawet kultury. Zmienił się kontekst 
i z „brzydkiego” stało się „fajnie”. Najmłodsze lata spędziłem w gdańskim 
Nowym Porcie i wydawało mi się, że jest brzydko, ostatnio odwiedziłem 
tę dzielnicę i ma ona swój specyficzny klimat. Tak samo, mieszkałem 
na Grabówku i Oksywiu, i tam znajdą się miejsca wyjątkowe. Doceniam 
autentyczność, bo co nam po tym, że jest ładnie, lecz sztucznie i bezdusz-
nie. Tak samo jest z ludźmi. 

Jak powinno wyglądać miasto idealne?
Projekty miast idealnych zawsze wiązały się z utopijnymi wizjami urbani-
stów i architektów i miały w sobie coś totalitarnego, a jak przychodziło do 
realizacji to wychodziło bardzo różnie. Nie ma co wyobrażać sobie ideału 
miasta, bo każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby. Z tego zlepku 
różnorodności powstaje organizm, który może funkcjonować tylko na 
zasadzie współpracy. Patrząc realistycznie musimy działać na polach, 
które tę współpracę usprawnią. Przede wszystkim trzeba wytłumaczyć 
ludziom, że nie tylko ich mieszkanie, ale też klatka schodowa, teren przed 
budynkiem, ulice obok - również o nich świadczą. Bardzo ważne teraz jest 
także zazielenianie miast. Z powodu problemów klimatycznych, z którymi 
się mierzymy, a także kryzysem wodnym to może nam w jakimś stopniu 
pomóc. Poza tym sprawny transport publiczny i dostęp do placówek edu-
kacyjnych i medycznych. Zdaję sobie sprawę, że wychodzę tu z poziomu 
lokalnego na ogólnopolski i decyzje polityków najwyższego szczebla, ale 
tak to wygląda, to organizm. Jeżeli mózg pracuje jak należy, to i palce 
będą sprawne.  

Sam trochę Trójmiasto upiększasz. W tym roku niedaleko budynku 
dawnej Dyrekcji mogliśmy podziwiać twój „Alfabet”, a niedawno z oka-
zji 25-lecia festiwalu FETA na gdańskiej Zaspie powstał mural twojego 
autorstwa.
Nie przeceniałbym tych pojedynczych działań. Mają one wydźwięk arty-
styczny, czasem promocyjny. Bardzo się cieszę, że mogłem je zrealizo-
wać, ale to działania niejako obok. W projektowaniu tkanki miejskiej na-
tomiast bardzo ważne jest, żeby czegoś nie zrobić np. nie zabetonować 
placu, nie wybudować kolejnego budynku, który psuje okolicę, nie posta-
wić billboardów itd. To czego świadomie nie zrobimy jest równie ważne. 

Kończąc filozoficznie, zgodzisz się ze stwierdzeniem, że to właśnie 
grafika jest fundamentem bezpiecznego istnienia dzisiejszego świata?
Bezpieczeństwo tkwi w porozumieniu międzyludzkim, i wzajemnym sza-
cunku, grafika może to jedynie pomóc komunikować. Teraz, kiedy wszyst-
ko się digitalizuje, a do gry powoli wchodzi sztuczna inteligencja, czeka nas 
niewyobrażalna rewolucja. Ciężko za tym nadążyć. Dlatego nie wpadam 
w wir nowości i trendów, bo to pole minowe i zostawiam to saperom, a ra-
czej spoglądam w przeszłość, bo ona zinterpretowana na nowo przy użyciu 
współczesnych narzędzi także wydaje się bardzo ciekawa. 
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"Po wyjeździe poza 
granice Gdańska 
czuję niedosyt. 
Wierzę, że przestrzeń 
publiczna w Polsce 
się unormuje,  
a billboardy  
i bannery będą 
symbolem obciachu, 
ale na to musimy 
jeszcze chwilę 
poczekać."
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Kiedy wpłynęłam do Valletty po raz pierwszy pod żaglami 
„Zawiszy Czarnego” czułam się jak statystka z filmu Romana 

Polańskiego „Piraci”. O zmierzchu, na tle fiołkowego nieba 
piaskowiec, z którego zbudowano miasto jaśniał złotym 

blaskiem. Do dziś patrząc na mury, twierdze i kopuły stolicy 
Malty czuję się jak na planie filmu kostiumowego. 

AutorkA:  EWA KAROLINA CICHOCKA

ZłOt y sen śródZiemnOmOrZa

V a l l e T T a

Vallettę, stolicę Malty na skalistym skrawku półwyspu Sci-
berras opasaną wysokimi murami wypełniają forty, pałace, 
kościoły oraz domy z kolorowymi werandami. Wokół tylko 
morze, w dwóch naturalnych portach z lasem masztów 
i z kołyszącymi się na wodzie, barwnymi łodziami z egzo-
tycznym okiem Horusa (luzzu). To jak stały, historyczny 
plener filmowy. Nie dziwi więc fakt, że nakręcono tu wiele, 
znanych z kina obrazów m.in. „Troję”, „Aleksandra”, „Gladia-
tora”,  „Hrabiego Monte Christo” czy „Grę o tron”. Przemysł 
filmowy jest tu jedną z istotnych gałęzi gospodarki, a wa-
kacje na Malcie chętnie spędzają gwiazdy ekranu.

MiAsto WerAnd i… kotóW

Valletta, nosząca nazwę od imienia Wielkiego Mistrza Je-
ana de Valette, słynnego obrońcy wyspy przed Saracena-
mi w XVI w. i twórcy nowej stolicy  - jest dziś najmniejszą 
europejską stolicą. Samo serce stolicy, oddzielone kiedyś 
od lądu głęboką fosą, to oblany morzem skalisty skrawek 
o wielkości pół kilometra na kilometr. Trudno uwierzyć, że 
na tak małym obszarze znajduje się parlament, minister-
stwa, siedziby prezydenta i premiera oraz giełda, muzea, 
pałace, katedry, teatr i opera, o ogrodach, bastionach i for-
tach nie wspomnę. Oprócz Mdiny, dawnej stolicy w środku 
wyspy, tylko Valletta zachowała w pełni dawny układ i cha-
rakter. Resztę Malty wypełniły nowe obiekty, w których nik-
nie zabudowa z minionych epok.   

Uważane było za praktyczny przykład idealnego miasta 
Renesansu, z zastosowaniem hippodamejskiego systemu 
rozplanowania. Ulice wytyczono wzdłuż osi północ-połu-
dnie oraz wschód-zachód, dzielące miasto na kwartały, 

a krzyżujące się arterie utworzyły geometryczną siatkę. 
Dziś wąskie i szersze ulice zachwycają stylową zabudo-
wą i wspartymi na kamiennych kroksztynach drewnianymi 
balkonami-werandami (gallarija) w soczystych barwach 
czerwieni, błękitów czy zieleni. Ich pochodzenie sięga 
stosowanych przed wiekami arabskich zasłon okiennych. 
Drewniane werandy rozpowszechnione w XVII wieku, od-
zwierciedlały swoją konstrukcją i wielkością status i majęt-
ność właściciela. Dziś, najdłuższa gallarija, biegnie wzdłuż 
piętra pałacu Wielkiego Mistrza. 

Równie zachwycające są wrota i bramy parterów z szyl-
dami dawnych sklepów i warsztatów rzemieślniczych, 
pochodzące z brytyjskich, kolonialnych czasów. Po nich 
także trwałą pamiątką są czerwone budki telefoniczne 
i skrzynki pocztowe, rodem wprost z Londynu no i pomnik 
Królowej Wiktorii na centralnym placu miasta. Warto do-
dać, że obok maltańskiego, drugim językiem urzędowym 
jest dziś także angielski.

Ile razy byłam Valletcie, mieszkałam w dawnym domu 
z piaskowca. Grube mury chroniły przed palącym słoń-
cem i temperaturą. Wewnętrzne patio i drewniana weran-
da pozwalały na relaks w czasie sjesty i obserwacje życia 
ulicy, chroniąc przed skwarem, ale i jak dawniej – przed 
oczami ciekawskich. Niektóre domy mają także tarasy na 
dachu. Można wówczas, spędzać wieczory w powiewie 
morskiej bryzy z widokiem na oba porty. Po zmierzchu 
kopuły i fasady miasta zaczynają się jarzyć tysiącami 
kolorowych żarówek. I niemal zawsze, a szczególnie 
w święta religijne, można liczyć na wieczorny pokaz 
sztucznych ogni.
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W Valletcie wszystko jest kameralne i przyjazne. W ma-
łych sklepikach czy piekarniach można kupić warzywa, 
owoce czy pieczywo z anyżem. Wiele domów zamiesz-
kują zwykli, często wiekowi mieszkańcy. Wiele trady-
cyjnych, kamiennych domów zajmują apartamenty dla 
gości, ale coraz więcej stoi opuszczonych z tabliczką 
– For sale. Galerie, sklepy i mnóstwo lokali z najróż-
norodniejszą kuchnią zachęcają, aby wpaść rano na 
angielskie śniadanie, a w południe na gaszący pragnie-
nie lokalny napój kinnie z ziół i gorzkich pomarańczy. 
Maleńkie restauracje na stopniach stromych uliczek 
i placach, czasem na kilka stolików kuszą śródziemno-
morską kuchnią czy koncertem jazzowym. 

ŚWIAT KAWALERóW I DAM

Miasto ma swoje miejsca spacerowe wzdłuż murów, 
fortu St.Elmo czy w wreszcie w ogrodach Barrakka, któ-
re w upalny dzień dają nie tylko chłód w cieniu oliwek, 
ale także wspaniałe widoki na Wielki Port oraz rozłożo-
ne na trzech cyplach po drugiej stronie - Trzy Miasta 
– Birgu, Sanglea, Bormla oraz na wchodzące do portu 
statki i żaglowce. 

Nie tylko Valletta, ale i cała Malta jest przyjaznym miej-
scem dla… kotów.  Jak się szacuje jest ich około 300 
tysięcy, czyli niemal o połowę mniej niż maltańczyków. 
Są objęte ochroną państwa, dokarmiane, pielęgnowane 
i mają nawet swój pomnik. Można je spotkać niemal 
wszędzie, wygrzewające się na skwerach i ciepłych 
kamieniach placów i pomników.

Valletta jest miejscem spotkań ze sztuką w wielu wy-
miarach. Można trafić na koncert w ruinie dawnej opery 
lub w Pałacu Wielkiego Mistrza czy na atrakcyjną wy-
stawę nowym muzeum MUŻA lub w wielu mniejszych 
galeriach w wąskich uliczkach miasta. Przyciągają za-
bytki jak konkatedra św. Jana, będąca eksplozją baro-
ku, z posadzką kilkuset płyt nagrobnych pochowanych 
rycerzy zakonu maltańskiego. A także ze skarbem ukry-
tym w oratorium – obrazem ze sceną ścięcia św. Jana, 
namalowanym na wyspie przez Caravaggia, szukające-
go u maltańskich zakonników schronienia. 

Malta wszystkim kojarzy się z tym, jednym z najstar-
szych zakonów rycerskich na świecie. Krzyże symboli-
zujące joannitów można znaleźć na wielu elementach 
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architektonicznych i dekoracyjnych miasta. Przypomi-
nają o kilkusetletniej historii zakonu, broniącego wiary 
i niosącego pomoc potrzebującym. Dziś po latach 
znów powrócił na wyspę, a w Forcie St. Angelo od-
bywają się zakonne uroczystości. Jeśli ma się odro-
binę szczęścia można spotkać rycerza maltańskiego,  
a z pewnością kogoś z jego rodziny. O bytności tych 
synów, uznanych arystokratycznych rodów Europy, 
przypominają dziś zajazdy (auberges) które, pełniły 
funkcję dawnych kwater rycerzy zakonników. Z ośmiu, 
reprezentujących różne grupy językowe, pozostało do 
dziś pięć. W Zajeździe Kastylijskim mieści się dziś sie-
dziba Premiera, a dwa z nich mieszczą sale ekspozy-
cyjne muzeum MUŻA (Zajazd Włoski) oraz Muzeum 
Archeologiczne (Zajazd Prowansalski). 

KAMIENNy SEN ŚPIąCEJ DAMy

Historia Malty sięga do odległych czasów neolitu i naj-
starszych budowli cywilizacji. Wśród najcenniejszych 
pamiątek archeologicznych z tamtych czasów należą 
eksponaty z istniejących do dziś świątyń sprzed kilku 
tysięcy lat na Malcie i Gozo. Niezwykłe są nieduże ko-
biece figurki, stanowiące prawdopodobnie wizerunek 
bogini płodności, a odnalezione wśród monolitycznych 
bloków dawnych miejsc kultu. Wśród nich jest maleń-
ka kamienna postać korpulentnej śpiącej kobiety.  

Została odnaleziona w tajemniczej i budzącej do dziś 
wiele pytań  historii budowli - Hypogeum Ħal-Saflieni. 
W dzielnicy Valletty Paola znajduje się odkryta przy-
padkiem przed ponad wiekiem jedyna podziemna, 
trzykondygnacyjna budowla neolityczna sprzed 4,5 
tys. lat. Dziś trudno uwierzyć, że pod zwykłymi doma-
mi przy wąskich uliczkach przedmieścia stolicy znaj-
duje niemal w nienaruszonym stanie hipogeum, które 
najprawdopodobniej pełniło funkcje podziemnego 
sanktuarium, a potem nekropolii. Odnaleziono tam nie 
tylko fragmenty biżuterii i ceramiki, ale także figurkę 
śpiącej damy czy kapłanki i ok. 7 tysięcy szkieletów, 
w tym zagadkowe, wydłużone czaszki. 

Wprawa w podziemia na głębokość kilkunastu me-
trów jest niezwykłym spotkaniem z odległą cywiliza-
cją. Z upalnego miasta wkracza się w chłód wykutych 
kamiennymi i kościanymi narzędziami komnat, nisz 
i korytarzy. Ze względu na rangę i wyjątkowość zabyt-
ku, tylko kilkadziesiąt osób dziennie może wejść do 
podziemnej budowli, a bilety wstępu trzeba zarezerwo-
wać z wyprzedzeniem. To niezwykłe spotkanie z cywi-
lizacją naszych odległych przodków i ślad ich bytności 
i wrażliwości na sztukę. Drugi poziom mieści najwięk-
sze skarby - główną komnatę i najważniejsze po-
mieszczenie - Święte Świętych z charakterystycznymi 
portalami trylitycznymi, z wykutym obok Dołem Węży. 
Najciekawsza i zagadkowa jest Komnata Wyroczni 
z niezwykłą akustyką, gdzie kapłani najprawdopodob-
niej interpretowali sny, a strop pokrywają widoczne do 
dziś (!) spiralne malowidła wykonane czerwoną ochrą. 
Wędrówka przez podziemne korytarze i komnaty przy 
dźwiękach kamiennych i kościanych narzędzi sprawia 
złudzenie, że nadal dawni mieszkańcy są obecni i kon-
tynuują podziemne prace. 

Fot. Pexels
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Projekt: SANDRA JAGIELSKA STUDIO ARCHITEKTURY 
tekst: KLAUDIA KRAUSE-BACIA 
zdjęcia: JAKUB NANOWSKI

Soczyście oliwkowa zieleń 
przywołuje na myśl Operę Leśną, 
imitująca drewno posadzka przenosi 
nas na sopockie molo, a elementem 
wspólnym i jedocześnie motywem 
przewodnim jest lastryko, które 
pojawia się niemal w każdym 
pomieszczeniu. To mieszkanie 
emanuje sopockością unikając 
sztampy.

Sopockie 
l aStryko

Z czym kojarzy się Sopot? Monciak, świetna architektura, 
Opera Leśna - to tylko niektóre charakterystyczne elemen-
ty nadmorskiego kurortu. Tym razem wykorzystano je przy 
projekcie klimatycznego wnętrza przywołującego na myśl 
wakacyjny odpoczynek. Wszystko po to, by odejść od sztam-
powych motywów marynistycznych i oklepanych bałtyckich 
błękitów. Sopocka nonszalancja przejawia się w nieoczywi-
stych połączeniach kolorystycznych oraz użytych materia-
łach.

- Mieszkanie zostało zaprojektowane na najem krótkotermi-
nowy, więc nietuzinkowe połączenia kolorystyczne to efekt 
konieczności wyróżnienia się na tle bogatej oferty aparta-
mentów do wynajęcia na rynku trójmiejskim. Nie chciałam 
dokładać do tej oferty kolejnego wnętrza w błękitach z mo-
tywem marinistycznym. Dlatego znalazłam inne odniesienia 
- soczyście oliwkowa zieleń przywołuje na myśl Operę Le-
śną, a imitująca drewno posadzka przenosi nas na sopockie 
molo. Oprócz tego dodałam coś ekstra - lastryko, czyli moje 
prywatne zamiłowanie do tego trendu wnętrzarskiego lat 70. 
– tłumaczy projektantka Sandra Jagielska.

Lastryko to tekstura, która pojawia się niemal w całym miesz-
kaniu, jednak w każdym z pomieszczeń występuje w innej 
odsłonie: w otwartej kuchni przykuwa uwagę w pasie między 
meblami, łącząc kolorystykę zabudowy kuchennej – czerń 
i zieleń z pozostałymi kolorami występującymi we wnętrzu 
tj. beżem i złamaną pomarańczą. Natomiast w sypialniach 
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pojawia się w miejscach, które nie rozpraszają podczas odpoczynku  
– raz na podłodze, raz buduje wezgłowie łóżka. Przysłowiową „wisienką 
na torcie” jest łazienka, która pokazuje lastryko w pełnej krasie, zróżnico-
wana została jedynie skala wzoru. 

Z charakternym motywem idealnie kontrastują stonowane barwy oraz ce-
lowo zastosowany w sypialniach monokolor. Duże przeszklenie w salonie 
kadruje zieleń za oknem, zapraszając ją do środka, a ściany zdobią mo-
nochromatyczne grafiki i lustra. Z racji tego, że apartament przeznaczo-
ny jest na wynajem krótkoterminowy, został on wyposażony w elementy 
uatrakcyjniające pobyt i zachęcające do przybliżenia historii Trójmiasta. 
Znajdziemy tu albumy architektoniczne, gry planszowe z Gdynią w tle czy 
Spacerownik Sopocki. Natomiast, jeżeli chodzi o design to w mieszkaniu 
znalazło się również wiele przedmiotów polskiego wzornictwa,  a w tym 
m.in.: Rybitwa od Doki, pojemniki Baba Box marki Róu Products, lusterko 
Bliki od Witaminy D, czy stolik Fou z Misa Form. 

- Dodatki od Lumann Design to bardzo mocny akcent tego mieszkania, 
ale nie brakuje tu również elementów z sieciówek jak H&M Home, Jysk 
czy Ikea. Jednak dla mnie największą, a zarazem wciąż nieczęsto spoty-
kaną wartością tego projektu jest pełne przystosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Cieszę się, że udało nam się pokazać wnętrze bez 
barier w kreatywny i przyjazny sposób – podsumowuje Sandra Jagielska.





Naturalna delikatność i dekoracyjna geometria to dwa hasła, które idealnie 
opisują kolekcję Boho, jedną z najnowszych kreacji Macieja Zienia dla Ceramiki 

Tubądzin. To propozycja o charakterystycznych motywach etnicznych, 
wyróżniająca się lekkością i wielką swobodą aranżacji. Jak mówi sam projektant - 
ta kolekcja nonszalancko romansuje z obecnie dominującymi stylami modowymi.

Ceramika w stylu BOhO
maCiej Zień x tuBądZin

Boho to jedna z czterech najnowszych kolekcji płytek ceramicznych w for-
macie 33 x 90 cm, autorstwa Macieja Zienia. Projektant już od 12 lat współ-
pracuje z Ceramiką Tubądzin, wyznaczając nowe trendy i tworząc kolekcje 
płytek o ciekawym wzornictwie, odważnych formach i intrygujących zdo-
bieniach. Kolekcje płytek ceramicznych autorstwa Macieja Zienia to arty-
styczna kreacja oparta na szlachetnych materiałach, wypełniona blaskiem, 
odważnymi wzorami i dbałością o detal, które razem tworzą nowoczesną 
interpretację glamour. Podobnie było także tym razem. W najnowszej kolek-
cji spokojna tonacja przechodzi od klasycznego duetu bieli z czernią, przez 
przygaszoną zieleń i kojarzący się z drewnem brąz, aż po intensywny turkus 
i dżinsowy odcień niebieskiego. Bogactwo wzorów i faktur, nawiązania do 
organicznych materiałów i kolorystyka inspirowana barwami ziemi są spo-
sobem na wnętrze bliskie naturze, z delikatną nutą orientu, w którym można 
poczuć pełnię relaksu i twórczej wolności.

- Projektując kolekcje płytek dla Ceramiki Tubądzin, zawsze starałem się, 
by nawiązywały one do mody. Tak też stało się tym razem. Moja ceramika 
romansuje z obecnie dominującymi stylami modowymi. Charakterystycz-
ne dla nich elementy trafiają prosto z wybiegów do wnętrz. W nowych 
kolekcjach znajdziemy odniesienia do delikatności szlachetnych tkanin, 
wyrazistości ponadczasowych materiałów czy kultowych wzorów, które 
zinterpretowałem w oparciu o własne wyobrażenia. Boho to jeden z moich 
ulubionych stylów, niezmiennie zachwyca mnie lekkością i oryginalnością. 

Jego wyjątkowa różnorodność z jednej strony akcentuje etniczną natural-
ność, z drugiej śmiało manifestuje luz i nonszalancję – mówi Maciej Zień, 
projektant mody i wnętrz, autor kolekcji płytek ceramicznych zaprojektowa-
nych specjalnie dla Grupy Tubądzin.

Eklektyczne wnętrza boho skupiają w sobie wiele trendów, inspiracji, kultur 
oraz nieskrępowaną twórczą ekspresję. Cechuje je autentyczność wynika-
jąca z połączeń prostych form z dodatkami będącymi wytworem pracy rąk. 
Na tle tej ceramiki pięknie komponują się naturalne materiały: len, wełna, 
wiklina, bambus, drewno, glina, a także żywe akcenty roślinne. W towarzy-
stwie piór, frędzli, haftów, czy koronek przestrzeń stanie się jeszcze bardziej 
klimatyczna. 

Najnowsze kolekcje projektanta – Boho, Sophisticated, Timeless i Funky 
– odnoszą się do inspiracji modą i najważniejszymi tendencjami wnętrzar-
skimi. Stworzone zostały na zasadzie mix and match, która umożliwia 
zestawianie ze sobą dowolnych elementów, dając tym samym pole do 
nieograniczonej ilości aranżacji i personalizacji przestrzeni. Nowe kreacje 
są wynikiem wnikliwej analizy trendów, oczekiwań klientów i architektów, 
a także konsekwentnej i spójnej wizji rozwoju wspólnej linii produktowej. 
Powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu TU_Kolektyw – spe-
cjalistów Grupy Tubądzin – osób związanych zarówno z klasycznym, użyt-
kowym designem, jak i wzornictwem przemysłowym i architekturą.

AutorkA: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

42 design



www.sto.pl

JESIEŃ - ZIMA
pracuj bez ograniczeń



Widok jest tym, co widzimy, w sensie fizycznym i symbolicznym - możemy na przy-
kład mówić o widokach na przyszłość. Widok jest jednak doświadczeniem bardzo 

subiektywnym. Nie bez powodu mówi się, że piękno jest w oku tego, co patrzy. Każdy 
dostrzega to, co jest mu bliskie lub co chce zobaczyć. Widoki przedstawiły Natalia 

Koniuszy i Ania Kusz. 

nA PoJedYnek WYzYWA: MICHALINA DOMOŃ

widOki

Ilustruję, bo… to pomaga oderwać się mi się od 
codziennych obowiązków, przenoszę się do miejsca, 
w którym mogę przelewać własne myśli, emocje 
i odczucia.

Mój pierwszy rysunek przedstawiał… dom.

Patrzenie na to co mnie otacza pobudza moją 
kreatywność. Może to być architektura, zmieniająca 
się natura, ludzie wokół – wszystko, co nas otacza 
może być naprawdę inspirujące, jeśli tylko na chwilę 
się zatrzymamy.

Artysta dojrzewa, kiedy… zaczyna tworzyć dla siebie, 
a nie dla innych.

Największe wyzwanie to… znaleźć balans między 
pracą, a pasją która sprawia przyjemność.

Twój widok z okna? Drzewa i wrzeszczańskie 
kamienice. 

Twój ulubiony widok to… zmieniające się każdego 
dnia niebo, które zaskakuje naturalnymi gradientami 
i odcieniami, o których czasem nawet byśmy nie 
pomyśleli.

Widoki na najbliższą przyszłość? Rozwój własnej 
marki w nowych, jeszcze nieodkrytych dziedzinach.

Czego oczy nie widzą, to kiedyś na pewno zobaczą.

Widok, który jeszcze musisz zobaczyć? Sama 
nie wiem, ponieważ każdy widok może być 
warty oglądania w odpowiednim miejscu, czasie 
i towarzystwie.

gdańszczanka, z zawodu grafik i ilustratorka, 
w wolnych chwilach podróżuje, odkrywa i gotuje.

Natalia KoNiuszy 
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widOki Pojedynek Rysowników

Rysuję, bo… to moja praca.

Mój pierwszy rysunek przedstawiał… 
chciałabym to pamiętać, ale gdybym miała 
zgadywać to człowieka. 

Muzyka i ruch pobudzają moją kreatywność.  

Artysta dojrzewa, kiedy… nabiera pewności 
w tym co robi.

Największe wyzwanie to… być szczerym ze 
sobą.

Twój widok z okna? Często się zmienia, teraz 
patrzę na wieżę kościoła.

Twój ulubiony widok to… szczęśliwi ludzie, 
dowolny krajobraz w słońcu i spokojne morze. 

Widoki na najbliższą przyszłość? 
Poszukiwanie nowych widoków.

Czego oczy nie widzą, można poczuć ciałem.

Widok, które jeszcze musisz zobaczyć? 
Nie wytyczam sobie takich celów. Oglądam 
to, co jest mi dane zobaczyć, lubię sama się 
zaskakiwać. 

ilustratorka, graficzka, 
lubi gotować, nie lubi stać w kolejce 

aNia Kusz 
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Termin apres-ski wywodzi się z języka francuskiego 
i znaczy po prostu „po nartach”. Zgodnie z nim po 
nartach wychodzi się z hotelu, idzie na drinka i bawi 
wspólnie z innymi miłośnikami białego szaleństwa. 
Jednak można zrobić to z klasą. Kurtki, spodnie, ka-
mizelki i kombinezony z autorskim pikowaniem oraz, 
dla przeciwwagi, miękkie, przyjemne w dotyku dziani-
ny o różnorodnej fakturze. Taka jest właśnie kolekcja 
Après-ski z ramienia Reserved. Całość ma być prak-
tyczna i komfortowa w noszeniu, lecz jednocześnie 
wyróżniać się zaskakującymi akcentami, takimi jak 
cekiny czy hologramowy połysk. 

Sporo tu możliwości łączenia poszczególnych ele-
mentów i noszenia warstwowego, które zresztą dla 
stylu narciarskiego jest charakterystyczne. Ubrania 
te można zestawiać na różne sposoby, co świetnie 
widać na przykładzie stylizacji przygotowanych na 

potrzeby sesji przez Michała Kusia. Kolekcja składa 
się z krótszych i dłuższych ocieplanych kurtek, mięk-
kich, obszernych płaszczy, dzianinowych kompletów 
oraz bardziej eleganckich, tweedowych sukienek bez 
rękawów czy opcji cekinowych, które, choć kojarzą 
się ze specjalnymi okazjami, zostały wystylizowane 
w zaskakujący sposób, na zasadzie skontrastowania 
z inspiracjami sportowymi. To doskonały przykład 
realizacji silnego trendu staying warm, opierającego 
się na obudowywaniu sylwetki kolejnymi warstwami.

Paleta barw skupiona jest na odcieniach różu, lila, bor-
do i beżu, uzupełniona gdzieniegdzie mocniejszym 
niebieskim czy antracytową czernią. Kolory połysku-
ją i mienią się na cekinowych i holograficznych po-
wierzchniach lub miękko łapią światło fakturą polaru, 
szenili czy rytmicznej dzianiny. Desenie w większości 
przypadków pozostają w jednym kolorze – liczy się 

Sesja zdjęciowa nie bez powodu odbyła się u podnóża 
lodowca Hintertux. Najnowsza kolekcja Reserved 
inspirowana jest właśnie strojami narciarskimi oraz 
tymi, które nosimy, gdy zejdziemy ze stoku. Après-ski to 
doskonały przykład realizacji silnego trendu staying warm. 
Tej zimy marznięcie z pewnością nie będzie w modzie!
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wzór pikowania czy splotu. Wyjątkami są pastelowa 
kratka na dłuższej kurtce typu shacket oraz geome-
tryczne kwiatowe szlaczki na swetrze, nawiązujące do 
góralskiego folkloru. 

Istotną część kolekcji stanowią praktyczne akcesoria: 
dzianinowe kominiarki, pikowane torby i rękawiczki, plu-
szowe torebki oraz buty trapery i śniegowce, wsuwane 
oraz sznurowane. Dopełniają całość, zachowując tę 
samą paletę kolorów i zróżnicowanie faktur. Po raz dru-
gi w historii marki w kolekcji pojawiają się ubranka dla 
psów. Tym razem to pikowane kurtki – jednokolorowa 
bordo oraz dwukolorowa, łącząca bordo z różowym.
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s f O m O w a n i

Przenikanie się dwóch równoległych światów 
na zawsze zmieniło definicję normalności. 
Zanurzeni w wirtualnym świcie czerpiemy 

z niego garściami, zapominając, że 
funkcjonowanie pozbawione żywotności, 

emocjonalności i fizyczności bardzo zubaża 
i powoduje dużą niezagospodarowaną 

przestrzeń na interakcję. Nie mając wymiany, 
nie mamy odbiorców – pozostajemy poza 

kontaktem bez możliwości naturalnego, typowo 
ludzkiego obiegu komunikatów. O strachu 
przed pominięciem, paradoksie detoksu 

w światłach social mediów i technologii, która 
nigdy nie zastąpi bliskości drugiego człowieka 
opowiada Bartosz Karcz psycholog, pracownik 

dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, badacz 
i psychoterapeuta w Centrum Terapii Depresji.

AutorkA:  DAGMARA RYBICKA



FOMO, czyli strach przed przegapieniem, ale czego?
W 2013 roku zespół Andrew Przybylskiego tłumaczył, że jest to obawa 
przed pozostawaniem nieobecnym i pomijanym w życiu wirtualnym, które 
z zasady miesza się z poczuciem realnego świata. Pandemia spowodowa-
ła zatarcie granic dlatego dziś różnice są mniej wyraźne, bo przeżywanie 
światów rzeczywistego i wirtualnego stało się bardzo płynne. 

Pomimo tego tłumaczy je jedna definicja?
FOMO jest zjawiskiem. Obok, w kontrze występuje FOGI (Fear of Joining 
In), które dotyczy strachu przed włączaniem się w dyskusje w sieci i obawy 
przed ilością pojawiających się w związku z tym treści. Wiąże się z hejtem, 
nad którym nie mamy kontroli, dlatego w obawie, jak to co napiszemy zo-
stanie odebrane rezygnujemy z aktywności.

Pozostając w roli podglądacza?
Możliwe, ale niekoniecznie. Innym zjawiskiem jest JOMO (Joy of Missing 
Out). Nie fundujemy sobie rozczarowania w sieci, tylko radość, że nie je-
steśmy jej uczestnikiem. Tworzą się różne grupy, osoby przejęte światem 
wirtualnym, unikające zaangażowania i takie które podglądają, ale nie 
uczestniczą. Te postawy mogą się zmieniać, np. kiedy chcemy „odpocząć” 
od sieci.

I na dowód w ręku ma dumbphone’a? 
Trudno mówić o detoksie od sieci, kiedy informujemy o tym fakcie za 
pośrednictwem social mediów. Paradoks pokazuje, że coś nie zadziałało 
(śmiech). Myślę, że efekt dumbphone’ów i wylogowania się do życia może 
być trudny do zbadania, ponieważ jeśli ktoś zrobi to skutecznie może nie 
trafić na ankietę w internecie.

Fot. Canva
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Jakie jeszcze zjawiska towarzyszą lękowi przed pominięciem?
MOMO (Mistery of Missing Out), które ujawnia się silnym niepokojem, po-
woduje irracjonalne myśli i uczucia odpowiadające na nasze wyobrażenia, 
a nie na rzeczywistą sytuację. Czujemy się niepewni, nie wiemy co się dzie-
je, więc zaczynamy wyobrażać sobie różne scenariusze. Ryzykiem jest to, 
że zaczynamy w nie wierzyć.

Jeśli na granicę szaleństwa pcha nas przenikanie się obu światów to, 
gdzie jest miejsce na normalne funkcjonowanie?
Wraz z internetem definicja normalności stała się szersza. Nie możemy 
zapominać o dark internecie, w którym pod przykryciem dzieją się rzeczy 
nielegalne tworząc równoległy świat niedostępny dla każdej osoby. Ten 
świat może być atrakcyjny ze względu na ekskluzywność i funkcjonowanie 
poza systemem.. 

„Fomowiec” chyba go nie potrzebuje
Nie zaryzykuje wyznaczania obszaru. W badaniach zespołu dr Jupowicz-
Ginalskiej wyraźnie wybrzmiewa, że najbardziej podatni na zjawisko FOMO 
są młodzi ludzie między 15, a 24 rokiem życia i stanowią oni około16 pro-
cent „sfomowanych”. 

To na tyle dużo, że warto bić na alarm?
Dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę konsekwencje. Obrazuje to przykład jed-
nego z moich pacjentów, który podczas egzotycznych wakacji pierwszą 
rzecz, jaką zrobił po dotarciu do hotelu był obchód miejsca, aby sprawdzić, 
gdzie jest wifi. Nie mogąc znaleźć dopytywał obsługi, pech chciał, że po-
jawiła się bariera językowa powodująca, że pacjent wpadł w jakiś stupor. 
Usiadł na podłodze, miał przyspieszoną akcję serca, oblewał się potem, 
a jego największym zmartwieniem było przekonanie, że nikt go nie chce, 
nikt go nie lubi. W tym momencie sam zauważył, że miał atak paniki, bo nie 
miał dostępu do swojego wirtualnego świata.

Nie rozumiem związku
Odcięcie od mediów społecznościowych może działać podobnie jak brak 
dostępu do substancji psychoaktywnych, Może dojść do dezorganizacji 
w umyśle, zamieszania w głowie. Według zespołu dr Jupowicz-Ginalskiej 
osoby sFOMOwane są podatne na zmiany obrazu siebie i regulację emocji. 
Odcięcie, bo nagle nie ma prądu, a przecież może być awaria, telefon ma 
prawo się wyładować, ruter zepsuć, a my stracimy nagle zasięg pojawia 
się obawa, że nie uczestniczymy w czymś, co kreujemy. Jeśli nie tworzy-
my informacji, nie mamy sprawczości, poczucia kontroli i nie możemy 
dalej kontynuować kreacji niezależnie, czy jest ona spójna z codziennym 
funkcjonowaniem. Reakcje na odcięcie są zbliżone do odstawiennych. 
Występują pocenie się, stres, zaburzenia w myśleniu i koncentracji oraz 
drażliwość, zbliżone do tych przy uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.

Hejt i filtry są normą dla młodego pokolenia. Skoro dostrzegają iluzję 
internetu oznacza to jakiś deficyt współczesności? 
Sieć stała się elementem normalności, do której wciąż się adaptujemy. 
Pierwsze połączenia w latach 90 pozwoliły nam na kontakt z ludźmi na 
drugim końcu świata i dzielenie się informacjami powodując duże nadzie-
je. W internecie odbywa się wiele kreatywnych rzeczy, możemy słuchać 
wykładu, który jest w stanie zmienić nasze życie bez konieczności wycho-
dzenia z domu. 

W takim razie zanurzeni w tej rzeczywistości bezpodstawnie nakręcamy 
FOMO. Po co się wyłączyć, skoro tu żyjemy?
Przypuszczalnie młodsze pokolenia mają intuicyjnie większą wiedzę o in-
ternecie. My zastanawiamy się, czy to normalne, a młodzi tu się wychowu-
ją i dorastają. Nie mają obrazu pokoju bez tabletu, komputera i smart TV. 
Trudność wynika z braku udziału wszystkich zmysłów, jakimi posługujemy 
się w życiu rzeczywistym, bo w pomieszczeniu z drugą osobą działamy 
w trójwymiarze. Możemy dotknąć, powąchać, usłyszeć, zobaczyć. Za to 
w sieci pozostaje jedynie zobaczyć i usłyszeć, bo dotykamy zawsze to 
samo, bez konieczności poruszania się. Zmiana wymiarowości wymusza 



- brak różnic międzypłciowych - 
- brak różnic w odniesieniu do miejsca 

zamieszkania –
21% sfomowanych między 15-24 r.ż. 

Około 1/5 polskich internautów buduje swój 
wizerunek lub status społeczny w sieci, 

podczas gdy 43% fomersów tworzy tak swój 
status społeczny, a wizerunek – 45%.

16% polskich internautów uważa, że media 
społecznościowe podnoszą ich samoocenę, 
a 11% – że ją obniżają. W grupie high FOMO 
pozytywny wpływ mediów społecznościo-
wych na samoocenę deklaruje 42% bada-

nych, a negatywny – 25%.

Zredukowanie czasu z 4-8 godzin dziennie 
do 30 minut na media społecznościowe 

istotnie zredukowało poczucie osamotnie-
nia i depresji. Wzmocnienie zdolność do 

samoobserwacji (mindfulness/uważność, 
kontrola ciała, identyfikowanie swoich po-
trzeb i reakcji) doprowadziło do obniżenia 

lęku i poczucia strachu przed pominięciem. 
Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. 

(2018). No More FOMO: Limiting Social Me-
dia Decreases Loneliness and Depression.

Sfomowani 
Polacy

16%    wysoko sfomowanych

65%  średnio sfomowanych

19%    nisko sfomowanych

zmianę percepcji i wymaga zastanowienia się na ile możemy po-
szerzyć perspektywę normalności, która dla każdego człowieka 
oznacza własną pracę nad rozumieniem nowej rzeczywistości. 
Jak to zrobić, skoro wirtualem posługujemy się po omacku? 
Warto korzystać z dostępnych form dokształcania, wymiany do-
świadczeń, w tym tych międzypokoleniowych. Stajemy przed sy-
tuacją, w której rodzice i dziadkowie mogą i warto, aby skorzystali 
z wiedzy dzieci, młodzieży która sprawniej funkcjonuje w sieci.

Wsiadam na pokład samolotu z wyłączonym telefonem i odli-
czam minuty do lądowania?
Niewykluczone, może pojawić się lęk, przed wyłączenie czy wylo-
gowaniem. W dużej mierze dlatego, że trudno nam spędzać czas 
ze sobą, swoimi myślami i uczuciami. Pierwotnie relacje buduje-
my z bliskimi, od chwili narodzin, nie przeżyjemy bez opiekunów. 
Interakcje budują również nasz świat wewnętrzny, więc proces 
stawania się sobą opiera się w dużym stopniu przez otaczające 
nas środowisko. Wiele zależy od tego, co się w nas wykreuje, jaki 
będziemy mieli obraz ludzi i siebie samych bez filtrów. Rodzice 
mają swoje filtry patrząc na dzieci, gdy wyobrażenie „spada” na 
dziecko i tworzy niewypowiedziane często oczekiwania. Z jednej 
strony dziecko staje się sobą, a z drugiej rodzic może wywierać 
presję, że dziecko ma być „jakieś”, co w konsekwencji tworzy 
pewną dualność poczucia siebie, brak spójności i pomieszanie. 
Obrazuje to wspomniany nastolatek, który znajduje się w rajskiej 
krainie z okładki broszury, a martwi się, że jest niekochany, nie-
uznawany, niewidoczny i że zginie. Czy to jest FOMO? W uprosz-
czeniu tak. Za to patrząc strukturalnie i rozwojowo chłopiec nie 
ma relacji ze sobą na tyle stabilnej i spójnej, by móc uznać, że 
mimo braku wifi cały czas jest sobą. Samo FOMO nie wzięło się 
z internetu i pandemii, covidowa rzeczywistość po prostu uwy-
pukliła zjawisko, w którym globalizacja powoduje ograniczenia 
kontaktów.



Psycholog, pracownik dydaktyczny Uni-
wersytetu SWPS, badacz, psychoterapeuta 
w trakcie szkolenia psychoterapii psychoana-
litycznej. Zajmuje się tematyką wspoma-
gania i trudności w rozwoju człowieka na 
przestrzeni życia, prowadzi badania z zakresu 
mentalizacji, przywiązania, wsparcia w sy-
tuacji kryzysu psychicznego, komunikacji 
w rodzinach i problematykę rozwoju okresu 
adolescencji.

Współpracuje z Centrum Terapii Depresji 
w Gdyni, MOPS Gdynia, organizacjami 
samorządowymi i pozarządowymi na terenie 
Trójmiasta i okolic. Prowadzi szkolenia z za-
kresu komunikacji, rozwoju grup i zespołów, 
rozwoju człowieka na przestrzeni całego ży-
cia. Prowadzi prywatną praktykę w Gdańsku.

psychoterapeuta-gda.pl
www.centrumdepresji.pl/zespol.html
www.swps.pl/bartosz-karcz

mgr BartoSz karcz 

Jakie prognozuje Pan konsekwencje?
Posłużę się poruszającym przykładem cytując fragment z forum 
dyskusyjnego pod tytułem „Horror przeczytanej i bez odpowie-
dzi wiadomości”, która przecież każdego z nas kiedyś spotkała. 
Autor pisze: „przeczytałem wiadomość, widziałem, że ta osoba 
przeczytała i nie odpowiedziała, a ja spędziłem dwa dni, tak dwa 
dni zamartwiając się, co ta osoba myśli. W efekcie powoduje to 
reakcję w mojej głowie, że widziałem wiadomość i nie chcę odpo-
wiedzieć tej osobie nigdy więcej. Głupie jest to, że to, co napisałem 
nie wymaga nawet odpowiedzi, bo to nie było pytanie. Ale jestem 
w stanie irracjonalnej potrzeby upewnienia się, że nie napisałem ni-
czego głupiego. A to powoduje dyskomfort przez cały czas. Potem 
czytam ponownie to, co napisałem doszukując się, jakiś informacji 
między wierszami, których nawet tam nie ma, żeby się upewnić, że 
nie zwariowałem. Wiem, dlaczego tak się czuję w tym momencie 
i to jest zwariowane, ale od czego innego zależy. Próbując ogarnąć 
coś irracjonalnego w racjonalny sposób to nie działa. Żadnych py-
tań, żadnych odpowiedzi tylko uczucia”.

Nie zdawałam sobie sprawy, że można tak to widzieć.
Przeżywanie relacji i kontaktów wirtualnych jest pozbawione 
domknięcia. Jeśli jesteśmy w relacji z kimś na kim nam zależy i ta 
osoba nie kontynuuje z nami wyobrażonej przez nas relacji pozo-
stajemy w wyobrażonych uczuciach, w filtrze, który nie ma odbior-
cy, bo ten może nawet nie wie, że filtr został nałożony.

Skala samobójstw wśród młodzieży jest pokłosiem FOMO?
Dostrzegalna jest zależność, jednak trudno powiedzieć, że na ilość 
samobójstw wpływa życie w sieci. Odwróciłbym to pokazując, 
że funkcjonowanie pozbawione żywotności, emocjonalności i fi-
zyczności bardzo zubaża i powoduje dużą niezagospodarowaną 
przestrzeń na interakcję. Nie mamy wymiany, nie mamy odbiorców 
– gdy jesteśmy z kimś w pokoju nawet gdy ktoś nie odpowie my 
widzimy odpowiedź w formie niewerbalnej. Kiedy piszemy smsa 
jedyne co widzimy to refleksje w ciemnym ekranie telefonu swojej 
twarzy. Pozostajemy poza kontaktem bez możliwości naturalnej, 
typowo ludzkiej funkcji wymiany komunikatów. Te do momentu 
pandemii w większej części opierały się na kontakcie fizycznym, 
nagle tego zabrakło, a my zostaliśmy zamknięci, czasem nawet 
siłą i ciężko było nam wrócić. Pozostaliśmy ze swoimi myślami 
i uczuciami sami. Gdy dochodzi do spotkania okazuje się, że strony 
są w różnych stanach umysłu – jedna przeżywała tragedię odrzu-
cenia, druga nie miała świadomości i potrzeby kontaktów online, 
bo ich nie lubi. Pojawia się zaskoczenie i poczucie, że rzeczywi-
stość rozpada się na kawałki, bez połączeń, bo nam zakazali, są 
restrykcje, czy internet się zawiesza. Lęk związany z pomijaniem 
jest napędzany poczuciem braku podstawowej funkcji społecznej, 
jaką jest kontakt z drugą osobą. Pojawia się wiele pytań, co z tym 
robić. Wciąż poszukujemy na nie odpowiedzi.

Detoks od sieci ma sens? Zadziałał marketing, czy powstała 
potrzeba?
Dumbphony wydają się mi utopijne, ale ciekawe jako zjawisko, 
które dotyczy wylogowania się z sieci, przebywanie bez kontak-
tu z internetem. Świat uniemożliwia wylogowanie, trzeba włożyć 
ogromny wysiłek, aby otrzymywać wynagrodzenie nie interneto-
wo na przykład. Nie tyle chodzi o to, żeby się odwrócić od sieci (to 
można praktykować na tygodniach odosobnienia). Wyzwaniem 
jest próba odnalezienia się w świecie wirtualnym, fizycznym i ich 
przenikaniem się. Aby mogło się udać potrzebujemy być blisko 
siebie, swojej tożsamości i przekonania, że wiem kim jestem, co 
lubię, czego potrzebuję. Kontakt ze sobą daje możliwość orientacji, 
aby w chwilach, gdy zacznie nas to przygniatać wiedzieć, czego 
poszukiwać dla większego komfortu.
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- Moim celem nie jest nałożenie sztucznie 
pozytywnego filtra, po prostu muszę zdjąć 
ten negatywny, który kobieta ma w głowie 
na swój temat. Moja praca sprowadza się do 
bycia lustrem - mówi fotografka Katarzyna 
Krajewska Turczyn, która na co dzień prowadzi 
studio fotograficzne Wysoka Szpilka oraz 
agencję wizerunkową KKT studio. W rozmowie 
z Prestiżem opowiada o kobiecym wymiarze 
fotografii, a także o tym jak inspiruje kobiety do 
zmian i sprawia, że na nowo odnajdują swoją 
kobiecość i piękno. 

koBieTy 
w ZwierCiadle 
szTuki

„Pasja sposobem na życie" - brzmi jak klasyczny slogan coachingowy, 
jednak jesteś przykładem na to, że naturalnie można to połączyć. Kiedy 
zdecydowałaś, by w tym kierunku pokierować swoje życie? 
Weszłam w ten magiczny świat światła i cienia już jako dziecko, dzięki 
mojemu ojcu, który jest artystą fotografem, zatem fotografia była w moim 
życiu obecna od zawsze. Mając w domu taki autorytet i przebywając co-
dziennie w gronie wybitnych fotografów, obserwując ich prace i efekty, 
gdzie mi było do nich i po prostu na początku nie dawałam sobie prawa do 
fotografowania. Te doświadczenia mnie zbudowały, jednak uświadomiły 
mi również, że moje oczekiwania i potrzeby rozwoju są ograniczane, że 
skrzydła mam dużo większe. Wtedy postanowiłam zmierzyć się sama ze 
sobą, ze swoimi obawami i kompleksami, licząc na to, że moja artystycz-
no-rzemieślnicza wrażliwość może zostać zauważona i doceniona. Dzisiaj 
jedyne czego żałuję, to że nie odważyłam się ciut wcześniej, ale cóż... 

Kim są twoi bohaterowie? 
Moja fotograficzna twórczość skupia się głównie na kobietach. Szybko 
okazało się, że mam smykałkę do odkrywania ich potrzeb i oczekiwań, 
nawet tych niewypowiedzianych i najbardziej skrytych. Ale co najważniej-
sze, do tworzenia korzystnych kadrów, na których panie niejednokrotnie 
wyglądają jak gwiazdy z okładki magazynu, a już na pewno tak się czują. 
To coś więcej niż tylko zdjęcia, to świętowanie bycia szczęśliwym z tego, 
kim jest i celebrowanie swego wewnętrznego blasku. 

To kreuje się naturalnie czy jest w tym wszystkim doza reżyserska? 
Zachęcam do naturalności w pozowaniu, nie reżyseruję, jedynie podpowia-
dam, bo wiem, że moja klientka ten najlepszy kadr stworzy, kiedy będzie po 
prostu sobą. Moim celem nie jest nałożenie sztucznie pozytywnego filtra, 
po prostu muszę zdjąć ten negatywny, który kobieta ma w swojej głowie 
na swój temat. Moja praca sprowadza się do bycia lustrem. Kobiety nawet 
nie wiedzą, jak cudowne miny robią, jak zachwycająco układają ciało, jakie 
są fotogeniczne, chociaż zawsze w progu informują mnie, że nie są. Nie 

są, bo nie dane im było popracować przed obiektywem na luzie, ale na tyle 
długo, żeby zdążyć porzucić maskę skrępowania i lekkiego dyskomfortu 
związanego z fotografowaniem. Ja mam czas. Prowadzę do zmiany spo-
kojnie i bez pośpiechu, pokazuję drogę i dodaję odwagi na każdym kroku. 
Moje modelki to młode kobiety wchodzące w etap świadomości bycia 
kobietą, panie obchodzące 60. urodziny, pragnące podkreślić swój urok, 
mamy z dorosłymi córkami celebrujące Dzień Mamy, kobiety 30- i 40- let-
nie chcące zatrzymać czas lub świętujące rozwód, bądź zwyczajnie ważne 
dla nich urodziny. Po prostu kobiety. 

Chyba śmiało można powiedzieć, że taka sesja zdjęciowa to świetna 
okazja do tego, żeby legalnie pozwolić sobie na świętowanie piękna. 
Zdecydowanie! To zarówno wyzwanie, jak i szansa na lepsze określenie 
siebie, swoich potrzeb i aspiracji, potrafi spełnić wiele ukrytych i niewypo-
wiedzianych pragnień, bo chyba każda kobieta w skrytości swego serca 
marzy, aby mieć piękne kadry. Sesje zdjęciowe nie mają limitu wieku, nie-
istotny jest kształt ciała ani waga. To po prostu najodpowiedniejszy pre-
zent dla każdej kobiety. Na przestrzeni lat udało mi się stworzyć niezwy-
kłą usługę poprawy samopoczucia, dodawania odwagi i energii, wsparcia 
w zakresie podkreślenia kobiecych atutów, a co równie ważne efektem 
sesji oprócz wyjątkowych zdjęć, są również nieodwracalne zmiany doty-
czące samoświadomości i tego jak kobieta postrzega samą siebie. Może 
to zabrzmi nieskromnie, ale dzisiaj naprawdę czuję, że jestem właściwym 
człowiekiem na właściwym miejscu. 

Prawie w każdym przypadku Twoi modele to niezawodowcy. Jak spra-
wiasz, by poczuli się swobodnie przed obiektywem? 
Zawsze przed sesją spotykam się na kawie i szczerej rozmowie na temat 
potrzeb, oczekiwań i wyobrażeń na temat pracy na planie i jej efektów. 
Zarówno ja jak i moja klientka potrzebujemy sprawdzić, czy jest porozu-
mienie między nami i jeszcze to coś, co nazywam „chemią”, która finalnie 
spowoduje, że obie będziemy przekonane, że będzie nam się dobrze pra-

AutorkA: ALEKSANDRA STARUSZKIEWICZ

Fotografka, doradca wizerunkowy, zakochana 
w personal brandingu, doskonale czuje świat 

kobiet. Perfekcyjna, sumienna i dokładna  
w działaniu. 

katarzyna 
krajewSka turyczyn 
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cowało. Klientka poznaje mnie, studio, ogląda portfolio, rozgaszcza 
się w moim świecie i tym samym buduje w sobie pewność, że jest 
w najwłaściwszym miejscu, w którym zrealizuje swoją fotograficzną 
potrzebę. Natomiast już w czasie trwania sesji interakcja jest podsta-
wą naszego sukcesu. Krzyczę „super!”, gdy jakaś chwila czy poza jest 
piękna, milknę i wstrzymuję oddech, gdy robi coś mega zachwyca-
jącego. Jestem turbo-emocjonalna. Ta ekspresja podczas pracy jest 
prawdziwa, niewymuszona. Ale wiem też, że ten entuzjazm i żywioło-
we zaangażowanie pomagają i dodają pewności siebie osobie przed 
obiektywem, utwierdzają w przekonaniu, że umie, daje radę i coś z tego 
będzie. Wykorzystuję wszelkie swoje umiejętności, aby stworzyć nieza-
pomniane przeżycie, by moi modele mogli doświadczyć swego rodza-
ju transformacji i to zarówno fizycznej jak i mentalnej. 

Twoją drugą miłością jest fotografia biznesowa i wizerunkowa. Tu 
pracujesz już nie tylko z kobietami? 
W tym zakresie pracuję również z mężczyznami. Działania biznesowe 
firmuję znakiem KKT Studio, bo przecież mężczyźni nie przyszliby po 
zdjęcia czy poradę do Wysokiej Szpilki (śmiech). Dzięki mojej wiedzy 
i zamiłowaniu do personal brandingu, grafiki i fotografii pomagam przed-
siębiorcom zbudować całościowy, biznesowy wizerunek spójny ze stra-
tegią firmy. Przed sesją zdjęciową zadaję dużo pytań, aby w efekcie tej 
wspólnej pracy pokazać na zdjęciach świadomą, spójną i autentyczną 
markę osobistą przedsiębiorcy. Niespodzianką jest, że klienci w jednym 
miejscu znajdują doradcę, który dodatkowo wykona sesję, zrobi grafiki 
i wesprze w prowadzeniu marki osobistej w świecie online. Pojawiają się 
również u mnie mężczyźni, którzy przychodzą i kupują sesję zdjęciową 
w ramach prezentu. Dla nich to sposób na dodanie swojej ukochanej 
pewności siebie, na uhonorowanie i podkreślenie swoich uczuć do niej. 
Oni wiedzą, że posiadanie kogoś, kto kocha lub kogo się kocha, jest 
wyjątkowym darem, który niektórzy z nas mogą przyjmować jako coś 
normalnego, co im się po prostu należy. Zachwycają mnie! 

Przed sesją zdjęciową, biznesową czy wizerunkową, zawsze pa-
dają pytania - co przynieść i w co się ubrać? Co w Twoim przy-
padku oznacza bycie doradcą wizerunkowym? 
Aby jak najlepiej doradzać, postanowiłam solidnie zgłębić ten te-
mat, pozyskując wiedzę o stylizacji sylwetki, o kolorach, fasonach, 
o zasadach dress codu, i na bieżąco śledzę trendy. Stylizacje to 
jeden z elementów wiedzy o wizerunku, który skutecznie stosuję 
i dzięki któremu tworzę adekwatne kadry, zgodne z oczekiwania-
mi moich klientów i ich odbiorców. Przy fotografii biznesowej, przy 
zdjęciach, które mają „pracować” w social mediach i komunikować 
profesjonalną odsłonę marki osobistej, te stylizacje mają bardzo 
duże znaczenie. 

Jednak Wysoka Szpilka to nie tylko sesje zdjęciowe. Co więcej 
można w niej znaleźć? 
Wysoka Szpilka przez lata swojej działalności urosła do projek-
tu wspierającego kobiety zafascynowane rozwojem osobistym, 
świadomym budowaniem silnej marki osobistej. Tu znajdziesz 
wszystko, czego ci potrzeba, by doszlifować oraz pokazać świa-
tu twój wizerunek – prywatny oraz biznesowy. Poza doradztwem 
wizerunkowym, konsultacjami personal brandingu, sesjami 
zdjęciowymi czy spotkaniami ze stylistką organizowałam cykle 
spotkań dla pań „14nasty Dzień Miesiąca”. To spotkanie zarówno 
towarzyskie, jak i biznesowe, networkingowe, które przede wszyst-
kim ma na celu służyć rozwojowi osobistemu. Z wiadomych po-
wodów spotkania nie odbywają się przez ostatnie półtora roku, 
jednak wrócę do nich, bo bardzo za nimi tęsknię, za tą energią, 
merytoryką i godzinami spędzonymi na cudownych rozmowach.  
Jednak najważniejszą misją Wysokiej Szpilki jest propagowanie se-
sji zdjęciowych dla każdej kobiety jako nowoczesnego i sprawdzo-
nego sposobu podniesienia własnej wartości. I tego trzymam się  
kurczowo! 

Wysoka Szpilka           /WysokaSzpilka  |  www.wysokaszpilka.pl 

KKT studio           /KktStudio  |  www.kktstudio.pl Studio foto:  Gdynia Dąbrowa, ul. Sojowa 2a
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Piękny uśmiech i białe, równe zęby to marzenie wielu z nas. Nowe uzębienie 
zmienia twarz, więc czasami z obawy przed radykalną metamorfozą boimy się 
jej poddać. Jednak współczesna stomatologia daje niesamowite możliwości. 
Pozwala zaplanować nowy uśmiech tak, aby uniknąć porażki i rozczarowania. 

Specjaliści z Nawrocki Clinic są w stanie zwizualizować pacjentowi efekt leczenia 
jaki zamierzają osiągnąć - i to jeszcze zanim przystąpią do pracy!

jak ZaplanOwać 
swój piękny uśmieCh?

Komputerowe projektowanie zabiegu implantologicz-
nego, czy też symulacja przyszłego uśmiechu pacjenta 
w obrazie 3D - to tylko niektóre zaawansowane syste-
my używane w stomatologii. Wszystkie dostępne są 
w Nawrocki Clinic, jednej z najnowocześniejszych klinik 
stomatologicznych na Pomorzu. Dzisiaj pacjent może 
zobaczyć swoją metamorfozę jeszcze przed zabiegiem. 
Wszystko dzięki wizualizacji na zdjęciach i modelach.

- Uśmiech idealny powinien być wyważony, odsłania-
ne przy nim zęby wkomponowane w całość twarzy, 
a dziąsła powinny posiadać harmonijną architekturę. 
Dlatego najlepiej sprawdzą się tutaj implanty, które są 
najbardziej naturalnym uzupełnieniem utraconych zę-
bów. Nie powodują zaniku kości w okolicy braków zębo-
wych, nie wymagają szlifowania sąsiednich zębów, a co 
najważniejsze są komfortowe w użytkowaniu - podkreśla 
doktor Michał Nawrocki, właściciel Nawrocki Clinic.

W leczeniu implanto-protetycznym kluczem do sukce-
su jest prawidłowe zaplanowanie zabiegu zarówno pod 
względem chirurgicznym jak i protetycznym. Dlatego tak 
ważny jest wybór odpowiedniego dentysty. Doktor Mi-
chał Nawrocki jest jednym z najbardziej doświadczonych 
specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Posiada ogrom-
ną wiedzę i wiele lat praktyki, otrzymał m.in. Certyfikat 
Implantologii przyznawany przez prestiżowy niemiecki 
Uniwersytet Goethe University we Frankfurcie. 

Niemniej istotny jest specjalistyczny sprzęt. W Nawrocki 
Clinic dentyści pracują na najbardziej zaawansowanym 
programie komputerowym 3D - Simplant do cyfrowego 
planowania zabiegu implantologicznego. Nawigacja Sim-
plant, pozwala trójwymiarowo zaprojektować przyszłą, 
idealną pozycję implantu. Zabieg jest wówczas bardzo 
dokładnie zaplanowany. Implanty wprowadzane są z nie-

samowitą precyzją, co wpływa na bezpieczeństwo zabie-
gu, a dodatkowo na skrócenie jego czasu. Wszczepienie 
implantu poprzedzone jest dogłębną analizą warunków 
anatomicznych pacjenta przy pomocy cyfrowej panto-
mografii i tomografii komputerowej, aby dać pełne po-
czucie bezpieczeństwa i gwarancję powodzenia zabiegu.

Kiedyś, po wszczepieniu implantów, pacjent musiał 
czekać od 3-6 miesięcy na odbudowę protetyczną, tak 
aby implant mógł ulec integracji z kością. Dzisiaj, dzię-
ki technikom cyfrowym, często możliwe jest oddanie 
estetycznego uzupełnienia tymczasowego połączone-
go z implantami już w dniu zabiegu. Wszczepienie im-
plantów i natychmiastowa odbudowa nigdy nie była tak 
szybka, komfortowa i dostępna dla pacjentów. Dzięki 
skanowaniu wewnątrzustnemu, przy pomocy specjal-
nych skanerów optycznych, obraz całej jamy ustnej jest 
przeniesiony do komputera i można zaplanować odbu-
dowę protetyczną. Planowanie uwzględnia wielkość im-
plantu, kość, w której będzie umieszczony oraz otacza-
jące struktury anatomiczne, takie jak nerwy, czy zatoki 
szczękowe.

Na podstawie tych wszystkich danych, w Belgii druko-
wany jest szablon chirurgiczny pozwalający wszczepić 
implanty w jednej, zaplanowanej wcześniej pozycji. Na 
tym etapie technik dentystyczny projektuje i wykonu-
je odbudowę protetyczną na podstawie otrzymanych 
plików cyfrowych. Nawrocki Clinic posiada własne la-
boratorium protetyczne. Stosowany w klinice system 
CAD-CAM – CEREC pozwala na samodzielne wykonanie 
różnorodnych prac protetycznych bezpośrednio w klinice 
podczas jednej wizyty. Dzięki cyfrowym technikom oraz 
własnemu laboratorium czas ten został skrócony do 
minimum. Pacjent tego samego dnia wychodzi z kliniki 
ciesząc się nowym uśmiechem.

i m p l a n T y
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- Inspiruje nas uśmiech, dlatego dokładamy wszel-
kich starań by przywracać go naszym pacjentom. 
Chcemy aby mieli piękny i zdrowy uśmiech, ale 
także zależy nam, aby osiągać ten cel drogą w stu 
procentach efektywną, jak najkrótszą, a tym sa-
mym jak najmniej uciążliwą dla pacjentów. U nas 
pacjent jest w pełni świadomy do jakiego efektu 
dążymy. Dlatego stawiamy na doświadczenie 
i wysokie umiejętności lekarzy oraz na najnowo-
cześniejsze technologie - wyjaśnia doktor Michał 
Nawrocki. - Otaczamy kompleksową opieką na-

szych pacjentów, by długo cieszyli się zdrowiem 
swojej jamy ustnej. A efekty naszej pracy można 
obejrzeć przeglądając metamorfozy naszych pa-
cjentów - podkreśla. 

W obecnych czasach pacjenci oczekują nowocze-
snych i szybkich rozwiązań, które spełniają najwyż-
sze wymagania estetyczne i dające maksymalny 
komfort użytkowania. Techniki cyfrowe i najnowo-
cześniejszy sprzęt, stosowane w Nawrocki Clinic, 
są w stanie te oczekiwania spełnić.
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Najlepsze zabiegi z zakresu medycyny estetycznej to takie, których nie widać 
– widać jedynie ich efekt! Jednak z bogatej oferty w Trójmieście trudno wybrać 

jedną klinikę do której nabierze się zaufania. Redakcja Prestiżu zdecydowała się 
zajrzeć do Bella Clinica, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym miejscu.  

CiałO i dusZa 

Coraz więcej osób korzysta z usług kosmetyczki czy lekarza medycyny 
estetycznej, by poprawić swój wygląd. I dobrze, bo nie ma nic w tym złe-
go, a warto o siebie dbać. Najczęściej jednak nie wiemy, czego potrzebuje 
nasza skóra, jaki zabieg wybrać oraz gdzie go wykonać. Redakcja Presti-
żu zdecydowała się sprawdzić jedną z klinik i zajrzeliśmy do Bella Clinica 
w Gdańsku, renomowanej kliniki, w której stosuje się innowacyjne zabiegi. 

ODDAJ SIę W BEZPIECZNE RęCE

Zabiegi to jedna kwestia, druga to specjaliści. Przy wizycie zawsze oba-
wiamy się, czy oddajemy się w dobre ręce. Niestety wiele osób wybiera 
przypadkowy zakład kosmetyczny, bo nie ma świadomości, że zabiegi 
z medycyny estetycznej powinien wykonywać jedynie lekarz, który ma od-
powiednie ku temu kompetencje i kwalifikacje, dzięki czemu jest w stanie 
zagwarantować, bezpieczeństwo wykonywanego zabiegu. W Bella Clinica 
możemy czuć się jednak bezpiecznie. Do naszej dyspozycji pozostają prak-
tycy, zajmujący się medycyną estetyczną, ginekologią estetyczną, stomato-
logią, endokrynologią, dermatologią, rehabilitacją medyczną, kosmetologią, 
a nawet fizjoterapią! Warto także nadmienić, że oprócz empirycznego do-
świadczenia, mają oni również wykształcenie lekarskie.

- Nasz zespół specjalistów śledzi najnowsze, światowe trendy w medycynie 
estetycznej i kosmetologii, a dzięki zaangażowaniu inwestorów wprowadza 
najnowocześniejsze technologie do oferty zabiegów Bella Clinica. Zdobyte 
doświadczenie i wiedza przekładają się na bezpieczeństwo wykonywanych 
zabiegów. Razem stworzyliśmy miejsce, w którym kompleksowo możemy 
zadbać o potrzeby naszych klientów i pacjentów oraz zapewnić jak najlep-
szą opiekę i całościowo spojrzeć na problemy – mówi Pamela Mrozińska 
z Bella Clinica.

Specjaliści w gdańskiej klinice stosują terapie skojarzone, czyli wykorzy-
stanie kilku zabiegów jednocześnie do osiągnięcia danego efektu. Takie 
holistyczne podejście jest najlepszym sposobem dbania o młodość ciała 
i ducha, a profilaktyka to najlepsza broń w walce z procesem starzenia. 
Oczywiście w mądry sposób i indywidualnie dopasowany do pacjenta. 

MąDRE STARZENIE

Najważniejszą kwestią na jaką stawia się w tym miejscu to nieinwazyjność 
i długoterminowość podjętych działań na skórę zgodnie z filozofią Smart 
Aging. To znaczy pozwól sobie na starzenie, ale mądrze – dbaj o siebie 
i czuj się dobrze.

- Doskonale wiemy, iż piękno swoje źródło ma wewnątrz naszego organi-
zmu, a dopiero kolejnym etapem jest jego okazanie na zewnątrz. Aby efek-
tywnie działać na zmiany zewnętrze, musimy zadbać w pierwszej kolejno-
ści o to, co dzieje się w środku naszego organizmu. Dlatego też stawiamy 
na ścisłą współpracę pomiędzy lekarzami a kosmetologami zatrudnionymi 
w klinice – dodaje Mrozińska.

Należy jednak pamiętać, że zabiegi to nie wszystko. Najlepiej podejść do 
swojego piękna w sposób kompleksowy i dbać zarówno o ciało, duszę 
i umysł. Są ze sobą nierozerwalnie połączone i tylko harmonia pomiędzy 
nimi sprawi, że poczujemy się prawdziwe piękni.

Bella Clinica
Al. Rzeczypospolitej 4/151

80-369 Gdańsk 
tel: 58 719 66 30

 

Autor: SZYMON KAMIńSKI
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ITP S.A. Partner w doborze technologii

„Dziś żyjemy szybko, często w biegu - dosko-
nale wiemy jak liczy się czas, którego ciągle 

nam brakuje. To właśnie dlatego, pragniemy 
zapewnić naszym klientom najskutecz-

niejsze i sprawdzone rozwiązania, tak aby 
wizyta w naszym salonie gwarantowała 

trafiony wybór i 100% zadowolenia”
- wypowiada się menager salonu - Anna 

Holcer.

Designersko zaprojektowany salon fry-
zjerski, sygnowany marką mistrza fryzjer-
stwa Piotra Cichy, doskonale uzupełnia 
strefa gabinetu kosmetyki profesjonalnej.
To właśnie tutaj wykorzystuje się najnow-
sze osiągnięcia technologiczne z zakresu 
kosmetologii estetycznej. Dwa pomiesz-
czenia zabiegowe, zostały wyposażone  
w sprzęty marek, łączących najwyższą 
jakość z gwarancją bezpieczeństwa i sku-
teczności takich jak Alma Lasers, LPG®, 
Pollogen® i wiele innych.
Oferta kompleksu wzbogacona jest o wy-
soko wyspecjalizowane zabiegi estetyczne 
całego ciała dla kobiet i mężczyzn m.in. 
mezoterapię igłową, oczyszczanie wodo-
rowe, infuzję tlenową, Termolifting Zaffiro, 
endermologie® LPG® Alliance, Geneo.
W zależności od kondycji skóry dobierane 
są one indywidualnie, na podstawie szcze-
gółowego wywiadu popartego komputero-
wą diagnozą.
Nowością w salonie jest platforma do depi-
lacji laserowej SOPRANO TITANIUM.
Jesień to najlepszy czas na rozpoczęcie 
procesu usuwania zbędnego owłosienia.

W samym sercu trójmiejskiego biznesu Olivia Business Centre, znajduje się profesjonalny salon 
piękności, zapewniający kompleksową obsługę w zakresie poprawy urody kobiet i mężczyzn -  

CICHY|DESIGN Olivia Beauty Centre. W tak prestiżowej i rozwojowej lokalizacji, zespół specjali-
stów z branży beauty, zapewnia swoim klientom wysoki poziom usług fryzjersko-kosmetycznych, 

oferując przy tym poczucie przyjemnie i komfortowo spędzonego czasu.

Wówczas gładkim ciałem możemy się cie-
szyć już w najbliższym sezonie wakacyjnym.
Dzięki aż trzem długościom fal (Alexan-
dryt 755 nm, Speed 810 nm oraz ND:YAG 
1064 nm) podczas zabiegu uszkadzane są 
struktury włosa na różnych głębokościach, 
a sama epilacja jest bardzo precyzyjna  
i doskonale sprawdza się na każdych fototy-
pach skóry oraz skórze opalonej.
Soprano Titanium™ to również jedyny laser 
do depilacji pracujący w trybie In-Motion™. 
Zabiegi wykonywane są przy ciągłym ru-
chu głowicy, gwarantującym pełne pokrycie 
depilowanego obszaru, co znacząco skraca 
czas trwania zabiegu i podnosi komfort 
pacjenta. Ten laser skradł nasze serca! 
Depilacja jeszcze nigdy nie była tak szybka  
i skuteczna, a przy tym bezbolesna. 

Dla czytelników Prestiż przygotowaliśmy 
jesienny rabat: na hasło „Prestiż” pierw-
szy zabieg depilacji laserowej na wybraną 
partie ciała 30% taniej. Teraz wystarczy 
się już tylko umówić. 

tel. +48 519 598 852  I  www.cichydesign.plGdańsk  I  aleja Grunwaldzka 472A 



150 metrów od plaży, na granicy Gdańska i Sopotu, w prestiżowym Hotelu Novotel 
oprócz siłowni, basenu, sal fitness oraz saun, do dyspozycji jest również strefa 

relaksu, która oferuje masaże relaksacyjne, terapie lecznicze, a także efektywną 
fizjoterapię ortopedyczną. To kompleksowa rekonwalescencja dla duszy i ciała. 

inny wymiar relaksu

Na terenie Marina Wellness Center oprócz szerokiego wachlarzu usług, do-
stępne są trzy specjalistyczne gabinety, w których działa trójka wykwalifiko-
wanych magistrów fizjoterapii. To właśnie dzięki nim każdy pacjent traktowa-
ny jest w sposób indywidualny.

- Masaż jest tylko składową fizjoterapii. Na mocy ustawy o zawodzie fizjote-
rapeuty, która weszła w życie kilka lat temu otrzymaliśmy kompetencje po-
zwalające na samodzielną diagnostykę oraz samodzielne planowanie terapii 
pacjenta. Dzięki temu mamy narzędzia, by kompleksowo zbadać pacjenta 
pod kątem funkcjonalnym oraz zaprogramować dla niego efektywną ścieżkę 
leczenia - mówi Grzegorz Jakubowski, fizjoterapeuta sportowy związany m.in 
z Arką Gdynia.

Oprócz klasycznych masaży, w ofercie znajdują się także terapie lecznicze, 
dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Może to być praca w gabine-
cie na kozetce, wykorzystująca elementy terapii manualnej w celu usuwa-
nia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego, albo na sali, gdzie 
pracuje się nad poprawą stabilizacji, koordynacji oraz budowaniem kondycji 
i wydolności.  

- Najczęściej trafiają do nas pacjenci borykający się z bólem w okolicy lędź-
wiowej kręgosłupa oraz bólem w okolicy karku, co przeważnie spowodowa-
ne jest współczesnym trybem życia, gdzie przeważa pozycja siedząca i zbyt 
mała ilość ruchu. Dzięki kompleksowym podejściu, potrafimy sobie z tym po-
radzić na wiele sposobów - podkreśla Martyna Kwiatek, trenerka medyczna.

To jednak nie wszystko. Marina Medical Center jest też odpowiednim adre-
sem do prowadzenia sportowca, ponieważ posiada wszystko co niezbędne 
do efektywnej fizjoterapii ortopedycznej. Począwszy od gabinetów, gdzie 

przeprowadzana jest terapia manualna, poprzez strefy do treningu funkcjo-
nalnego, kończąc na strefach przeznaczonych do treningu siłowego. Dodat-
kowym atutem jest obecność basenu. 

- Woda stanowi odciążenie dla ćwiczących stawów, dzięki czemu jest nie-
oceniona w procesie wprowadzania pacjenta w trening. Przychodząc do nas 
sportowiec dostaje wszystko czego potrzebuje: kompleksową diagnostykę 
popartą diagnostyką obrazową jaką jest USG, dobraną do jego stanu terapię 
oraz trening przygotowujący go do powrotu do uprawianej dyscypliny sportu. 
Jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o każdy aspekt rekonwalescencji 
atlety - dodaje Grzegorz Jakubowski.

Również miłośnicy relaksu znajdą tu coś dla siebie. Oprócz masażu relak-
sacyjnego, gorącymi kamieniami albo masażu dla dwojga, goście mogą 
skorzystać także z peelingu ciała oraz pielęgnacji twarzy. Jednak absolutną 
nowością jest sauna japońska, czyli tzw. Ganbanyoku. Podczas korzystania 
z niej leży się na płytach czarnej krzemionki wulkanicznej, które są podgrza-
ne do temperatury 42-44°C, niewiele większej niż temperatura ciała. Kamień 
emituje naturalne promieniowanie podczerwone (FIR), które przenika w ciało, 
a wszystko to w towarzystwie kojącej muzyki.

- Ganbanyoku to zabieg odprężający, wyciszający umysł oraz redukujący 
stres. Ponadto oczyszcza organizm z metali ciężkich i toksyn, usprawnia 
proces odchudzania – w czasie 60  minut można spalić nawet 1200 kalorii, 
a także poprzez pobudzenie  krążenia zredukować cellulit. Zbawiennie wpły-
wa też na cerę i włosy. Natomiast idealnym zwieńczeniem wizyty w naszym 
centrum jest spacer nad morze, bo znajdujemy się tuż przy nadbałtyckim 
deptaku - podsumowuje Natalia Damek, fizjoterapeutka oraz zawodniczka 
bikini fitness. 

AutorkA: HALINA KONOPKA
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AutorkA: KLAUDIA KRAUSE-BACIA

Coraz częściej słyszy się, że nieleczone żylaki 
mogą zagrozić naszemu życiu. Chyba trzeba do-
prowadzić do ich skrajnie złego stanu, żeby tak 
się stało?
Ryszard Zając: To prawda. Przewlekła choroba 
żylna niezwykle rzadko prowadzi do aż tak ekstre-
malnych powikłań, by doszło do zgonu albo utraty 
kończyny. Jej przebieg może jednak bardzo utrud-
nić życie. Nieleczona w skrajnych przypadkach 
doprowadza przede wszystkim do przewlekłych 
owrzodzeń. Staje się kalectwem, bo takie zmiany 
nie pozwalają normalnie funkcjonować pacjen-
towi. A co za tym idzie, nie pozwalają normalnie 
egzystować rodzinie. To jest już naprawdę trudna 
postać tej choroby.

Podobno żylaków nie da się pozbyć raz na za-
wsze. To proces chorobowy, który jak już się za-
cznie, będzie się toczył do końca życia. Zatem 
jak z nimi walczyć?
Zawsze tłumaczę pacjentom, że leczymy zęby 
chociaż wiemy, że i tak pojawią się kolejne ubytki. 
Na tym polega też przewlekłość choroby żylako-
wej. Udawanie, że jej nie będzie, że nie wróci, nie 
spowoduje, że nie wystąpi z powrotem. Pojawi się. 
Pod różnymi postaciami. Jeżeli wcześnie wykryje-
my nawroty tej choroby, to są to niewielkie dolegli-
wości i niewielkie zmiany, które mogą być leczone 
ambulatoryjnie. Nie wymagają rozległych, dużych 

operacji. Podobnie jest z innymi chorobami. Jeżeli 
pacjent dba o swój stan zdrowia, jest pod stałą 
kontrolą, to  ingerencje specjalistów, zakres dzia-
łań i koszty leczenia są dużo mniejsze.

Jakie objawy powinny skłonić nas do kontaktu 
z lekarzem? Uwypuklone, niebieskie, grube żyły 
przecież od razu się nie pojawiają...
Najczęstszym przykładem, głównie u kobiet, jest 
ociężałość kończyn, szczególnie nasilająca się 
w godzinach wieczornych. Często też pojawia 
się obrzęk wokół kostek. Buty zaczynają być za 
ciasne. To podstawowe objawy, które już powinny 
skłaniać do wizyty u lekarza. Żylaki wcale nie mu-
szą być widoczne, kiedy rozpoczyna się niewydol-
ność. Są one kolejną postacią tej choroby. 

Jak już uda nam się je wykryć, to trzeba je usu-
nąć. Zanim zgłębiłam temat słyszałam jedynie 
o kompresjoterapii i laserze, jednak istnieje chy-
ba znacznie więcej możliwości? Czy każdego ży-
laka można leczyć tą samą metodą?
Podejście do leczenia jest indywidualne. Specjali-
sta, który się tym zajmuje powinien dysponować 
szerokim wachlarzem możliwości usuwania ży-
laków. Część zmian możemy ostrzykiwać prostą 
metodą, jaką jest skleroterapia. Zaawansowaną 
chorobę leczymy poprzez zabiegi laserowe, fale 
radiowe albo zastosowanie pary. Pojawiły się rów-

Tym razem gościnnie, w kolejnej odsłonie cyklu „Od stóp do głów”, nie bez 
powodu wystąpił Ryszard Zając, znakomity chirurg naczyniowy, specjalista 
chorób żył, a prywatnie mąż Agnieszki, który na co dzień prowadzi ośrodek 

chirurgii ArtVein specjalizujący się w kompleksowym leczeniu choroby 
żylakowej. Wspólnie odbywamy podróż po zakamarkach naczyniowych 

i podajemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące was pytania.

Z aGniesZk ą kOśnik-Za jąC

Od stóp do głów

O Żyl ak aCh wie wsZystkO
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Założycielka marki Babiana. 
Kosmetologia. Genokosmetyka. 

Biotechnolog, kosmetolog, manager. 
Uważna, poszukująca, głodna wiedzy.

Agnieszka Kośnik-Zając 

nież leki nowej generacji. Są to kleje, któ-
re pozwalają operować pacjentów szyb-
ko i bez znieczulenia. Oprócz tego nadal 
przeprowadzane są klasyczne operacje 
usuwania żylaków, które gwarantuje fun-
dusz. Incydentalnie sięgamy po tę metodę 
w gabinetach, ponieważ jest ona bardzo 
inwazyjna. 

Stereotypy mówią, że żylaki dotyczą ko-
biet po 50 roku życia. Ale okazuje się, 
że z tym problemem zmagają się również 
kobiety w wieku dwudziestu i trzydziestu 
lat, a niekiedy nawet mężczyźni! 
Niewydolność żylna występuje aż u 20% 
społeczeństwa. Dla porównania cukrzyca, 
o której tak często słyszymy, obejmuje 5% 
populacji. Mówi się, że chorują głównie 
panie, choć ich przewaga to około 8-10%. 
Wynika to pewnie z tego, że kobiety czę-
ściej odsłaniają nogi. Latem, na plaży na-
sze wnioski byłyby już inne… Choroba na-
sila się z wiekiem. Ale siedzący tryb pracy, 
mała aktywność fizyczna powoduje, że 
młodzi ludzie coraz wcześniej zaczynają 
mieć objawy niewydolności żylnej. Jest to 
związane między innymi ze zmianą stylu 
życia.  

No właśnie, w obecnych czasach więk-
szość z nas ma siedzący tryb pracy... Co 
możemy robić na co dzień, by zapobie-
gać powstawaniu żylaków? 
Ruch, ruch, i  jeszcze raz ruch. W szcze-
gólności ćwiczenia mięśni łydek. Zawsze 
tłumaczę pacjentom, że po długim dniu 
pracy powinni iść przynajmniej na pół-
godzinny spacer. To usprawnia pompę 
mięśniową i nogi wieczorem tak nie doku-
czają. Drugim elementem, który zalecają 
organizacje lekarskie jest stosowanie 
komprejoterapii, czyli podkolanówek, poń-
czoch i rajstop uciskowych. Zapobiegają 
one długotrwałemu zastojowi krwi w koń-
czynach, zmniejszają obrzęki czy dolegli-
wości. Jak również zdecydowanie spowal-
niają narastanie objawów choroby żylnej.

Fot. Karol Kacperski



Na kulinarnej mapie Trójmiasta od niedawna znajduje się miejsce, w którym krzyżują się 
kuchnie pochodzące z czterech różnych regionów świata. Jest różnorodnie, egzotycznie, 

ale także artystycznie, ponieważ lokal stawia również na promowanie lokalnych 
artystów. O kuchni i filozofii Endi Wine House opowiada Damian Dopieralski, szef kuchni, 

a jednocześnie członek Culinary Team of Poland.

Endi Wine House jako jedna z nielicznych trójmiejskich restauracji ser-
wuje cztery, zupełnie różne kuchnie. Co króluje w waszej karcie?
Nasza karta podzielona jest na kuchnie pochodzące z czterech regionów 
świata – Włoch, Hiszpanii, USA i oczywiście Polski. „Zagraniczna” część 
karty zawiera klasyczne dania w ich raczej tradycyjnej formie i autorskim 
podaniu, natomiast polska – klasyki w odświeżonym i  unowocześnionym 
wydaniu, jak na przykład schabowy podawany w formie tapasów. Doce-
niamy lokalnych dostawców i staramy się ich promować – proponujemy 
deskę serów złożoną z lokalnych serów kozich, dostarczanych przez To-
masza Strubińskiego pod szyldem Kaszubskiej Kozy czy Werderkase – 
tradycyjnego sera żuławskiego, którego recepturę ożywił i odnowił Jacek 
Opitz.

Jednak oprócz tradycji w karcie znajdzie się również coś naprawdę eg-
zotycznego. Czym zaskakujecie swoich gości?
Polecam spróbować naszego tatara przyrządzanego z polskiej polędwicy 
wołowej z Pniew z dodatkiem majonezu z czarnego czosnku i chipsa z ce-
buli, oprószonego suszonym żółtkiem. Popularna wśród gości jest również 
sałatka z grillowanymi krewetkami, marynowanymi w majonezie cytryno-
wym i panierowanymi w pietruszkowym panko. Podanie jej w koszyczku 
z ciasta filo w towarzystwie cytrusów i oliwy mango przekona nawet tych 
nieprzekonanych. Dużą popularnością cieszą się również desery – kla-
syczne churros czy sernik nowojorski są zdecydowanymi faworytami. 

Jak sama nazwa wskazuje, również wino jest waszym mocnym filarem.
Mamy naprawdę szeroką kartę win. Obecnie posiadamy kilkadziesiąt bute-
lek z różnych zakątków świata, z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Gruzji, Argen-
tyny, Chile, RPA oraz z Polski – z domu Jantoń. Chcemy być prawdziwym 
domem wina. Miejscem, gdzie możemy spróbować jednego kieliszka, bez 
potrzeby kupowania butelki za kilkaset złotych. Takiej oferty w Trójmieście 
jeszcze nie ma. Jednak na winach nie poprzestajemy. Fanom koktajli pro-
ponujemy zarówno klasyki, jak i autorskie receptury. Nie zapomnieliśmy 
też o tych, którzy chcą wypić kolorowego drinka bez procentów. Nasz 
manager i szef baru – Mateusz Flasiński – z pewnością spełni koktajlowe 
fantazje. W ofercie znajdują się także kraftowe piwa domu – Endi i Agnes, 
czyli lager i APA – oraz lokalnie warzone piwo Szuwar z nietypowym do-
datkiem tataraku.

Na swoich social mediach często reklamujecie Tygodniowy Rozkład 
Jazdy – z czym to się je?
To koncept mający na celu zaznajomienie gości z tym, w czym się spe-
cjalizujemy i zachęcanie do poznania całej karty. Mówimy „nie” monotonii 
i bezpiecznym wyborom, a stawiamy na różnorodność. Tydzień zaczy-
namy we wtorek – poniedziałek jest dniem odpoczynku całego zespołu. 
Na dobry początek zapraszamy na burgera z piwem w gratisie. Środa to 
śródziemnomorski środek tygodnia, więc proponujemy np. mule w towa-
rzystwie kieliszka białego wina. W czwartek przenosimy się do Włoch, ser-
wując makaron w zestawie z koktajlem. Tym samym dotarliśmy do week-
endu – piątek to dzień z prosecco, a sobota z drinkami w promocyjnej 
cenie. Tydzień kończymy tradycyjnie, promując kuchnię polską i rodzinne 
spotkania. Nie obawiajcie się, że dzieci będą się u nas nudzić – przygoto-
waliśmy dla nich specjalny kącik!

Faktycznie, na monotonię nie można narzekać! A jak Pana doświadcze-
nie wpływa na nowy lokal? Jest Pan przecież członkiem drużyny olim-
pijskiej Culinary Team of Poland, a jednocześnie brązowym medalistą 
Olimpiady Kulinarnej w Stuttgarcie. 
Wyjazd na Olimpiadę Kulinarną i bycie członkiem Culinary Team of Po-
land to wielkie wyróżnienie i największa kulinarna podróż, w przenośni 
i dosłownie, jaką odbyłem w całej mojej karierze. Współpraca z jednymi 
z najlepszych szefów kuchni z województwa pomorskiego i warmińsko
-mazurskiego zapewniła mi porządną dawkę wiedzy. To, co zobaczyłem 
na miejscu było źródłem wielu inspiracji – praca szefów kuchni z wielu 
zakątków świata, ich pomysły i spojrzenie na gotowanie. Precyzja, jakiej 
wymagało przygotowanie finger foods, za które byłem odpowiedzialny, 
zostawiła swój ślad na mojej teraźniejszej pracy i przekładam ją na każdy 
wychodzący z moich rąk talerz. Dbam o szczegóły smaku i wyglądu dania, 
tak by każdy gość poczuł się wyjątkowo.

Endi Wine House oprócz tego, że jest miejscem, gdzie można dobrze 
zjeść, ma stać się też miejscem spotkań artystycznych…
Podobnie jak w kuchni chcemy promować lokalnych dostawców i rze-
mieślników, tak na sali stawiamy na promowanie lokalnych artystów. Po 
Nowym Roku chcemy wystartować z akcją, która połączy siły twórców 
oraz nasze jako restauracji. Miesiąc prezentacji prac planujemy zakończyć 
finisażem połączonym z degustacją win i przygotowanych przez nas fin-
ger foods. Artyści opowiedzą o swojej twórczości, a my – o kuchni.

To już wkrótce, ale już teraz działają tutaj cykliczne spotkania z muzyką 
na żywo, prawda?
Także tutaj bazujemy na naszym koncepcie lokalności – zapraszamy 
rozwijających się artystów, którzy mają szansę potrenować u nas przed 
szerszą publicznością, prezentując w każdą środę i czwartek 3 sety po 45 
minut. Współpracuje z nami kilku wykonawców – każdy ma własny styl 
śpiewania i akompaniamentu. Doskonale wpisuje się to w klimat panujący 
w Endim. To jest nasz pomysł na restaurację, być może daleki od typowo 
sopockiego zgiełku – proponujemy bowiem nowoczesną sztukę kulinarną 
w akompaniamencie muzyki, wina i swobodnej atmosfery.

GastrOnOmiCZna sZtuka

Fot. Karol Kacperski

AutorkA: HALINA KONOPKA
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Restaurac ja Endi Wine House to przede wszystkim ludzie, którzy zadbają  
ze szczególną starannością o każdego gościa, tak aby poczuł się jak w domu. Nasza 
karta zawiera dania z czterech różnych zakątków Świata: z Hiszpanii, Włoch, USA, 

a także autorskie potrawy kuchni polskiej. Selekcja naszych win sięga ponad  
60 pozycji z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Gruzji, Argentyny, Chile, RPA oraz z Polski.  

Endi Wine House to idealne miejsce na okolicznościową imprezę rodzinną, a także na 
biznesowy lunch. Ze względu na to, że dbamy o najwyższą jakość potraw, a produkty 

dostarczają nam lokalni producenci jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli. 
W tygodniu zapraszamy na wieczory z muzyką na żywo oraz na spotkania z artystami.  

Endi Wine House mieści się w samym sercu Sopotu przy głównym deptaku,  
200 metrów do najdłuższego drewnianego molo w Europie.

Odwiedź nas, Endi Wine House!

 Sopot, Powstańców Warszawy 9  |  endiwinehouse@gmail.com  |  tel.: 574 400 888  



Smakoszom topowej wołowiny, choć to wcale nie jedyna ich specjalność, 
brandu Crazy Butcher przedstawiać nie trzeba. W Gdańsku właściciele 

renomowanej marki poszli jednak o krok dalej i oprócz mięsnych 
delikatesów uruchomili również niesamowicie nastrojowe bistro.

więCej niŻ najlepsZe 
steki w mieśCie

Pozornie lokal jest nieco schowany. Zajmuje on cały narożnik nowocze-
snej kamienicy u zbiegu ul. Leśmiana i Hemara, na terenie gdańskiego 
Garnizonu, ale od drogi dzieli go mały kameralny skwerek. Uwagę przy-
ciąga jednak niemal od razu, a to za sprawą efektownego, czerwono-bia-
łego neonu. W środku jest jeszcze jeden, oprócz tego zielona, tętniąca 
naturalną energią ściana, a do tego mnóstwo pasji i entuzjazmu załogi.

- To podstawa, bo bez dobrej energii nie da się stworzyć miejsca, które 
będzie przyciągać klientów – uważa Filip Weka, właściciel Crazy Butcher.

Renomowana marka od lat cieszy się zasłużoną sławą w Warszawie, 
gdzie kilka tygodni temu nieopodal restauracji Roberta Lewandowskiego 
powstał jej trzeci sklep. Każdy smakosz wołowiny wie, że to właśnie tu 
może dostać najlepsze steki w mieście (m.in. słynną wołowinę z Japonii) 
i to właśnie tu zaopatrzy się w świeże wędliny oraz mięso wieprzowe, 
jagnięcinę czy starannie wyselekcjonowany drób. W przypadku Trójmia-
sta koncept Crazy Butcher wyszedł jednak poza dotychczasowe ramy.

- Otwarcie bistro pod naszym brandem było naturalną koleją rzeczy – tłu-
maczy Filip Weka. – Od kilku lat mamy już przecież swoje gospodarstwo 
na Mazurach. Współpracujemy z hodowcami z całego świata, nawet 

z Japonii. Otwieramy kolejne sklepy. W końcu uznaliśmy, że warto stwo-
rzyć lokal, w którym zaserwujemy produkt w formie najbliższej naszej 
wizji i naszym przekonaniom.

No właśnie. Biznesowa misja i wizja marki Crazy Butcher od samego 
początku istnienia firmy grają kluczową rolę.

- Popyt na jakościowe mięso i jakościową żywność rośnie, bo świado-
mość konsumentów jest coraz większa – przekonuje Filip Weka. - Wie-
rzymy, że jakość zawsze się obroni, a bardziej świadomy konsument prę-
dzej stanie się naszym klientem. Paradoksalnie sami często tłumaczymy 
naszym gościom, że mięsa nie trzeba spożywać codziennie. Lepiej jeść 
go mniej, ale stawiać wyłącznie na produkt wysokiej jakości.

My dla porządku dodamy jeszcze, że dania mięsne w karcie Cra-
zy Butcher Bistro Gdańsk nie mają wyłączności - w menu nie bra-
kuje bowiem świetnie pasujących dodatków warzywnych, pysz-
nych deserów, a także… dań wegańskich, jak choćby znakomity 
hummus. Kulinarną ofertę fantastycznie uzupełniają też starannie 
wyselekcjonowane wina i alkohole nieco mocniejsze, jak szkocka czy  
japońska whisky.

garnizon@crazybutcher.pl  |  +48 573 525 325  |  ul. Leśmiana 11, 80-280 Gdańsk

AutorkA: HALINA KONOPKA



#SAMNEKTAR

D I G I T A L  M A R K E T I N G  A G E N C Y

Na drodze do bycia zauważonym stoi 

pomysłowość. Brand musi się wyróżniać 
na tle konkurencji.

Każdy dziś walczy o te kilka sekund uwagi 

w trakcie scrollowania Instagrama czy 

o zerknięcie na reklamę wyświetlaną 

w remarketingu.

Już nie wystarczy większe logo czy 

wrzucenie na grafikę szeregu zalet 

i przypadkowych zdjęć produktu.

Trzeba działać nietuzinkowo! 
Jak to zrobić? Jednym ze sposobów, 

oprócz kreatywności, jest spójność 

wizualna w komunikacji.

Przeczytaj cały artykuł na naszej stronie: 
www.beeffective.pl

Dlaczego spójność 
wizualna marki 
jest ważna?

Beeffective
+48 694-562-974
Al. Zwycięstwa 96/98
Gdynia

hello@beeffective.pl 

Przeczytaj artykuł z cyklu



W Trójmieście nie napijemy się herbaty z prawdziwego zdarzenia - mówi Maciej 
Stafiej, miłośnik i specjalista od herbaty. Typowo herbacianych miejsc jest mało, 
a jeśli już są, to zazwyczaj herbatę traktuje się tam tylko jako dodatek. Dlaczego 
tak jest? O herbacie w Trójmieście, stylach parzenia, najlepszych i najgorszych 
herbatach sklepowych, a także o procesie zaparzania tej idealnej rozmawiamy 

z herbacianym specem, Maciejem Stafiejem.

HerBaCiany impas

To prawda, że w Trójmieście nie napijemy się prawdziwej, 
dobrej herbaty?
Jak zaczynałem swoją przygodę z herbatami, to było tutaj 
kilka lokali, takich typowo herbacianych. Teraz też jest kilka 
stałych punktów, gdzie można herbatę wypić, ale nie jestem 
w stanie polecić niczego naprawdę dobrego.

Naprawdę z tysięcy miejsc nie znajdziemy ani jednego?
To jest spora luka, i szczerze mówiąc nie do końca wiem z cze-
go ona wynika. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, bo siłą rzeczy 
trochę w tym środowisku herbacianym się obracam i wspól-
nie zauważyliśmy, że takie zagłębie herbaciane w Polsce to 
Kraków, Wrocław, a nawet Poznań. W Trójmieście herbaciarni 
z prawdziwego zdarzenia niestety brakuje. 

Może mieszkańcy Trójmiasta po prostu nie chcą pić herba-
ty?
Moim zdaniem problem tkwi w tym, że ludzie chcą, szukają 
dobrego produktu, ale on nie ma pożądanego „ssania” bizne-
sowego. Widzimy, że pojawiają się wśród konsumentów coraz 
wyższe oczekiwania wobec produktów. Ludzie poszukują no-
wości, ale herbata jest jeszcze niedoceniona. W tej sprawie na 
pewno trzeba postawić na edukację. Robiłem różne warsztaty 
w Sopocie i przychodziło na nie sporo ludzi. Goście przycho-
dzili, pytali, próbowali rożne napary i zawsze padało pytanie: 
„gdzie mogę te herbaty kupić?”. Niestety zawsze padała odpo-
wiedzieć „w internecie”. Jednak patrzę na to optymistycznie, 
bo to jest pole do działania – nie ma super herbat, ale jest spo-
ry potencjał do tego, że wkrótce może zaczną się pojawiać.

Autor: SZYMON KAMIńSKI  |  FOTO: KAROL KACPERSKI
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A czy to nie jest trochę tak, że u nas po prostu nie ma kultu-
ry picia herbaty? Przecież powszechnie mówi się, że śnia-
danie prawdziwego Polaka to szybka kawa i papieros na 
zakręcie (śmiech).
Na pewno też. Zauważmy, że Wrocław i Kraków mają bliżej 
do naszej południowej granicy i może być to dla niektórych 
ciekawostką, ale Czesi, mimo że są znani z piwa, to mają tak-
że bardzo dobrej jakości herbaty. Firmy, które kupują herbatę 
za granicą, nie ściągają jej z dalekiej plantacji, tylko właśnie 
kupują u Czechów. Po pierwsze dlatego że, stosunek ceny do 
jakości jest dobry, a po drugie dlatego że, sama jakość jest 
niezła. I może właśnie przez tę bliskość i łatwość wymiany 
kulturowej na południu Polski jest lepiej z tą kulturą herba-
cianą. Z Krakowa czy Wrocławia bardzo szybko też można 
wyskoczyć na weekend do Pragi, gdzie jest wiele herbaciarni 
z prawdziwego zdarzenia. My mamy troszeczkę trudniej. 

Jak w ogóle rozpoznać dobrą herbatę?
Najważniejsze to znać źródło jej pochodzenia i od tego war-
to zacząć. Dobra herbata to taka, która pochodzi z dobrych 
źródeł, czyli z małych plantacji, a te niestety są trudno do-
stępne. Następnie możemy pytać dalej: czy to herbata kla-
syczna, a może mieszana?, albo czy ma jakieś dodatkowe 
składniki, takie jak płatki kwiatów lub perfumy? Im bardziej 
herbata jest surowa, bez dodatków i ulepszaczy – tym lepiej, 
bo dzięki temu widzimy herbatę w najbardziej zbliżonej for-
mie do tego, co rośnie na krzaku. Jeśli w produkcie są jakieś 
aromaty, owoce, to wtedy wydaje mi się, że producent pró-
buje sprzedać tę herbatę nie przez to jaka ona jest, ale przez 
dodatki. A one zaburzają nam zmysły. Herbata musi być też 
trzymana w dobrych warunkach, i nie chodzi tu o szklane za-
mknięte słoiki, które są wystawione na promienie słoneczne, 
tylko puszki, w których nie ma dostępu powietrza i światła.

Jednak często idąc do sklepu i nie mając odpowiedniej wie-
dzy, zdajemy się na sprzedawcę. Czy da się w jakiś sposób 
samodzielnie ocenić jakość?
Jeśli chodzi o saszetki to sprawa jest skomplikowana. Jak 
ją rozerwiemy, to widzimy drobne zmielenie. Wtedy możemy 
być pewni, że znajduje się tam dosłownie wszystko – łodygi, 
części liści, zmiotki, więc ocena jakości jest tu praktycznie 
niemożliwa. Inaczej jest z herbatami liściastymi. Najlepszym 
sposobem jest po prostu jej zaparzenie. Możemy wtedy 
sprawdzić, jak wygląda, jak pachnie napar, jak smakuje albo 
może nie ma smaku, jak wygląda liść – po tym możemy oce-
nić, czy to wczesny czy późny zbiór. Później przechodzimy do 
samego próbowania i sprawdzania naparu. Ale i tu pojawia 
się problem, bo nie wiemy, jak powinien smakować, a przy za-
parzaniu możemy wyciągnąć wiele złych, jak i dobrych cech 
herbaty. Jednak jest to kwestia nauczenia. Wszystko rozbija 
się o kwestie wiedzy i próbowania. W lokalu zawsze jeszcze 
możemy podpytać obsługę – czyli skąd jest herbata, gdzie 
rośnie, albo czy to jest herbata oksydowana.

Czym jest oksydacja?
To proces chemiczny zwany utlenianiem. W polskiej nomen-
klaturze mylony często z fermentacją. W oksydacji herbaty 
zachodzi samoistny proces tlenowy – taki jak w przekrojo-
nym na pół jabłku, które brązowieje. Z kolei o fermentacji 
mówimy, kiedy w procesie biorą udział również bakterie. Ok-
sydacja herbaty zaczyna się po zerwaniu liści z krzewu, gdy 
te więdną, a następnie są rolowane. Proces zatrzymuje się 



przez podgrzewanie na woku lub specjalnym piecu. Co 
bardzo ważne – proces ten nie zachodzi we wszystkich 
herbatach. Należą do nich herbaty zielone, czyli te, któ-
re poddaje się najmniejszej obróbce. Po drugiej stronie 
mamy herbaty czarne, oksydowane niemalże w stu pro-
centach. Pomiędzy tymi skrajnościami, mamy jeszcze 
całe spektrum innych herbat: białych, żółtych, oolongów 
czy pu-erhów – wszystkie, z jednego krzewu Camellii 
Sinensis.

Wracając do Trójmiasta, typowo herbacianego lokalu 
nie znajdziemy, ale jakiś sklep z herbatą już prędzej. 
Robiąc research, mnie zainteresowały trzy…
Hmmm… Moim zdaniem mamy tu jeszcze większy pro-
blem (śmiech). A co pan znalazł?

W Gdańsku „Tea Janowicz”, w Sopocie „Jamajka” i w 
Gdyni „Makinetka”. 
Ja poleciłbym z kolei „Five o’clock”. Wiem, że to sie-
ciówka, ale spośród wszystkich innych mają całkiem 
przyzwoite herbaty i na początek dobre. Na pewno nie 

poleciłbym „Czasu na herbatę” – te herbaty fajnie wyglą-
dają, mają puszki, wszystko pachnie, ale miałem kilka 
przykrych doświadczeń i nie kupuje – ani na prezent ani 
wcale.

To jaką herbatę wybrać na początku swojej świadomej 
podróży po herbacianym świecie?
Wszystko zależy od naszych preferencji, nastroju, gustu, 
ale też od otwartości. Na początek poszedłbym w kilka 
klasycznych rozwiązań. Na spróbowanie poleciłbym na 
pewno jakiegoś czystego oolonga, żeby zobaczyć, czym 
jest herbata - Tie Guan Yin. Zasugerowałbym też klasy-
ka, czyli czarną herbatę z Yunnanu, ponieważ ona jest 
bardzo znana, ale mimo to potrafi zaskoczyć. W świecie 
herbat zielonych jest już trudniej, bo wybór jest bardzo 
szeroki. Możemy jednak spróbować dopasować ją na 
dwa sposoby -  klasyczny i tzw. „lepszej półki”. Long Jing 
to chińska zielona herbata, którą często wybiera się na 
prezent, ponieważ jest bezpieczna i popularna. Dru-
ga to herbata japońska – Sencha. Jednak tutaj w grę 
wchodzi już pewien warunek – poprawne zaparzenie. 



Parzona długo (dla mnie to np. minuta) sprawi, że będzie 
zbyt gorzka. Możemy też sugerować się tym, co jest na opa-
kowaniu, ale niestety często nie mają one nic wspólnego  
z prawdą.

Jednak to właśnie do herbat sklepowych najczęściej się-
gamy. Jak nie nadziać się na zmieloną papkę herbatopo-
dobną?
Tutaj sprawdza się zasada, że im tańsza herbata, tym 
niestety gorsza. Te najtańsze herbaty są tylko po to, żeby 
dosypać cukru, dolać mleka i będzie to lepsza opcja na po-
budzenie niż kawa. Ma kopnąć i tyle. Z lepszych i popular-
nych herbat polecam Dilmah. Oni posiadają tzw. certyfikat 
cejloński Pure Ceylon Tea, czyli wszystkie herbaty, które są 
sprzedawane na Sri Lance są zapakowane na miejscu. To 
znaczy, że po drodze nie było przesypywania, czy dodawa-
nia do herbaty niczego przez producenta. Polecam także 
herbaty Adalbert’s - to te ze słoniem na opakowaniu, rów-
nież cejlońska.

I w ten sposób dochodzimy do sedna: jak dobrze zaparzyć 
herbatę? To jakieś skomplikowane rytuały? 
Mamy dwa style parzenia – wschodni i zachodni. Zachod-
ni to ten, którego używamy na co dzień, czyli picie herbaty 
w saszetce czy sypanej w filiżance czy kubku. Do wschod-
niego potrzebujemy już trochę innych narzędzi. Pytanie tyl-
ko, co chcemy osiągnąć. Na początek wystarczy sitko albo 
dwa kubki lub filiżanki, ewentualnie dzbanek. Chodzi o to, 
by móc kontrolować, kiedy wyciągamy herbatę z gorącej 
wody. Styl wschodni charakteryzuje się krótkim czasem pa-
rzenia, stosunkowo dużą ilością herbaty i niewielką ilością 
wody. Do kubka czy dużego sitka wsypujemy 6-8 g herbaty, 
zalewamy ok. 120 ml wody o odpowiedniej temperaturze 
i parzymy przez ok. 30 sekund. Należy jednak pamiętać, 
żeby kubek lub sitko było całkiem spore, bo liście muszą 
mieć miejsce na to, żeby się rozwinąć. Warto też wiedzieć, 
że liście możemy zaparzać kilka razy, wówczas otrzymuje-
my różne napary i tak naprawdę na nowo poznajemy smak 
herbaty. 



Ostatni
apartament 
z widokiem...



WHITE MARLIIN - Z WIDOKIEM NA MORZE

Sylwester na plaży? Z miłą chęcią! Sopocka restauracja White Mar-
lin zaprasza do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru w przestrze-
ni, gdzie morski klimat poczuć można nie tylko za sprawą widoku, 
jaki rozpościera się za oknem. W przygotowanej na tę okazję kar-
cie dominować będą bowiem przede wszystkim wykwintne dania 
stworzone w oparciu o świeże owoce morza. Piękna lokalizacja, 
prywatna plaża oraz uniwersalny, minimalistyczny design mogą 
sprawić, że sylwestrowy wieczór będzie naprawdę magiczny. Po 
wyśmienitej kolacji warto skorzystać z restauracyjnego tarasu, 
gdzie można odetchnąć morską bryzą i wypatrywać noworocznych 
fajerwerków. Warto zarezerwować stolik już dziś, by pożegnać stary 
rok w wielkim stylu!

boMbAY - kulinArnY duCH indii

W Sylwestrowy wieczór w restauracji Bombay zmienia się nie tylko 
data, ale i strefa czasowa. Wchodzący tutaj goście przenoszą się 
do Orientu, pozostając jednocześnie w samym centrum Sopotu. 
Restauracja oferuje dania kuchni indyjskiej, przyrządzane między 
innymi bezpośrednio nad ogniem w temperaturze do 480 stopni 
Celsjusza, dzięki czemu pozostają soczyste i delikatne. Pachnące 

dymem i autorskimi mieszankami przypraw potrawy na bazie pro-
duktów sprowadzanych z Indii zachwycą niejedno podniebienie! 
Warto dodać, że tegorocznego Sylwestra uświetnią dania specjal-
nie przygotowane na tę okazję. Bombay jednak to nie tylko znako-
mita kuchnia, ale też szeroki wybór alkoholi oraz specjalne miejsce 
dla entuzjastów… cygar! Palarnię z pewnością docenią amatorzy 
tych eleganckich wyrobów. Restauracja przyjmuje już rezerwacje 
na ostatni wieczór roku, zatem nie należy zwlekać!

TłUSTA KACZKA - POLSKA KLASyKA

Gdyńska restauracja Tłusta Kaczka to zdecydowanie miejsce 
dla fanów domowej atmosfery, okraszonej ciepłem kominka, 
aromatem dziczyzny i smakiem domowej nalewki. Na tych, któ-
rzy zdecydują się zarezerwować tu stolik i spędzić sylwestrowy 
wieczór w nieco bardziej tradycyjnej  kulinarnie odsłonie, czeka 
menu a la carte - polska kuchnia w finezyjnym wydaniu. Dania, 
które znamy dobrze z domów rodzinnych, prezentowane są tutaj 
w nowych wariacjach, a do najlepszych składników podchodzi 
się z należytym szacunkiem. Tatar wołowy, kaczka nadziewana 
jabłkami, staropolski żurek, to tylko niektóre z pozycji, których bę-
dzie można skosztować przy dźwiękach muzyki na żywo. Brzmi 
dobrze? Bardzo!

Sylwester to nie tylko okazja do wznoszenia toastów i tanecznego świętowania, 
ale także moment, który warto zapamiętać poprzez… kubki smakowe.  

Eleganckie, orientalne i tradycyjne - przedstawiamy trzy wyjątkowe i zarazem 
zupełnie różne miejsca, w których warto świętować nadejście Nowego Roku, 

i które z pewnością łączy jedno - doskonała kuchnia.

GdZie wartO spędZić Ostatni 
wieCZór rOku?

Fot. Karol Kacperski

AutorkA: JOANNA BIEńKOWSKA



Przywitaj  rok 2022 na plaży w Sopocie.
Zabawa do białego rana, niezapomniany widok wschodzącego słońca 

- to ty lko przedsmak atrakcj i ,  którymi Was zachwycimy.

PierWSZa W hiStori i  imPreZa SylWeStroWa 
W White marlin!

Skontaktuj  s ię z naszą event manager i  poznaj szczegóły!
+48 792 203 496

restauracja@whitemarl in.pl

white_marl inwhitemarl insopot



p r e s t i ż owe 
i m p r e z y
Czyli suBie k T y wny prZeg l ąd w ydarZe ń



Zastawki 
i limi_pOtrOfy 
O faBrykaCji

 meralOGiCZnej

mBank twOrZy 
kanOn młOdeGO 

pOlskieGO 
malarstwa

Zastawki i Limi-Potrofy to tytuł wystawy przygotowanej 
przez Marka Rogulusa Rogulskiego specjalnie dla Gdańskiej 
Galerii Miejskiej. Widz w zależności od nastroju i preferencji 
będzie mógł się zatopić w intelektualnej grze lub zanurzyć 
w hipnotycznej przestrzeni. Anna Markowska, kuratorka 
wystawy, zapewnia, że genezą sztuki Rogulusa jest wal-
ka o własną dusze i jej moc. Dlatego ujawnia wielość ról 
i wcieleń artysty, także te najbardziej szalone - turo-krowy 
i szamana-bożej dziewicy. 

Marek Rogulski to artysta, którego występy i działania od lat 
gromadzą wiernych fanów z całej Polski. Rogulus nie ofe-
ruje tylko jednokrotnego przeżycia, ale również długotrwałą 
przygodę intelektualną, a jego koncepcje wzbudzają żywą 
dyskusję. Jest erudytą i teoretykiem wzbudzającym żywą 
dyskusję. Tworzy koncepcje i terminy, by specyficzny język 
adekwatnie wyrażał jego zadziwiające poszukiwania. Pod-
czas otwarcia wystawy, o godzinie 18:00, właśnie Markowi 
Rogulskiemu zostanie wręczona Nagroda Prezydent Miasta 
Gdańska z okazji 35-lecia pracy twórczej.

Od 15 października w Państwowej Galerii Sztuki w So-
pocie można oglądać wystawę „m jak młodość”. To 
pierwsza publiczna odsłona kolekcji mBanku złożonej 
z prac najciekawszych młodych polskich artystów. Do 
tej pory nie było w Polsce kolekcji, która koncentrowa-
łaby się na sztuce najmłodszego, dopiero wchodzące-
go w artystyczną dorosłość pokolenia. Bank stworzył 
kolekcję w ramach projektu „m jak malarstwo”. Wcze-
śniej sprzedał klasyczne dzieła sztuki, by zbudować 
niezwykłą kolekcję współczesną. Dzięki temu ma am-
bicję zaktywizować polski rynek sztuki i sprawić, że bę-
dzie on dla wschodzących polskich twórców bardziej 
otwarty. Wystawa „m jak młodość” została podzielona 
na trzy sekcje: „Obserwatorzy świata” , „Kim jestem? 
Kim jesteś?” oraz „Metafory. Rebusy. Ukryte narracje”. 
Kuratorem wystawy jest Piotr Sarzyński. 

data: 29.10 - 30.12
Miejsce: 4G, ul. Szeroka 37

data: 15.10 - 12.12 
Miejsce: Państwowa Galeria Sztuki
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935 ruChów 
w nieskOńCZOnej 

linii waCława 
sZpakOwskieGO

V sopoCkie  
kOnsekwenCje  

TeaTralne

W teatrze BOTO trwają V Sopockie Konsekwen-
cje Teatralne, czyli najdłuższy festiwal teatralny 
w Trójmieście. Do udziału w “Konsekwencjach” 
- przeglądzie małych form scenicznych - zapro-
szo-ne zostały zarówno sceny zawodowe, jak 
i teatry nieinstytucjonalne oraz grupy i twórcy 
amator-scy. Idea, która przyświeca przeglądowi, 
to zaproszenie najciekawszych spektakli mało-
obsado-wych z całej Polski. Ich wspólnym mia-
nownikiem jest minimalna scenografia i maksy-
malnie trójka aktorów. Tematyka, rodzaj i forma 
są dowolne.

Wystawa „935 ruchy w nieskończonej linii Wa-
cława Szpakowskiego” jest zaproszeniem do 
wejścia w świat linii rytmicznych Wacława Szpa-
kowskiego. Twórczość artysty sytuuje się na 
styku sztuk wizualnych, nauki i muzyki. Celem 
wystawy jest przede wszystkim odkrywanie idei 
artysty. Tytuł powstał w oparciu o wspomnienie 
córki Wacława Szpakowskiego, odczytane przez 
kuratorów wystawy jako zaproszenie do śledze-
nia linii, wykonania przez każdego odwiedzające-
go wystawę pewnej ilości ruchów oka. Ich liczba 
i możliwości rozwinięcia poza obszar rysunku 
zależy od każdego z nas, granica bowiem nie ist-
nieje. Odbiór prac Szpakowskiego jest intymny, 
rozgrywa się w czasie i w rytmie odnalezionym 
przez oko-umysł odbiorcy. Artysta pozostawił 
po sobie ponad 120 partytur, które skatalogo-
wał ołówkiem na papierze milimetrowym i ze-
brał w album „Pomysłów linijnych”. Ważnym 
elementem wystawy jest prezentacja artystów 
współczesnych, którzy w ramach swoistego 
eksperymentu zostali zaproszeni do interpretacji 
idei Wacława Szpakowskiego, podjęcia twórcze-
go dialogu z jedną z linii. Kuratorami wystawy są 
Łukasz Kujawski oraz Agnieszka Kulazińska.

data: 9.10 - 28.11
Miejsce: Teatr BOTO

data: 20.11 - 09.01 
Wernisaż: 19.11, godzina: 18:00

Miejsce: CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk

Wacław Szpakowski, Z Serii S, rysunek tuszem na kalce,  
1938-1950, 29x42 cm, fot. z archiwum rodziny artysty
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fine dininG week ppnt Gdynia świętuje 
10 urodziny

dZień pO japOńsku

W listopadzie powraca najpopularniejsze wydarzenie sceny fine 
diningowej w Polsce. Wielkie święto najwyższej jakości sztuki 
kulinarnej i świadomego hedonizmu odbędzie się w prawie 70 
restauracjach w siedmiu największych aglomeracjach, w tym 
również w Trójmieście. Na stronie festiwalu trwają wcześniejsze 
rezerwacje w festiwalowej cenie zapewniające dostęp na naj-
lepszych stolików 24h przed innymi. Szefowie kuchni zaserwują 
gościom autorskie pięciodaniowe menu #SpozaKarty, dzieląc się 
z nimi swoją filozofią kuchni i dając tym samym artystyczny wyraz 
swojej twórczości kulinarnej. Podczas zimowej edycji Fine Dining 
Week do każdego posiłku goście otrzymają wyjątkowe prezenty 
od Partnerów Festiwalu! Rezerwacji stolików można na stronie 
www.FineDiningWeek.pl.

Centrum Designu | PPNT Gdynia już od 10 lat sta-
nowi nieodłączny element DNA miasta i regionu. 
Jednym z punktów celebrowania 10. urodzin 
będzie wystawa „niech żyje design!”, dostępna 
od 25 listopada do 31 stycznia. Będzie to próba 
odnalezienia odpowiedzi na pytanie, co właściwie 
oznacza słowo „design” – wieloznaczne pojęcie, 
które stanowi punkt wyjścia wszystkich działań 
Centrum Designu | PPNT Gdynia. Każda z prze-
strzeni będzie pokazywać różne definicje desi-
gnu. Bez wartościowania, która jest najlepsza. 
Wszystko to na przykładach polskich projektów 
z ostatnich lat. Na miejscu nie zabraknie też sali 
warsztatowej, w której każdy będzie mógł skon-
frontować wiedzę z praktyką.

Japoński Dzień w Crazy Butcher Bistro Gdańsk 
na terenie gdańskiego Garnizonu będzie prawdzi-
wą kulinarną podróżą na najwyższym poziomie. 
Dowodzenie w kuchni przejmie tego dnia Naoki 
Ikeda, japoński szef kuchni z olsztyńskiej restau-
racji Kingyo, który specjalizuje się m.in. w przy-
gotowywaniu znakomitej japońskiej wołowiny 
wagyu. Nie zabraknie też wyrazistej japońskiej 
whisky, deserów z herbatą matcha oraz innych 
specjałów dalekowschodniej kuchni. Liczba 
miejsc mocno ograniczona! 

data: 17.11 - 05.12
Miejsce: Trójmiasto

data: 25.11 - 31.01
Miejsce: PPNT Gdynia, bud. IV

data: 07.12
Miejsce: Crazy Butcher Bistro (Garnizon)
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#Gdynia fOtOGeniCZna 
wernisaŻ praC

Fotografia uliczna stwarza jej twórcom wiele możliwości, 
pod warunkiem, że docenią cały wachlarz okoliczności 
towarzyszących, takich jak zróżnicowana przestrzeń 
fizyczna miasta, pogoda, przypadkowi bohaterowie – 
ludzie, zwierzęta, gdzie światło w obiektywie dyktowane 
jest przez pory dnia i pory roku. Ulotność chwili złapa-
na przez autora kadru bazuje na przypadku, a czasem 
szczęściu fotografa. Właśnie te czynniki bierze pod uwa-
gę kapituła konkursu Gdynia Fotogeniczna. To wydarze-
nie odbiegające od typowej formuły nadającej numero-
wane miejsca na podium. Konkurs polega na zebraniu 
wyjątkowego zestawu fotografii przedstawiających różne 
aspekty życia i funkcjonowania miasta, widzianego ocza-
mi fotografów przemierzających ulice Gdyni na całym jej 
terytorium. Zwieńczeniem oraz uhonorowaniem uczest-
ników konkursu będzie udział w wystawie zbiorowej, pre-
zentującej wybrane prace. Wernisaż wystawy odbędzie 
się 25 listopada w Gdyńskim Centrum Filmowym. W jury 
konkursowym zasiadają: Karolina Misztal – fotografka 
prasowa, dokumentalistka, fotoreporterka wydawnictw 
grupy Polska PRESS oraz ogólnopolskiej Agencji REPOR-
TER, Maciej Jeziorek – dokumentalista, fotograf FujiFilm 
Polska oraz m.in. Polska the Times oraz Wojtek Korsak 
– fotograf pejzażysta, portrecista, z ponad 40-letnim do-
robkiem zawodowym, członek ZPAF od 1998 roku.

data: 25.11
Miejsce: Gdyńskie Centrum Filmowe

#klimaTy 
sZtuka wraCa dO 
stareGO maneŻu

Klimaty – Trójmiejskie Targi Twórców to nowa, trójmiejska 
inicjatywa mająca na celu promowanie lokalnych twórców, 
niewielkich manufaktur i drobnych rzemieślników. Inaugu-
racyjna edycja targów odbędzie się w niedzielę 5 grudnia 
w gościnnych progach Starego Maneżu, miejsca, które od 
początku istnienia promuje sztukę i twórców oraz integruje 
lokalną społeczność. Podczas Klimatów zobaczymy znane 
trójmiejskie marki, ale także wielu debiutantów, dla których 
będzie to pierwsza okazja do zaprezentowania swoich 
prac. Klimaty to impreza skierowana do wszystkich mi-
łośników dobrego wzornictwa i idealna okazja do zakupu 
niepowtarzalnych przedmiotów dla siebie i bliskich, szcze-
gólnie przed zbliżającymi się świętami.

Organizatorkami Klimatów są Mirka Bułak – architekt 
wnętrz, założycielka pracowni projektowej Pracownia Wnę-
trza, a także współzałożycielka firmy MIJO LINE oraz Ania 
Kruszyńska – założycielka i właścicielka MANO, unikalnego 
konceptu mieszczącego się w gdańskiej Oliwie, łączącego 
salon kosmetyczny oraz sklep, w którym prezentuje piękne 
przedmioty autorstwa kilkudziesięciu twórców i artystów. 
Wejście na targi jest bezpłatne.

data: 05.12
Miejsce: Stary Maneż
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spaCer arCHiTekToniCzny 
Z maGdaleną CieleCką

Dworzec Morski, siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni, bę-
dzie obchodzić w tym roku 88. urodziny. Z tej okazji mu-
zeum wydaje audioprzewodnik architektoniczny po budyn-
ku, który jest jedną z modernistycznych pereł Trójmiasta. 
Gmach znajduje się w samym sercu Portu Gdyńskiego. Au-
dioprzewodnik architektoniczny nie będzie tylko historyczną 
narracją, ale również niezwykłą opowieścią, przekazywaną 
z perspektywy bohaterki, której głosu udziela Magdalena 
Cielecka. To storytellingowy spacer, który stanie się immer-
syjnym doświadczeniem audio, zanurzającym słuchacza 
w historię przewodniczki - zdolnej architektki, która z Dwor-
ca Morskiego wyrusza do „wielkiego świata”. Ta opowieść 
zabierze zwiedzającego w podróż będącą redefinicją trady-
cyjnego zwiedzania.
 
Premiera audioprzewodnika odbędzie się 8 grudnia w dniu 
Urodzin Dworca Morskiego. Będzie on dostępny na stronie 
muzeum. Tego dnia w Muzeum Emigracji w Gdyni odbę-
dzie się również spotkanie o architekturze budynku z histo-
rykami architektury: Grzegorzem Piątkiem i Anną Orchow-
ską-Smolińską, a poprowadzi je Szymon Jocek. Spotkanie 
dostępne będzie również online. 

data: 08.12
Miejsce: Muzeum Emigracji w Gdyni

12. edyCja 
„OdwaŻni 

wyGrywają”

Trwa 12. edycja Ogólnopolskiej Kampanii Spo-
łecznej „Odważni Wygrywają”, dotycząca profi-
laktyki raka jądra. Listopad to Międzynarodowy 
Miesiąc Walki z Męskim Rakiem i właśnie w tym 
miesiącu, dzięki inicjatywie Fundacji „Gdyński 
Most Nadziei”, mieszkańcy całego Trójmiasta, 
będą mogli skorzystać z licznych, różnorodnych 
działań promujących profilaktykę nowotworową 
i zachowania prozdrowotne. Dzięki regularnemu 
samobadaniu, możliwe jest wczesne wykrycie 
raka jądra, który we wczesnym stadium jest 
wyleczalny niemal w 100 %. Dlatego to właśnie 
profilaktyka w chorobach nowotworowych jest 
kluczowa, a skutecznym sposobem na propa-
gowanie tej wiedzy jest Kampania Społeczna 
„Odważni Wygrywają”, której działania są znane 
już w całym kraju. Projekt jest finansowany z bu-
dżetu Gminy Miasta Gdynia, a kampania objęta 
jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Gdyni. Bogaty harmonogram wydarzeń dostępny 
jest na stronie wydarzenia.

data: 07-27.11
Miejsce: Trójmiasto
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Biblioteczka prestiŻu 
Autor: SZYMON KAMIńSKI

Listopad przyniósł ze sobą krótkie dni i długie noce – a to idealny klimat na ciekawe i dobre 
lektury! W listopadowym zestawieniu nowości wydawniczych tradycyjnie zadbaliśmy o lektury 
z trójmiejskim pierwiastkiem. Jest trochę o samoświadomości, trochę o miłości, a także coś 
dla dzieci, by rozświetlić te nudne i ciemne popołudnia!

Porażki są znane każdemu człowiekowi – 
nie ma zresztą ludzi nieomylnych. I dobrze, 
inaczej byłoby nudno. Jednak to, jak radzimy 
sobie z takimi sytuacjami, mówi o nas wiele. 
Jedni wychodzą obronną ręką lub wyciągają 
z tego lekcję, inni poddają się lub nie zgadza-
ją się na porażki. O tym pisze Larssen – jak 
przygotować się na lepsze, codzienne życie. 
A wiele do tego nie potrzeba – wystarczy 
zmienić własne myślenie. Autor proponuje kil-
ka kwestii, którym warto się przyjrzeć w życiu 
– jak zaczynamy dzień, jakie mamy nawyki, 
jak podchodzimy do codziennych zadań, czy 
wierzymy w siebie oraz czy jesteśmy otwarci 
na innych. Od tego, jak odpowiemy na te pyta-
nia, zależy, jak podchodzimy do życia. 

To propozycja dla dzieci, które chcą 
uciec od szarej i burej listopadowej 
rzeczywistości w świat bajek i ma-
rzeń. Tym bardziej, gdy jest to miejsce 
pełne akceptacji dla każdego rodzaju 
istot – bo FarMagia to kraina pełna nie-
zwykłych stworzeń, żyjących ze sobą 
w jednym miejscu. A opiekę nad nimi 
sprawuje Tereska – opiekunka z do-
brym sercem i delikatną ręką do niefra-
sobliwych podopiecznych. Mimo tego, 
że te istoty pełne są energii to słuchają 
się poleceń dziewczyny - jednak nie za-
wsze kończy się to dobrze, dlatego na 
farmie zawsze się coś dzieje. A jakie 
nowe wyzwania stoją przed bohatera-
mi? O tym można dowiedzieć się z 2 
tomu opowieści. 

Na koniec trochę czegoś na pobudzenie, 
bo nic bardziej nie straszy w ciemne i głu-
che noce, jak horror! A w przypadku tej 
pozycji jest czego się bać! Jest 2099 rok. 
Na miejscu współczesnego Trójmiasta 
powstaje Gedanopolis, a rządzi nim Wiel-
korosja – potęga militarna nowej Europy. 
Pandemia, wojny oraz wielkie zlodowace-
nie zmieniły zarówno świat polityczny, jak 
i geograficzny. Stary świat upadł, a teraz 
nawet natura coraz częściej dyktuje wa-
runki życia poprzez ciągłe ataki żywiołów. 
Jednak to nie wszystko, bo na dodatek do 
ludzkiej rzeczywistości zaczynają przemy-
kać siły, niekoniecznie z tego świata i z tej 
ziemi. Skąd to się wzięło oraz czy można 
temu zapobiec? O tym dowiecie się po 
przeczytaniu powieści!

Powieść skierowana jest głównie do 
kobiet – bo to romans. Ale nie wyklu-
czamy także chętnych panów, którzy 
chcieliby zakosztować tej pozycji. 
A warto! Historia rodem z opowieści 
o Bridget Jones i  jej perypetii miło-
snych i nie tylko! Dominika, główna bo-
haterka, rozstaje się z facetem i wyjeż-
dża do rodzinnej wsi na Kaszubach. 
Jeszcze nie wie, że to będzie dla niej 
męczące doświadczenie, bo matka nie 
da spokoju i będzie lamentować przez 
cały czas o staropanieństwie córki. 
I za namową rodzicielki chodzi na spo-
tkania z mężczyznami. W tym samym 
czasie jej kuzynka przeżywa dramat, bo 
nie wie, czy wychodzić za mąż. Dwie 
kobiety, dwie perspektywy na miłość – 
jak to wszystko się skończy?

Odwyk mentalny. pięć krOków 
dO lepsZej COdZiennOśCi
Autor: Erik Bertrand Larssen
Wydawnictwo: Smak Słowa

farmaGia i sekret lOdOweGO 
kluCza 
Autor: Magdalena Jasny
Wydawnictwo: Novae res

dO kOśCi i dO krwi
Autor: Dominik Draba
Wydawnictwo: region

juŻ Cię kiedyś kOChałam
Autor: Katarzyna Misiołek
Wydawnictwo: Filia
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m i C h a ł  w i r t e l

- Na ten moment widzę, jak doświadczenie grafiki, pracy przy komputerze i ogólnie 
wcześniejszej twórczości wpływa na to jak myślę i tworzę obrazy. Wydaje mi się, że 
cyfrowe media tak we mnie wrosły, że nie jestem w stanie z nich zrezygnować, jeśli 

mam robić rzeczy szczerze i prawdziwie – mówi Michał Wirtel, grafik cyfrowy, malarz, 
ikonopis. Mimo że jego zainteresowania oscylują wokół motywów sakralnych, to 

w swojej twórczości zajmuje się zarówno sztuką użytkową, jak i artystyczną, a jego 
dzieła można oglądać, m.in. na Starym Mieście w Gdańsku.

wrOśnięty w media CyfrOwe

Najpierw była grafika cyfrowa, później pojawiły się plakaty, 
okładki płyt, a także murale, które można podziwiać w okoli-
cach Starego Miasta w Gdańsku. Teraz to głównie malarstwo 
wypełnia jego życie, czego zwieńczeniem były niedawno zakoń-
czone dwie autorskie wystawy obrazów. Dodatkowo pracuje na 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w pracowni prof. 
Zbigniewa Gorlaka dzieli pasję i doświadczenie ze studentami.

- Pragnienie malowania obrazów miałem w sobie zawsze, pew-
nie dlatego w jakiś sposób wsiąknąłem w graffiti, które potem 
w płynny sposób wyewoluowało do robienia plakatów. Natomiast 
samo malarstwo to była już świadoma, konkretna decyzja o tym, 
żeby iść na studia i rozpocząć nowy rozdział. Na ten moment 
widzę, jak doświadczenie grafiki, pracy przy komputerze i ogól-
nie wcześniejszej twórczości wpływa na to jak myślę i tworzę 
obrazy. Wydaje mi się, że cyfrowe media tak we mnie wrosły, że 
nie jestem w stanie z nich zrezygnować, jeśli mam robić rzeczy 
szczerze i prawdziwie – mówi Michał Wirtel, artysta z Trójmiasta.

MULTIPLIKACJE I POWTóRZENIA

Twórczość Michała Wirtela w ostatnim czasie można było zo-
baczyć podczas dwóch wystaw. Pierwsza z nich prezentowana 
była w czerwcu tego roku w Galerii Refektarz w Kartuzach. „Me-
mento Mori” jest cyklem prac malarskich, powstałych specjalnie 
z myślą o tym miejscu i jego historii, czyli o dawnym kompleksie 
klasztornym Kartuz. Co ciekawe, tytuł miał swoje źródło w za-
wołaniu zakonników - „Memento Mori”.

- Od dłuższego czasu przymierzałem się do tego, by dotknąć 
w swoim malarstwie bezpośrednio tematu śmierci w kontekście 
treści chrześcijańskich. Dodatkowo sama forma czaszki ludzkiej 
(która jest obecna we wszystkich obrazach z tego cyklu) jest 
bardzo inspirująca i wydaje się, że można ją zinterpretować na 
niezliczoną ilość sposobów. Na wystawie oprócz ośmiu prac 
w technice olejnej zaprezentowana została także ikona „Puste-
go grobu” oraz autorski mural namalowany w przestrzeni ga-
lerii. W połączeniu z tym szczególnym miejscem oraz czasem 
pandemicznym powstały dzieła, które mówią albo nawet przy-
pominają o tym, że śmierć została pokonana przez Chrystusa 
– tłumaczy artysta.

Druga wystawa odbyła się natomiast w Galerii ZPAP na ulicy 
Mariackiej. Zaprezentowane zostały tam prace z lat 2017-2021, 
czyli cykl „Droga”, w które skład wchodzi również wspomniane 
„Memento mori”.

- Prace z tego okresu to opowieść o wewnętrznym życiu czło-
wieka, relacji do cierpienia, szczęścia, grzechu, łaski - ogólnie 
przeżywania tego wszystkiego, co wiąże się z codziennością, 
ale w kontekście tej Dobrej Nowiny. Charakterystyczne dla 
tego cyklu są multiplikacje, powtórzenia form i postaci. Za-
bieg ten był dla mnie niezbędny do ukazania procesów, które 
zachodzą w człowieku i czasu, w którym to następuje – do-
daje Wirtel.

MAlArstWo sAkrAlne inACzeJ

Elementy sztuki sakralnej to dominujący motyw w twórczości 
młodego artysty. Próbuje czerpać z korzeni, jednak przetwarza-
jąc je na współczesne malarstwo i wykorzystując nowoczesne 
techniki, w tym cyfrowe obrabianie obrazów. Również praca dy-
plomowa oscylowała wokół tych tematów i zatytułowana była 
„Kazanie na górze”. To poliptyk, składający się z pięciu części, 
a nawiązujący do wydarzenia zapisanego w Ewangelii. Z jed-
nej strony obrazy mają zmuszać do refleksji, z drugiej są także 
przedstawieniem.

- Kiedy zrozumiałem, że nie jestem w stanie zrobić w życiu 
wszystkiego, co bym chciał, bo po prostu nie zdążę, to wy-
bór narracji w mojej twórczości padł na treści najważniej-
sze, czyli relację z Bogiem. Obrazy, które maluję, to nie jest 
stricte malarstwo sakralne przeznaczone do kościoła czy do 
liturgii. Jest to czysto narracyjna forma i opowiada o życiu 
chrześcijańskim. Odbiorca zaproszony jest do czytania ob-
razu jak książki. By opowiadać, używam ikony - dziedzictwa 
obu kościołów jeszcze przed podziałem. W moim odczuciu 
właśnie ta forma zawiera wszystkie treści, które niesie rów-
nież malarstwo, będące nośnikiem Ewangelii. Natomiast za-
biegi formalne związane z multiplikacją form i postaci mają 
na celu wzmocnienie sygnału oraz pokazać, że wydarzenia 
przedstawione są w pewnym czasie, drodze, procesie – opo-
wiada Michał Wirtel.

Autor: SZYMON KAMIńSKI  |  FOTO: KAROL KACPERSKI
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100 PLAKATóW I MURALE

To jednak nie wszystko, co tworzy artysta. W 2018 roku w ramach 
projektu Fasady OdNowa namalował wraz z żoną Martą murale na 
kamienicach przy Warzywniczej 10 na Starym Mieście w Gdańsku. 
Przedstawiają one pary łososi oraz ławicę ryb. W tym samym cza-
sie wyremontowano także fasady kilku innych budynków, a udział 
w tym wzięli, m.in. Jacek Zdybel, Sebastian Bożek czy Jerzy Jani-
szewski. Mimo tego, Michał Wirtel znany jest głównie z grafiki pro-
jektowej, a na swoim koncie ma już ponad sto różnych plakatów. 
To właśnie one były pierwszymi dziełami na początku jego drogi 
artystycznej.

- Plakaty projektowałem na koncerty moich kumpli, potem z czasem 
powstał projekt audiowizualny, gdzie te media cyfrowe zaczęły się 
rozrastać w mojej twórczości i tworzyć pewną całość. Ogromny 
wpływ na moją pracę zawsze miało środowisko, w którym tworzy-
łem, czyli kreatywni znajomi i przyjaciele, działający w dziedzinach, 
w jakich zawsze chcieli działać, rozwijać się, robić coś ciekawego – 
wspomina malarz.

Ale czy współcześnie plakat może być uważany za dzieło sztuki?

- Plakat umiejscowił się w punkcie, gdzie w „sztuce pięknej” narrację wy-
mienia się na informację. Oczywiście sam teraz używam dużego skrótu 
myślowego, ale same definicje takich słów, jak „sztuka” czy „rzemiosło”, 
są bardzo pojemne i ich granice często się zacierają. Bo przecież plakatu 
nie czyni użycie typografii, a obrazu użycie farby na płótnie. Jako odbiorcy 
jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na plakat od razu z pew-
nym poszukiwaniem informacji typu „co, gdzie i kiedy”, którą on niesie. 
W obrazie czy tradycyjnej grafice te poszukiwania obejmują raczej obsza-
ry związane z narracją lub czystą estetyką, pięknem. Również szybkość 
komunikatu ma znaczenie, raczej w kwestii plakatu komunikat powinien 
„przepłynąć” w dość krótkim czasie, gdzie przy klasycznie pojmowanym 
dziele sztuki raczej nikt nas nie pogania przy jego odkrywaniu i interpre-
tacji. Plakat to plakat, a obraz to obraz – rozważa Wirtel.

sztukA rodzinnA

Tworzenie sztuki zaczyna się jednak od pomysłu zapisanego w szki-
cowniku. Podczas tego procesu artysta określa format oraz wstępny 



"Wydaje mi się, że cyfrowe media tak we 
mnie wrosły, że nie jestem w stanie  

z nich zrezygnować, jeśli mam robić rzeczy 
szczerze i prawdziwie"
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szkic pracy. Jest to etap, podczas którego możliwe są jeszcze 
różne modyfikacje, a ostatecznie także weryfikacja tego, czy 
zamysł i planowane wykonanie jest dobre. Dopiero tak zaak-
ceptowany plan jest przenoszony do komputera i obrabiany 
w sposób cyfrowy.

- Projekty często powstają jako pewien kolaż ze zdjęć, wzo-
rów, fotografii, odręcznych rysunków. Do malowania staram 
się używać materiałów najwyższej jakości, bo po latach do-
świadczeń wiem, że to czym się pracuje, ma bardzo duże 
przełożenie na efekt końcowy. Lubię korzystać z przedruków, 
lubię łączyć jakość drukarską z malarstwem. Uważam, że te 
dwie techniki bardzo dobrze współpracują ze sobą i jedna po-
maga drugiej wybrzmieć. Moja ulubioną jest chyba tempera 
jajowa na desce oraz rodzaj współczesnego fresku, tj. farby 
oparte na szkle wodnym, którymi maluję na wapiennym tyn-
ku. Oczywiście też bardzo lubię olej na płótnie, cykle „Droga” 
i „Memento Mori” zostały namalowane właśnie tą techniką 
– wymienia malarz.

Droga do znalezienia własnej techniki i odkrycia możliwości ar-
tystycznych była długa i rozpoczęła się jeszcze w domu rodzin-
nym artysty. Było to miejsce w którym zawsze dużo się rysowa-
ło, obecne były albumy z dziełami sztuki, a we wnętrzu można 
było odnaleźć reprodukcje ikon. Dom był pierwszym miejscem, 
który kształtował dziecięcą wyobraźnię.

- Rodzice wspierali moje działania związane z tworzeniem i zawsze 
starali się wpajać mi dobre wartości. Mówili, co jest dobre, a co złe, 
jednocześnie dając mi dużo wolności. Myślę, że zapłacili za to wie-
loma troskami i nieprzespanymi nocami, ale jestem im za to bardzo 
wdzięczny, bo to doprowadziło mnie do miejsca, w którym teraz je-
stem. Dom i rodzina obecnie stanowi jedną całość. Moja żona jest 
malarką, zna i akceptuje specyfikę mojej pracy i właściwie każdy 
projekt staram się zawsze z nią przegadać. Chociaż teraz przede 
wszystkim zajmuje się domem i dziećmi, to te projekty, nad któ-
rymi pracujemy wspólnie, uważam za najlepsze. Jestem pewien, 
że największym sukcesem jest łączenie życia rodzinnego z pracą 
zawodową, i wspólnie nad tym pracujemy – mówi Michał Wirtel. 







- Nikt tak długo i regularnie nie pokazuje w Polsce twórców działających na 
pograniczu sztuki i nauki – mówi Jadwiga Charzyńska, wieloletnia dyrektorka 

Centrum Sztuki Współczesnej łaźnia. Dziś CSW łaźnia to instytucja, która 
znajduje się w top 400 miejsc na świecie zajmujących się sztuką współczesną. 

O artystycznej drodze, ewolucji, która dokonała się na przestrzeni lat, cyfrowych 
technologiach, sztuce w przestrzeni publicznej, i wreszcie o wyzwaniach sztuki 

we współczesnym świecie rozmawiamy z Jadwigą Charzyńską.

na pOGraniCZu sZtuki i nauki

C s w  ł a Ź n i a

CSW łaźnia działa w Trójmieście 20 lat, i to pani stoi 
za sterami tej placówki już niemal dwie dekady. W ja-
kim kierunku ewoluowało to miejsce na przestrzeni 
lat? Pytam, bo samo miejsce stało się bardzo rozpo-
znawalne, chociażby patrząc na to, że na okrągłe 20. 
urodziny przyjechał do was legendarny duet Gilbert 
& George porównywany do Beatlesów współczesnej 
brytyjskiej sztuki.
Rzeczywiście, przez ten czas CSW Łaźnia przeistoczyło 
się w rozpoznawalne i cenione w kraju oraz na świecie 
miejsce prezentujące najnowsze zjawiska w sztuce. 
Ważnym przedsięwzięciem było powołanie do życia 
w 2004 roku Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, pro-
jektu dedykowanego sztuce w przestrzeni publicznej. 
Od tego czasu zorganizowaliśmy pięć edycji tego mię-
dzynarodowego konkursu, a w przestrzeni Gdańska 
pojawiło się sześć artystycznych realizacji. Wśród nich 
są także charakterystyczne wiaty przystanków Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej. Autorkę graficznych ażurów 
na ich czerwonych ścianach – Annę Waligórską – wy-
łoniliśmy właśnie w ramach konkursu Galerii Zewnętrz-
nej Miasta Gdańska. Równocześnie – począwszy od 
projektu Cities on the Edge – zainicjowaliśmy regularną 
współpracę międzynarodową, poszerzoną w 2012 roku 
o program rezydencyjny. W 2011 roku zaprosiliśmy do 
Gdańska duet Gilbert & George z wystawą Jack Freak 
Pictures, co było niezwykle ważnym momentem w bu-
dowaniu naszego wizerunku. Rok później po raz pierw-
szy CSW Łaźnia trafiło na listę dwudziestu najlepszych 
galerii pokazujących sztukę współczesną w Polsce, 
przygotowaną przez tygodnik „Polityka”, na której wciąż 
się utrzymujemy. Nasza progresywność w prezentacji 
najnowszej sztuki została zauważona także na świe-
cie. Trafiliśmy do publikacji wydanej przez nowojorskie 
Nowe Muzeum, do której wybrano 400 miejsc na świe-
cie zajmujących się sztuką współczesną.

To mocne argumenty! Swoje działania skierowaliście 
mocno w stronę twórców zajmujących się cyfrowymi 
technologiami – czego pokłosiem jest pionierski cykl 
Art+Science Meeting trwający już 10 lat. Od czego się 
zaczęło?
Zgadza się, równo dziesięć lat temu rozpoczęliśmy 
realizację projektu Art+Science Meeting, wpisując Łaź-
nię na listę instytucji prezentujących ten ważny temat 
w sztuce współczesnej. Inspiracją do wprowadzenia do 
naszego programu tego zagadnienia byli artyści, któ-
rzy pojawili się w Łaźni z wykładami w ramach cyklu 
Immediate Art. Zaś impulsem do rozpoczęcia projektu 
stały się starania Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. Zaprosiłam do współpracy prof. Ryszarda W. 
Kluszczyńskiego, czego efektem były pierwsze wy-
stawy z tego cyklu. Jednocześnie, w ramach unijnego 
projektu Art Line, zorganizowaliśmy konferencję nauko-
wą „W stronę trzeciej kultury” podejmującą znaczenie 
wymiany wiedzy i współpracy pomiędzy humanistami 
i przedstawicielami nauk ścisłych.

Chyba mogę pokusić się o stwierdzenie, że dzisiaj 
nikt w kraju nie zajmuje się bioartem tak długo i re-
gularnie jak wasza placówka?
To prawda, bioartu jest sporo w naszym programie, ale 
nasze zainteresowania są szersze. Pokazywaliśmy tak-
że takich artystów jak Monika Fleischmann & Wolfgang 
Strauss, czy Masaki Fujihata, których artystyczna twór-
czość oparta jest o cyfrowe technologie i zagadnienia 
związane z bazami danych. Powiedziałabym zatem, że 
nikt tak długo i regularnie nie pokazuje w Polsce twór-
ców działających na pograniczu sztuki i nauki. W ten 
nurt wpisuje się także bioart, którego przykłady często 
można odnaleźć w naszych galeriach. Obecnie gości-
my w Łaźni Elvina Flamingo, polskiego artystę, który 
konsekwentnie od lat pracuje na tym polu. Jego projekt, 
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działający jako pop up-lab w ramach międzynarodowego projektu 
Studiotopia, będzie pokazywany do końca tego roku w oddziale 
Łaźni na Dolnym Mieście. 

Ma pani w pamięci najbardziej wartościowe projekty, które po-
wstały w tym nurcie? Bo przecież większość z nich mogliśmy 
podziwiać właśnie na wystawach w CSW łaźnia. 
Większość wystaw, które pokazaliśmy w ramach cyklu Art+Scien-
ce Meeting, było swoistym przedstawieniem pionierów tego ga-
tunku polskiej publiczności. Przykładem są pokazane w 2011 
roku projekty Preforming Data. Monika Fleischmann i Wolfgang 
Strauss, historyczna wystawa Pleasure of light. György Kepes 
i Frank J. Malina oraz instalacja Blue Morph Victorii Vesny i Jame-
sa Gimzewskiego. Te wydarzenia wskazały spektrum zagadnień, 
które chcemy pokazywać naszej publiczności. Niezwykle ważne 
było także zaprezentowanie duetu Oron Cattz i Ionat Zurr – nie-
kwestionowanych pionierów bioartu. Kolejnym ważnym artystą 
był Stelarc, którego wystawę Mięso, Metal i Kod: Rozchwiane Chi-
mery pokazaliśmy w 2014 roku. Także wspomniany już Masaki 
Fujihata i jego Poszerzanie świata. Równie ciekawymi artystami 
są, pracujący w duecie, Christa Sommerer i Laurent Mignonneau. 
Warto także zwrócić uwagę na wystawę historyczną zatytułowa-
ną Nearly human przygotowaną przez Jasię Reichardt – kurator-
kę, która przecierała szlaki projektom łączącym sztukę i robotykę. 
Przygotowana przez nią wystawa opowiadała o ludzkiej fascyna-
cji automatami i robotami.

Jednak program Art+Science to nie tylko wystawy, ale także 
nauka.
Bez wątpienia ważnym elementem programu Art+Science są 
wydawane przez Łaźnię publikacje naukowe, składające się na 
imponującą, docenianą na całym świecie serię, w których autorzy 
tekstów analizują między innymi społeczny i interdyscyplinarny 
charakter opisywanej twórczości. Problematyka tych książek czę-
sto oscyluje wokół nowych mediów oraz zagadnień sytuujących 
się pomiędzy tradycyjnie rozumianą twórczością artystyczną 
a badaniami naukowymi.

Inną ważną gałęzią jest sztuka w przestrzeni publicznej, którą 
zajmujecie się dobrych kilkanaście lat. Jak tutaj kształtują się 
zmiany na przestrzeni lat?
Sztuka w przestrzeni publicznej, to temat, którym zajmujemy się 
od początku mojej pracy w tej instytucji. W ostatnim czasie po-
szerzyliśmy tę aktywność o cykl wystaw WINDOWS. Nowe Zja-
wiska pokazywanych w LKW Gallery, który jest reakcją na zmie-
niające się warunki spowodowane pandemią. LKW Gallery dotąd 
funkcjonujące jako miejsce działań edukacyjnych zmieniło się 
w galerię dla młodych artystów. Jednocześnie przygotowaliśmy 
stronę internetową GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka. 
Pod tym skrótem kryje się projekt stanowiący wirtualną kolek-
cję i bazę danych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska. 
Strona już jest dostępna i myślę, że będzie to ciekawa propozycja 
zarówno dla osób fascynujących się historią Gdańska oraz sztu-



ką w przestrzeni publicznej, jak i dla gdańszczan oraz turystów 
zainteresowanych spacerami tematycznymi po Gdańsku.

Czy sztuka przymusowo wprowadzona do wymiaru on-line jest 
dla pani w jakimś wymiarze akceptowalna? W tym sensie, czy 
nie traci się w tym wszystkim najważniejszego - namacalności, 
reakcji zmysłów, wewnętrznych przeżyć?
Rzeczywiście, wiele działań przenieśliśmy do internetu – choć 
staramy się stwarzać warunki do fizycznego uczestnictwa 
w kulturze, to pozwoliło nam to powiększyć widownię i dotrzeć 
do całkiem innych osób, niż nasi „stali” bywalcy. Doświadczenie 
ostatnich dwóch lat pokazało, iż trzeba być otwartym na zmiany. 
Wkroczenie w nasze życie wirtualnych narzędzi komunikacji było 
pewnym przełomem. W naszym programie pojawiły się podca-
sty, czy filmy edukacyjne. Niektóre z tych pomysłów planujemy 
kontynuować. Potrzeba bezpośredniego kontaktu zrodziła nowe 
projekty realizowane w przestrzeni publicznej – wystawy w na-
szej artystycznej ciężarówce LKW Gallery, spacery tematyczne 
czy współpraca ze szkołami i lokalnymi społecznościami, np. 
podczas warsztatów ogrodniczych.

łaźnia ma dwa oddziały na Dolnym Mieście oraz w Nowym 
Porcie. Oba miejsca są ważnymi ośrodkami kultury w poszcze-
gólnych dzielnicach, ale czy oba pełnią taką samą funkcję?
Zgadza się, w ciągu ostatnich dwóch dekad rozwinęliśmy się 
także pod kątem infrastrukturalnym i lokalowym. Budynek na 
Dolnym Mieście działa od 1998 roku, natomiast w 2012 roku 
oddaliśmy do użytku drugi oddział w Nowym Porcie. Obecnie 
mamy więc w Gdańsku Łaźnię 1 na Dolnym Mieście i Łaźnię 
2 w Nowym Porcie. Dzięki oddziałowi nowoporckiemu nasza 
działalność została poszerzona o program rezydencyjny oraz 
kino studyjne, tak zwany KinoPort. W budynku również znalazła 
miejsce biblioteka miejska, bardzo ważna dla lokalnej społeczno-
ści. Program wystawienniczy – z rozłożeniem akcentów mery-

torycznych – jest realizowany w obydwu oddziałach, tak samo 
jak edukacja, której ważnym elementem jest szereg warsztatów, 
spacerów i działań o charakterze społecznym. Jest to istotne, 
aby program edukacyjny prowadzić równolegle na Dolnym 
Mieście i Nowym Porcie, ze względu na charakter tych dzielnic 
– oddalonych od kulturalnego centrum Gdańska – oraz ważną 
funkcję rewitalizacyjną, którą pełni CSW Łaźnia.

I na koniec, skoro już mam przed sobą eksperta w temacie, 
muszę usłyszeć  - w jakim kierunku zmierza sztuka współ-
czesna?
Muszę przyznać, że jest to bardzo trudne pytanie, któremu 
można poświęcić niezliczoną ilość akademickich rozwa-
żań i analiz. O tym problemie, o roli i wyzwaniach sztuki we 
współczesnym świecie, dyskutujemy także na łamach na-
szego czasopisma „Ręcznik”, który jest dostępny bezpłatnie 
zarówno w formie papierowej, w oddziałach Łaźni, jak i do 
pobrania na naszej stronie internetowej www.laznia.pl. Jed-
nak główną rolą CSW jest poszukiwanie najciekawszych 
zjawisk artystycznych i prezentowanie ich publiczności - 
w taki sposób, aby każdy mógł wyrobić sobie zdanie na 
ten temat. Ich odbiór społeczny jest bardzo istotny. Współ-
czesna sztuka często ma charakter krytyczny, a więc chce 
oddziaływać na odbiorcę, polemizować i wchodzić w spór.

Nasz świat cały czas się zmienia. Sztuka oczywiście też. Charak-
terystycznym zjawiskiem jest poszukiwanie nowych przestrzeni 
do pracy twórczej. Obecnie artyści mają szerszy wachlarz moż-
liwości, dzięki temu możemy oglądać dobre malarstwo, rzeźbę, 
rysunek, a także instalacje, fotografię i performanse. Sztuka jest 
więc emanacją przemian na świecie. A jednak o wartości dzieła 
sztuki nie decyduje technika, czy wykorzystywanie nowych me-
diów, tylko poziom warsztatu i oryginalność myśli, które to cechy 
wyróżnią je na tle innych utworów.



trójmiejskie insTa sTory

Fotopamiętnik, kanał społecznościowy, narzędzie promocji, które 
z  powodzeniem wyparło inne social media. Instragram zaspokaja 
szeroki wachlarz potrzeb współczesnego człowieka i  wpisuje się 
w  fakt, że żyjemy w  czasach obrazów i  infografik. Jak pisał Jean 
Baudrillard, jest subiektywną interpretacją rzeczywistości, która 
zaciera granicę, między tym, co rzeczywiste, a tym co wyobrażone. 
Może dlatego tak namiętnie przeglądamy kolejne konta na 
Instagramie, które co rusz przenoszą nas w  inne światy? W  cyklu 
Trójmiejskie InstaStory prezentujemy co miesiąc najciekawsze konta 
instagramowe osób związanych z Trójmiastem.

INSTAGARAMA PRZEJRZAłA I WyBRAłA MICHALINA DOMOń  (@michalinadomon)

         @shinysyl Obserwuj

Była jedną z pierwszych modowych blogerek z Trójmiasta. Mówi o sobie, 
że jest stylistką i architektem stylu. Pokazuje jak okiełznać trendy modowe 
i wnętrzarskie. Na co dzień nagrywa i montuje filmy, stylizuje i uczestniczy 
w sesjach zdjęciowych, wymyśla w jaki sposób zrealizować kampanie re-
klamowe od A do Z. Zaglądamy na Instagrama Shinysyl. 

Nazywam się Sylwia Gierz – Sone.
Jestem twórczynią internetową, której udało się zamienić pasję w pracę.
Urodziłem się w szpitalu na Zaspie, na co dzień mieszkam w Gdańsku, 
moim ulubionym miejscem na świecie jest mój dom.
Robię zdjęcia, ponieważ jest to moja praca.
W obrazie interesuje mnie przede wszystkim kreatywne podejście do 
przedstawienia danego produktu, naturalne uchwycenie sytuacji, poszuki-
wanie pięknej architektury, która jest tłem.
Instagram jest to platforma, na której dziele się z obserwatorami wiedzą, 
radami i zabawnym sytuacjami z życia codziennego.
Gdybym mogła zrobić tylko jedno zdjęcie, sfotografowałabym mojego 
synka Oliwiera, to najbardziej fotogeniczna istota na świecie i nie piszę tego 
tylko dlatego, że jestem jego mamą. Tak po prostu jest.  
Z Trójmiastem łączy mnie wszystko. Tu się urodziłam, studiowałam, pozna-
łam miłość życia, wzięłam ślub, urodziłam dziecko, tu mieszkam, tu mam 
najlepszych przyjaciół na świecie.
Trzy najbardziej fotogeniczne miejsca w Trójmieście: budynek LPP na 
Łąkowej – niesamowite światło, ten budynek to najlepsza blenda; biurowce 
Olivia Business Center – szklane fasady fajnie grają światłem; wrzeszczań-
skie i oliwskie kamienice.
Trzy ulubione adresy w Trójmieście: urokliwe uliczki górnego Sopotu, lasy 
oliwskie, plaża.
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insTa nominaCje 
@sHinysyl

@lelcia  

jest dietetyczką  
i w niesamowity sposób 
przekazuje wiedzę

@agasava 

makijażystka, która jest 
ekspertem i pielęgnacji 
i kolorówki

@vloglola 

influencerka pełną gębą, 
u nikogo innego nie znajdziecie 
takiej dawki motywacji 
i pozytywnej energii

@architekt_mo_home 

jest architektą, która pokazuje 
od kulis niesamowite remonty 
przemycając tym samym 
mnóstwo rad
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elekTryCzny luksus 
juŻ w trójmieśCie

M e r c e d e s  e Q s

Klasa S wśród „elektryków” dotarła do Trójmiasta. 
W gdyńskim salonie BMG Goworowski zadebiu-
tował futurystyczny Mercedes EqS, jeden z naj-
bardziej luksusowych samochodów elektrycz-
nych dostępnych na rynku. Nic więc dziwnego, że 
trójmiejska premiera najbardziej aerodynamicz-
nego, seryjnie produkowanego auta na świecie 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Impreza 
odbyła się w nowym salonie dealera BMG Gowo-
rowski przy ul. Łużyckiej. Tego wieczoru zapre-
zentowano aż dwa egzemplarze tego modelu, 
a wszystko przy akompaniamencie utalentowa-
nej saksofonistki Arethy Chmiel. Póki co, EqS jest 
dostępny na rynku w dwóch wersjach: EqS 450+ 
o mocy 333 KM oraz EqS 580 4MATIC o mocy 
524 KM, a co najważniejsze według producenta 
elektryczna „S" ma na jednym ładowaniu zapew-
nić nawet 770 km zasięgu. 

Fot. Krzysztof Nowosielski



najmoCniejsze 
Z merCedesów

A M G  P e r f o r M A n c e  T o u r

Raz do roku Trójmiasto podbija flota najmocniejszych 
z Mercedesów. Kilka, a niekiedy nawet kilkanaście mo-
deli AMG, przemierza lokalne drogi, prezentując swój 
potencjał zaproszonym gościom. AMG Performance 
Tour to coroczna wycieczka, którą organizują dla swoich 
klientów dealerzy marki. Tym razem BMG Goworowski 
zaprosił ich na niezapomnianą podróż przez Kaszuby. 
Trasa tegorocznego objazdu liczyła około 170 kilome-
trów, a kierowcy przesiadali się co pół godziny, by móc 
przetestować każdy model Mercedesa. A było w czym 
wybierać. Wśród ośmiu maszyn, znalazły się takie pereł-
ki jak AMG GT 63S 4-Door Coupe, AMG GT R czy Merce-
des-AMG G 63 w limitowanej szarości. Z kolei jednym 
z najtańszych prezentowanych w gamie był Mercedes 
AMG GLA 45 S, który mimo to jeździł i ryczał jak te naj-
wyżej pozycjonowane cenowo. Imprezy takie jak AMG 
Performance Tour pozwalają, z jednej strony – zasma-
kować motoryzacji z najwyższej półki, z drugiej – są do-
skonałą okazją do bezpośredniego porównania modeli 
z rodziny AMG, i wybrania tego idealnego.
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W trójmiejskim salonie BMW Zdunek premierowo 
pojawił się zupełnie nowy przedstawiciel bawar-
skiego koncernu, w pełni elektryczny SUV - BMW iX. 
W zamkniętym pokazie uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób, a gościem specjalnym imprezy był dyrektor 
generalny BMW Group Polska - Christian Haririan. 
Nie mogło zabraknąć też właściciela Grupy Zdunek, 
Tadeusza Zdunka. Punktem kulminacyjnym premie-
rowego wieczoru była prezentacja głównego boha-
tera - elektrycznego BMW, jednak to nie wszystko, 
ponieważ tym razem również cała otoczka zorga-
nizowana była z duchem przyszłości. Był występ 
Agnieszki Fils na skrzypcach elektrycznych, nato-
miast o poczęstunek zadbała kuchnia molekularna 
thefood.pl. Najnowszy elektryk BMW oferowany jest 
w dwóch wersjach: xDrive40 i xDrive50. 

t r ó j m i e j s k a  p r e m i e r a 

Bmw ix
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widOwiskOwy 
porsCHe
maCan Gts

Nowy Porsche Macan w nietypowym, oryginalnym kolorze 
Papaya Metallic zadebiutował w Trójmieście. Firma Lellek, 
do której należy salon Porsche Centrum Sopot, zaprosiła 
swoich klientów na premierowy pokaz najnowszej odsło-
ny swojego mniejszego SUV-a. W sopockim Radisson Blu 
Hotel pojawiło się niemal 300 gości, a sam Macan został 
zaprezentowany jak na gwiazdę wieczoru przystało - w to-
warzystwie tancerek-akrobatek na szarfach i projekcji la-
serów. Muzycznie wieczór uświetnił występ Sylwii Grzesz-
czak, natomiast o zmysły estetyczne zadbała  projektantka 
Ismena Warszawska, która zaprezentowała swoją najnow-
szą kolekcję. Zwieńczeniem wieczoru był pokaz barmański 
11-krotnych mistrzów świata. Podczas wydarzenia goście 
mogli podziwiać także biżuterię od Laru oraz prestiżowe 
zegarki od Tag Heuer, w tym absolutną perełkę - limito-
wany zegarek Carrera. Przysłowiową „wisienką na torcie” 
były jazdy testowe ulicami Sopotu pod okiem kierowców 
z Porsche Experience - Macieja Bocheńskiego i Krystiana 
Korzeniowskiego. Sam Macan ma teraz jeszcze więcej 
mocy, przeprojektowaną stylistykę i odświeżone wnętrze. 
Zaprezentowana wersja GTS oferuje 2,9-litrowy silnik V6 
biturbo, który generuje moc 440 KM, a sprint do „setki” trwa 
zaledwie 4,5 s.
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KIA to ponadprzeciętnie rozwojowa marka, która 
już nieraz zaskoczyła rynek. Jakiś czas temu do 

oferty koreańskiego producenta trafił kolejny model, 
który z pewnością rozpali zmysły fanów sportowych 
samochodów. Bowiem najnowsza KIA ProCeed to już 

nie ciasny 3-drzwiowy hatchback, a raczej 5-drzwiowe 
usportowione kombi typu shooting-break. W markach 

popularnych tego jeszcze nie było!

KoreańsKie, sportowe, 
KompaKtowe Kombi

Autor: MARCIN WIŁA  |  FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

K I A  P r o C e e d  G T



Segmentowo ProCeed konkuruje w zasadzie tylko 
z Mercedesem CLA Shooting Brake. Jego nadwozie 
to połączenie praktyczności, czyli kombi, ze spor-
towymi cechami auta typu coupe. Choć brzmi to 
niedorzecznie, to w tym szaleństwie jest metoda, 
bowiem ta KIA wygląda naprawdę dobrze!

Samochód produkowany jest w słowackiej fabryce 
i oferowany jest jedynie na europejskim rynku. Dzięki 
temu jest on dostosowany pod gusta i potrzeby eu-
ropejskich nabywców. Do naszej redakcji trafiła to-
powa odmiana GT z mocnym, 204-konnym silnikiem 
1.6 T-GDI i 7-stopniowym automatem udostępniona 
przez dealera K&K Wojtanowicz z Gdyni. 

KIA ProCeed odbiega zarówno stylem jak i charak-
terem od bardziej praktycznej odmiany Ceed kombi. 
Proporcje nadwozia różnią się od proporcji wszyst-
kich pozostałych Ceedów. Shooting brake z pięcio-
drzwiowym modelem Ceeda dzieli jedynie pokry-
wę silnika i przednie błotniki, wszystkie pozostałe 
elementy karoserii są nowe. Mimo to w nadwoziu 
ProCeeda łatwo wskazać wiele detali stylistycz-
nych, które są charakterystyczne dla designu marki 
jak chociażby stylistyka przedniej części nadwozia, 
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czyli grill w postaci tygrysiego nosa, szeroki dolny wlot powietrza 
oraz zdecydowane przetłoczenia z boku karoserii.

Wnętrze także różni się od kabin pozostałych modeli z rodziny Ceed 
detalami, które mają wprowadzić bardziej sportowy styl. Szarą pod-
sufitkę zastąpiono czarną, a na progach pojawiły się metalizowane 
listwy. Spłaszczona u dołu kierownica należy do wyposażenia stan-
dardowego, podobnie jak łopatki ze stopu metali lekkich przy kie-
rownicy w modelach wyposażonych w automatyczną przekładnię 
dwusprzęgłową. W modelu znajdziemy też aluminiowy podnóżek 
i nakładki na pedały, a na zewnątrz pomalowane na czerwono za-
ciski hamulców, dyfuzor, czerwone krawędzie nakładek progowych 
oraz czerwone akcenty atrapy chłodnicy. Te drobiazgi tworzą na-
prawdę niesamowity efekt, jednak za prawdziwie sportowy cha-
rakter odpowiada tu… dźwięk, a właściwie elektroniczny generator 
dźwięku i sportowy, buczący wydech z aktywnymi klapami. Mimo 
że to dźwięk wyciśnięty z auta w sposób sztuczny, to wbrew pozo-
rom sprawia, że ta wersja ProCeeda staje się prawdziwie sporto-
wym samochodem.

Prowadzenie ProCeeda to czysta przyjemność. Samochód pew-
nie trzyma się drogi i posłusznie wykonuje polecenia kierowców. 
ProCeed testowany był w Europie – na autostradach bez ograni-
czenia prędkości w Niemczech, przez bardzo kręte drogi w Alpach, 
aż po zatłoczone centra europejskich metropolii. Zza kierownicy 
czuć, że ta praca nie poszła na marne. Samochód jest wyposażo-
ny w ten sam rodzaj niezależnego zawieszenia wszystkich kół jak 
Ceed. Różnica polega jednak na nieco odmiennej charakterystyce 
takich elementów, jak amortyzatory, sprężyny, stabilizatory i układ 
kierowniczy.

Napęd ProCeed GT to 1,6-litrowy silnik T-GDI o mocy 204 KM i mak-
symalnym momencie obrotowym 265 Nm. Może on być sparowany 
z 6-biegową przekładnią mechaniczną (0 do 100 km/h w 7,6 s, pręd-
kość maksymalna 230 km/h) lub z siedmiobiegową automatyczną 
przekładnią o dwóch sprzęgłach (0 do 100 km/h w 7,5 s, prędkość 
maksymalna 225 km/h).

Ceny ProCeeda w Polsce zaczynają się od 94 990 zł za wersję GT 
Line ze 120-konnym silnikiem benzynowym. Testowany egzemplarz 
pochodzący z salonu K&K Wojtanowicz w Gdyni wyceniono na 143 
900 zł. 
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K&K WOJTANOWICZ

ul. Kcyńska 21A
81-005 Gdynia
T: 58 628 42 28 

ul. Gdańska 105-107
84-200 Wejherowo
T: 58 677 44 41

www.wojtanowicz.pl

Budzi podziw. Fascynuje. Kusi niepowtarzalnym stylem i osiągami. 
Robi wrażenie z zewnątrz. Zaskakuje komfortem i wygodą we 
wnętrzu. Taka właśnie jest Kia ProCeed. 

Już od

94 990  PLN

W najlepszym stylu.
Kia ProCeed.

Zuzycie paliwa / emisja CO2: 5,2~6,8 l/100 km / 119~153 g/km. Cykl mieszany. Wartosci zuzycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikaja z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposazenia.
Dane zuzycia paliwa maja charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego
Rozporzadzeniem Komisji 2017/1151. Wartosci rzeczywiste moga byc inne w zaleznosci od warunków i stylu jazdy. 7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki okreslone sa w ksiazce gwarancyjnej.



C i t r o e n  C 5 
A i r C r o s s  H y b r i d

Niemal trzy lata temu w Trójmieście zadebiutował nowy SUV w gamie 
marki Citroen o nazwie C5 Aircross. Teraz w naszej redakcji, dzięki 
dealerowi Citroen Zdunek, zagościł C5 Aircross Hybrid - model 
łączący napęd spalinowy z elektrycznym. Mimo nowego rozwiązania 
napędowego, ten największy SUV w gamie francuskiej marki 
zachował cechy Citroenów sprzed lat – czyli wyjątkowy komfort, teraz 
dodatkowo spotęgowany przez ciszę! 

hyBrydOwy deBiut
Autor: MARCIN WIŁA  |  FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI



C5 Aircross jest pionierem elektromobilnej 
technologii dla tego francuskiego produ-
centa. To pierwszy seryjnie produkowany 
model o takim napędzie. Zbudowany zo-
stał na platformie EMP2, używanej zarów-
no do aut osobowych, jak i dostawczych, 
i śmiało można się pokusić o stwierdzenie, 
że testowany przez nas model stanowi 
jedną z najlepszych propozycji w swojej 
klasie. Tym co wyróżnia Citroena C5 Air-
cross jest na pewno wysoki komfort jazdy 
i awangardowa stylistyka, co zresztą od 
zawsze charakteryzowało francuskiego 
producenta.

Wizualnie C5 Aircross Hybrid nawiązuje 
stylistyką do nowych modeli Citroëna, ta-
kich jak C3 czy Cactus, jednak ma w sobie 
elementy charakterystyczne jak chociażby 
„bąble” z  tworzyw sztucznych Airbump 

oraz ciekawe kolorowe dodatki. Model zy-
skał również kilka emblematów w „elektro-
mobilnym” niebieskim kolorze. Ciekawost-
ką jest również niebieskie podświetlenie 
spod centralnego lusterka w kabinie, które 
występuje tylko w tej odmianie i świeci się, 
gdy podróż odbywa się w trybie elektrycz-
nym. Ponadto, na karoserii dostrzec moż-
na dodatkową klapkę, pod którą ukryte jest 
gniazdko ładowarki. A skoro o tym mowa, 
to naładowanie do pełna baterii przy uży-
ciu domowego gniazdka zajmuje od 4 do 
7 godzin. Jeśli natomiast skorzystamy 
z szybkiej ładowarki, czas ten można skró-
cić nawet do 2 godzin. 

Najważniejsze odczucia są jednak pod-
czas jazdy. Model C5 Aircross wyposażo-
no w zawieszenie z kolumnami McPher-
sona z przodu i belką skrętną z tyłu oraz 
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w amortyzatory z poduszkami hydraulicznymi, tzw. 
Progressive Hydraulic Cushions, które poprawiają 
tłumienie nierówności i zapewniają większą precy-
zję prowadzenia. Auto dosłownie płynie po asfalcie, 
a jego prowadzenie nawet podczas szybkiej jazdy na 
krętych drogach jest pewne i stabilne. Jeżeli doda-
my do tego bezgłośny start, mniejsze zużycie paliwa 
i całkowitą bezemisyjność podczas korzystania z sil-
nika elektrycznego, to klaruje nam się naprawdę cie-
kawa propozycja. W pełni naładowane akumulatory 
pozwalają w takim trybie przejechać do 50 kilome-
trów. Maksymalnie „na prądzie” osiągnąć można 135 
km/h, ale wówczas zasięg bardzo szybko spadnie do 
kilkunastu, a nawet kilku kilometrów.

Konstrukcyjnie, za sprawą umieszczonego z przodu 
silnika elektrycznego oraz akumulatorów pod pod-
woziem, samochód zyskał na wadze - ponad 300 kg. 

Jednak mimo tego, C5 Aircross Hybrid zachował cał-
kiem dobre osiągi. Ma w końcu 225 koni mechanicz-
nych całkowitej mocy. Pierwszą „setkę” osiąga w 8.7 
sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h.

Czy napęd hybrydowy spowodował mniejsze spala-
nie? Na pewno mniej paliwa mieści zbiornik, który 
w porównaniu do spalinowej wersji, zmalał o 10 litrów 
– do 43. Wszystko dlatego, że trzeba było wygospo-
darować miejsce dla akumulatorów. Jazda testowa 
po trójmiejskich ulicach – częściowo także na trasach 
„przelotowych” zaowocowała spalaniem na poziomie 
nieco ponad 8 litrów benzyny na 100 km.

Prezentowany w naszym teście egzemplarz wycenio-
ny jest katalogowo na kwotę 177 400 zł, natomiast 
ceny podstawowego wariantu – Feel – zaczynają się 
od 160 150 zł. 
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Zaczęło się od niewinnego warsztatu na ulicy Wielkopolskiej 
w Gdyni, a dziś centrum obsługi pojazdów FRED prężnie 

funkcjonuje już w dwóch punktach, w Bojanie oraz w Gdyni 
Redłowie. To serwis, który idealnie wypełnia lukę pomiędzy 
autoryzowanym centrum obsługi a osiedlowym warsztatem. 
O początkach, odważnych przejęciach oraz jakości ASO za 
dużo mniejsze pieniądze, rozmawiamy z właścicielem firmy 

Fred Centrum Obsługi Pojazdów, Tomaszem Krauza.

jakOść asO 
Za mniejsZe pieniądZe

Fot. Krzysztof Nowosielski



Zaczęło się 15 lat temu, a dziś serwis samochodowy FRED 
jest znany w całym Trójmieście. Jak wspomina pan po-
czątki funkcjonowania warsztatu?
Początki wspominam z ogromnym sentymentem, były to 
czasy, w których znało się dosłownie każdego klienta, jego 
historie, plany, nawet takie, że nie chce się wracać do domu, 
bo teściowa przyjechała z wizytą… (śmiech). Wszystko dzia-
ło się wówczas w małym, ciasnym warsztaciku przy ulicy 
Wielkopolskiej w Gdyni, w którym mieściło się zaledwie 1,5 
samochodu. Warunki nie były zbyt komfortowe, ale za to lo-
kalizacja - znakomita. Jako żółtodziób na rynku chcąc prze-
konać właścicieli samochodów do swoich usług, postano-
wiłem postawić na najwyższą jakość świadczonych usług 
oraz bezpośredni kontakt z klientem. To, co udało się wypra-
cować wraz z moim zespołem przerosło moje najśmielsze 
oczekiwania. W stosunkowo szybkim czasie udało nam się 
przekonać ogromną liczbę zainteresowanych. To fascynują-
ce, jaką więź można zbudować pomiędzy warsztatem a jego 
klientem, kiedy za cel stawiamy sobie głównie jego zadowo-
lenie. Po zaledwie 5 latach działalności nadarzyła się okazja, 
aby kontynuować ten projekt w nowej lokalizacji, w Bojanie. 

Z centrum Gdyni do Bojana, brzmi jak duże wyzwanie, 
a zarazem wielka niewiadoma…
Jak usłyszałem nazwę Bojano to najpierw zapytałem, gdzie 
to w ogóle jest… Początkowo obawy były ogromne. Podyk-
towane było to specyfiką tego zabiegu, ponieważ polegało to 
na przejęciu działającego serwisu z prawdziwego zdarzenia 
wraz z personelem, wyposażeniem i całą resztą. „Tomasz 
wchodzisz i działasz” – tak mówili. Strach miał wielkie oczy, 
zastanawiałem się – gdzie ja w tym wszystkim, nie znam 
ludzi tam pracujących, jeszcze niedawno rozwoziłem pacz-
ki jako kurier, a tu nagle mam wziąć odpowiedzialność za 
powodzenie tego biznesu, jak i za wszystkie pracujące tam 
osoby. Nie wspominając o perypetiach w życiu osobistym, 
które z pewnością nie pomagały w tym wszystkim. To była 
szkoła życia, ale zakończona powodzeniem. Po 9 latach 
działalności w Bojanie udało się stworzyć fantastyczne 
miejsce cieszące się wielkim zaufaniem klientów. Widząc 
uśmiechnięte twarze moich współpracowników oraz pełne 
parkingi aut do naprawy napawa mnie ogromna duma, która 
to zarazem motywuje do dalszej pracy.

A tej zdaje się jest sporo, ponieważ oprócz Bojana stacja 
obsługi pojazdów FRED funkcjonuje również jako drugi 
punkt w Gdyni Redłowie w miejscu byłego salonu Citroena.
Serwis w Gdyni to temat rzeka. Chyba nie było dnia od 
przeszło roku, abym nie myślał o tym przedsięwzięciu. Na 
pozór wszystko wydawało się być perfekcyjne: centrum 
Gdyni, doskonała lokalizacja, ogromny potencjał… i właśnie 
tak do tego podszedłem. Co ciekawe, sytuacja z przejęciem 
miejsca po salonie Citroena była bliźniaczo podobna do 
tej sprzed 9 lat w Bojanie. Po raz kolejny zdecydowałem 
się wraz z lokalizacją przejąć także większość załogi, któ-
ra pracowała dla dealera Citroena. Wspominając wcześniej 
o szkole życia, która to miała miejsce w Bojanie, mogę z całą 
stanowczością stwierdzić, że wtedy nie miałem pojęcia co 
to właściwie znaczy. Dziś, po przeszło 14 miesiącach mogę 
powiedzieć, że udało nam się obrać właściwy kurs. Staramy 
się wykorzystać naszą lokalizację, zarazem przekonując na-
szych klientów, że podobnie jak 15 lat temu najważniejsze 
jest dla nas zadowolenie klienta. Po latach działalności wiem 
jednak, że firma to przede wszystkim zgrany, odpowiedzial-

ny zespół. Zaczynaliśmy w grupie 3-osobowej, a dziś nasz 
zespół liczy sobie 53 osoby. Sukces Freda i to gdzie się dziś 
znajdujemy jest zasługą wspaniałych ludzi, z którymi mam 
zaszczyt pracować.

W głowach wielu kierowców od lat rodzi się pytanie: dla-
czego warto korzystać z nieautoryzowanych serwisów? 
Obaw jest wiele, ale czy uzasadnionych?
Z pełnym przekonaniem powiem, że warto. Nasza firma 
jako jedna z nielicznych stara się wypełnić lukę pomiędzy 
autoryzowaną stacją obsługi a osiedlowym warsztatem. 
Cel jaki sobie założyliśmy to stworzyć serwis, który oferuje 
jakość ASO za dużo mniejsze pieniądze. Serwis, w którym 
każdy klient poczuje się komfortowo, wypije kawę, przeczyta 
interesującą prasę, a międzyczasie nasi serwisanci uporają się 
z bolączkami samochodu. Co więcej, obsługa nie polega tylko 
na usterkach zgłoszonych przez kierowcę. Każde auto musi 
przejść rygorystyczną check listę, aby za każdym razem móc 
poinformować klienta o bieżącym stanie jego pojazdu.

Jaką przewagę ma dziś FRED nad konkurencją? 
Wiemy jak zadbać o naszego klienta. Absolutnie bez znacze-
nia jest to, jakim autem do nas zawita. Zawsze z ogromną 
starannością staramy się wypracować zaufanie klienta oraz 
to, aby poczuł się wyjątkowy. Posiadamy wykwalifikowany 
personel a wyposażeniem pod żadnym względem nie od-
biegamy od autoryzowanych serwisów. Doskonale świadczy 
o tym fakt, że wiele prac wykonujemy jako podwykonawcy 
dla trójmiejskich serwisów.

Jaki jest zakres usług oferuje wasz serwis? 
Nasza firma świadczy każdą usługę, którą oferują serwi-
sy ASO. Począwszy od szeroko rozumianej mechaniki, 
elektroniki, aż po blacharstwo i lakiernictwo samochodo-
we. Dopełnieniem wszystkiego jest profesjonalna myjnia  
samochodowa.



Tyberiusz zwał to miejsce „wyspą rozkoszy”. Gwar, 
białe stoliki, Martini, ustronne miejsca sprzyjające 

rewolucji seksualnej i luksusowe papierosy, sprawiły, 
że słowo „Capri” nabrało nowego znaczenia. Stało się 
tęsknotą, której imię nadawano modnym kawiarniom, 

ekskluzywnym modelom łodzi motorowych 
i oczywiście samochodom…

ksZtałtne COupe 
Z wyspy rOZkOsZy

Autor: BARTOSZ GONDEK   |  FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

F o r d  C a p r i



Oszałamiające widoki, błękitne morze i malowni-
cze skały z bujną roślinnością od tysiącleci przy-
ciągały tutaj pragnących relaksu i wytchnienia. 
Już w XIX wieku na Capri zaczęło robić się cia-
sno od turystów. Na wyspie wypoczywali Dawid 
Herbert, George Bernard Shaw, Graham Greene, 
a także Lenin, Le Corbusier, czy Erwin Rommel. 
Po wojnie malownicza wyspa niedaleko Neapolu, 
pełna luksusowych willi, hoteli i butików, przycią-
gnęła również filmowców. Sławę wyspy ugrun-
towywali Clark Gable, Sophia Loren, Claudia 
Cardinale i Brigitte Bardot, która przybyła tutaj 
w 1963 roku, aby kręcić sceny „Pogardy”. Takie 
stężenie celebrytów sprawiło, że w połowie lat 
60. XX wieku świat ponownie oszalał za Capri, 
a urlop tam planowali nie tylko sławni i bogaci, 
ale także rosnąca w znaczenie klasa średnia.

Obchodzimy właśnie małą rocznicę. 14 listopa-
da 1968 roku świat, który uległ już modzie na 
zaprezentowanego cztery lata wcześniej, pierw-
szego Pony Car, czyli Forda Mustanga, powitał 
kolejny obiekt westchnień pragnących lepszego 
życia, coraz bardziej majętnych przeciętniaków. 
Był nim Ford Capri. Atrakcyjnie wystylizowany, 

europejski odpowiednik Forda Mustanga, któ-
rego pierwszy egzemplarz zszedł z taśmy pro-
dukcyjnej fabryki w Halewood koło Liverpoolu, 
atrakcyjną ceną i świetnym wyglądem, z miej-
sca rozepchnął się w ciągle jeszcze grzecznym 
i nieco nudnym segmencie samochodów klasy 
średniej.

Brzęcząc kluczykami, w kubełkowych fotelach 
zasiadali masowo nie tylko szczupli młodzieńcy 
w golfach, ale także upychające uprzednio na tyl-
nych siedzeniach, szerokie kapelusze, zakrywa-
jące oczy wielkimi ciemnymi okularami, modne 
panie. Tak Ford Capri stał się ikoną epoki, a po 
pierwszej generacji, produkowanej do 1973 roku 
przyszły dwie kolejne. Druga – lekko kanciasta, 
ugrzeczniona, nie do końca popularna i wreszcie, 
niezwykle ładna, charakteryzująca się ostrą linią 
i długą maską, trzecia, produkowana od 1978 
do 1986 roku, która podobnie jak pierwsza, jest 
obecnie bardzo poszukiwana przez miłośników 
i kolekcjonerów klasyków.

Żaden inny europejski, sportowy Ford nie powtó-
rzył  sukcesu Capri. To auto nadal uwodzi, cze-



go dowodem jest trwający już sześć lat związek 
Forda Capri 1.3 V4 i Wojciecha Baszkowskiego. 
Ten człowiek miał w swoim życiu naprawdę wiele 
samochodów. Swoją przygodę z motoryzacją za-
czął zaś dosyć wcześnie – mając zaledwie 17 lat. 
Miał też zawsze bardzo rzeczowe podejście do 
motoryzacji. Do czasu, kiedy w podziemnym ga-
rażu w Gnieźnie zobaczył przywiezione z Włoch, 
kultowe coupe. Kolor, linia, dźwięk małego, ale 
mimo to widlastego silnika. Po prostu miłość od 
pierwszego spojrzenia…

Mimo że Capri było w całkiem niezłym stanie, 
pan Wojciech postanowił je całkowicie odnowić. 
Przez kolejne dwa i pół roku naprawiono niewiel-
kie ubytki blacharskie i na nowo polakierowano 
auto, uzbrajając je w nowe chromy. Capri otrzy-
mało nowy silnik i zawieszenie. Tylko wnętrze, nie 
zniszczone, pozostawiono w oryginale. Tak jak 
w przypadku klasyków często się zdarza, Capri 
był pewnego rodzaju początkiem. Dziś w „Basza 
Garage”, oprócz niego parkuje piękna Alfa Romeo 
– o której będzie jeszcze mowa i kultowe BMW 
1602. Wszystkie pochodzą mniej więcej z tego 
samego czasu – przełomu lat 60. i 70. XX wieku. 
Będąc kolekcją i zarazem kapsułą czasu,  przypo-
minającą o największej świetności Capri,  niezwy-
kłych samochodach i najlepszych filmach z Jame-
sem Bondem. 



Trójmiejski 
klasyk to nowy 
cykl magazynu 

Prestiż, w którym 
bierzemy pod lupę 

najciekawsze 
klasyki, które na co 

dzień zamieszkują 
 trójmiejskie 

garaże. To nie tylko 
opis konkretnej 

jednostki, ale przede 
wszystkim barwna 

historia, która się za 
nią kryje.



Robotyzacja zminimalizuje 
koszty na poziomie zatrudnienia, 
ułatwi biznesowi pracę. Ale 
jej główny cel to pomoc 
człowiekowi, sprawienie, że 
praca ludzka będzie bardziej 
efektywna, kreatywna – mówi 
Andrzej Kubiak, Partner ds. 
Rozwoju Biznesu i sprzedaży 
Pirxon S.A., działającej od 
2004 roku firmy specjalizującej 
się we wdrażaniu robotów do 
optymalizacji procesów back 
office (ang. RPA – Robotic 
Process Automation), tzw. 
cyfrowych pracowników.

szTuCzna 
inteliGenCja
na eTaCie

AutorkA: EWA KARENDYS



Cyfrowy pracownik – to oferowany przez was 
robot, które ułatwia pracę firmom. Co potrafi?
Andrzej Kubiak: Nasz robot wykonany w tech-
nologii Robotic Process Automation replikuje 
kliknięcia człowieka na komputerze i  ruchy 
myszką na ekranie monitora. Tak jak zwykły 
pracownik może więc obsługiwać bardzo róż-
ne aplikacje. Mogą być to strony internetowe,  
przeróżne systemy np. księgowe, bankowe. 
Może w nich wykonywać operacje, może też 
np. wejść na Allegro, czy pobierać informacje 
z sieci i wprowadzać do Excela. Posiadając 
zdolność obsługi każdej aplikacji robot - tak 
jak człowiek - może obsługiwać w swojej pra-
cy zadania czy całe procesy. Roboty są użyt-
kownikami komputera, a często nawet mają 
własnego maila, dostępy do systemów infor-
matycznych i odpowiednie w nich uprawnie-
nia! Jeżeli firma posiada robota w technologii 
RPA -  to obsługa procesu nie będzie wizualnie 
różniła od procesu, który obsługuje człowiek. 
Jeżeli włączymy komputer na którym jest za-
instalowany robot,  to na ekranie pojawią się 
identyczne sekwencje kliknięć. 
  
Z tą różnicą, że zadanie 
zlecone robotowi będą 
wykonane szybciej?
Bardzo często  - tak,  po-
nieważ robot potrafi szyb-
cie j  „przekl ik iwać”  sys -
temy i aplikacje, a co za 
tym idzie – wykonywać 
operacje. Szacujemy, że 
wykonanie zadania zajmie 
cyfrowemu pracowniko-
wi 5-8 razy szybciej  niż 
człowiekowi. Jest jeszcze 
jeden wielk i  atut :  robot 
nigdy nie popełnia błędu, 
co zdarza się ludziom, szczególnie w nudnych 
i pracochłonnych procesach. Można więc po-
wiedzieć, że roboty mają na celu uwolnienie 
ludzi od żmudnej, powtarzalnej, niekreatywnej 
pracy.

W jakich branżach pracuje cyfrowy pracow-
nik?
Na brak rąk do pracy cierpią firmy z branż ta-
kich jak finanse, kadry, księgowość. Właśnie 
w tych obszarach robotyzacja procesów biz-
nesowych bardzo dynamicznie się rozwija.  Na-
tomiast potencjał jest bardzo duży, bo dzisiaj 
bardzo wiele branż ma problem ze znalezie-
niem odpowiedniego pracownika. 

W robotyzacji procesów back office ograni-
cza nas jedynie wyobraźnia. Wdrażamy robo-
ty w firmach budowlanych, motoryzacyjnych, 
czy przetwórstwa żywności. Przykładowo dla 

firmy budowlanej Krispol, produkującej bramy 
garażowe, rolety, okna i drzwi wejściowe, wy-
konaliśmy automatyzację procesu planowania 
terminów produkcji i dostaw. Zadaniem ro-
bota jest weryfikowanie, jaki asortyment jest 
potrzebny, żeby zrealizować zlecenie. Inny 
przykład to motoryzacyjna firma Kirchhoff 
Automotive, produkująca szkielety nadwozi 
– dla której zautomatyzowaliśmy proces księ-
gowania faktur. Z kolei dla duńskiej przetwórni 
owoców morza  - firmy Espersen przygotowa-
liśmy robota, który pomaga w procesie kontroli 
jakości. Produkty żywnościowe, sprzedawane 
na rożnych rynkach, wymagają tłumaczeń ich 
specyfikacji za każdym razem kiedy dana par-
tia towaru zejdzie z taśmy produkcyjnej. Licz-
ba tych tłumaczeń w związku z dużą ilością 
asortymentu oraz krajów do których Espersen 
dostarcza żywność - przekracza setki dziennie. 
Człowiek opracowywał pojedynczy dokument 
kilkukrotnie dłużej niż robot, co oznaczało gi-
gantyczny nakład pracy i, niestety, stratę cza-
su.

W takim razie czy są zadania, którym robot 
nie podoła i które zawsze 
będzie musiał wykonywać 
człowiek?
Oczywiście. Uważam, że 
człowiek nigdy nie zosta-
nie zastąpiony całkowicie. 
Bardzo wiele  procesów 
wymaga bowiem twórcze-
go myślenia, kreatywności. 
Przykładowo działający 
według algorytmu robot 
wykona zadania szybciej 
i bezbłędnie. Praca robota 
może też polegać np. na 
wykryciu błędu, znalezie-

niu anomalii. Ale później musi pojawić się czło-
wiek i sprawdzić dlaczego coś się nie zgadza. 
Np. gdy wykryto błąd na fakturze, to człowiek 
musi zweryfikować przyczynę niezgodności, 
musi wykonać telefon do dostawcy zamówie-
nia. Robot tego nie zrobi.

A co z branżami, które wymagają bezpośred-
niego kontaktu z klientem – turystyka, sprze-
daż, usługi. Czy w przyszłości u fryzjera lub 
kosmetyczki obsłuży nas robot?
Zawsze można wprowadzić roboty także 
w tych sektorach, pytanie – z jakim odbiorem 
się to spotka. Uważam, że tego typu raczkują-
ce rozwiązania, które obecnie funkcjonują są 
bardzo niedoskonałe. Spójrzmy na voiceboty, 
które coraz częściej obsługują infolinie ope-
ratorów komórkowych, firm kurierskich, czy 
banków. Dla mnie osobiście takie rozmowy są 
niedokończone i irytujące, mam poczucie, że 

"Człowiek nigdy nie 
zostanie zastąpiony 
całkowicie. Bardzo 

wiele procesów 
wymaga bowiem 

twórczego myślenia, 
kreatywności"
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nie załatwiłem sprawy. Ostatnio gdy rozmawiałem 
z botem w jednym z banków, próbował nakłonić 
mnie on do kontaktu z konsultantem następnego 
dnia. To mija się z celem.

A prace fizyczne? Czy robot będzie mógł w nie-
dalekiej przyszłości posprzątać pokój hotelowy? 
Albo – inny przykład -  podać zastrzyk pacjentowi 
w szpitalu?
Jestem bardzo sceptycznie nastawiony i nie wy-
obrażam sobie takiej sytuacji. Zauważmy, że coraz 
więcej osób sięga np. po roboty sprzątające miesz-
kanie. Przed producentami jest jeszcze wiele do 
zrobienia, żeby te urządzenia nie wymagały żadnej 
ingerencji i  poprawek człowieka. Jeżeli robot napo-
tka krzesło, biurko, kwiat to już pojawia się kłopot 
i potem człowiek i  tak musi robić poprawki. 

Ciekawym przykładem wykorzystywanym w medy-
cynie jest robot da Vinci, który znacznie ułatwia pra-
cę lekarzom podczas operacji. Natomiast pamię-
tajmy, że jest to robot sterowany przez człowieka.

Bardziej mówimy więc o ułatwieniu pracy człowie-
kowi, a nie zastępowaniu go?
Zastąpienie człowieka – to piękna wizja, która do-
brze się sprzedaje. Ale moim zdaniem jest zupełnie 
nierealna. Robotyzacja zminimalizuje koszty na po-

ziomie zatrudnienia, ułatwi biznesowi pracę. Ale jej 
główny cel to pomoc człowiekowi, sprawienie, że 
praca ludzka będzie bardziej efektywna, kreatywna. 

Przy tej okazji warto wspomnieć, że dużym proble-
mem jest brak świadomości o istniejących rozwią-
zaniach. Przykładowo bardzo wiele firm posiada - 
choć o tym nie wie -  roboty w licencjach Microsoft  
365. Wystarczy krótkie szkolenie i nie ma żadnych 
przeszkód, by przedsiębiorca mógł zautomatyzo-
wać swoje procesy.  Cyfrowa transformacja jest 
dostępna dla każdego, tylko trzeba być świadomym 
rozwiązań, które mamy w zasięgu ręki. 

Pomówmy o kosztach. Czy robotyzacja jest dro-
ga? Po jakim czasie, przeliczając na koszty pra-
cowników, inwestycja w robota może się zwrócić?
Według naszych danych w 90 proc. przypadków 
inwestycja zwraca się w czasie krótszym niż 12 
miesięcy. W pozostałych 10 proc. – okres ten sięga 
do dwóch lat.

A co z czasem, który trzeba poświęcić na przygo-
towanie robota?
Nad przygotowaniem po stronie klienta pracują mak-
symalnie dwie osoby, które najlepiej znają dany pro-
ces. Czas realizacji wynosi 10 do 40 dni roboczych. 
W tym czasie klient pracuje z nami około 3 dni.



niewiele.
Klient nie odrywa się od swojego biznesu, a jedno-
cześnie powstaje pracownik, który może pracować 
24 godziny na dobę, nie pójdzie na zwolnienie, nie 
odejdzie z pracy.

Czy w dobie pandemii zapotrzebowanie na roboty 
wzrosło?
Wiele osób żyło w przekonaniu, że niektórych działań 
nie da się zautomatyzować. Pandemia przyniosła re-
fleksję, że warto iść w tym kierunku. Pracowników 
ubyło, część trafiła na zwolnienia, inni – gdy szko-
ły i przedszkola były zamknięte - musieli zająć się 
dziećmi. Teraz znowu mamy do czynienia z rynkiem 
pracownika, a największe braki widać np. wśród 
pracowników księgowości. Tymczasem aż 70 proc. 
pracy księgowych można zautomatyzować!

I rzeczywiście firmy coraz chętniej się automaty-
zują? Ile zamówień realizujecie rocznie?
Dzięki robotyzacji nasz przychód rośnie o około 100 
proc. rocznie. Rok 2016 skończyliśmy z wynikiem 
ok. 100 tys. zł przychodu, obecnie to 
2 mln zł.

Skutkiem robotyzacji jest to, że szereg pracowni-
ków musi sobie szukać nowego zawodu. Według 

badań McKinsey Global Institute z powodu przy-
spieszającej automatyzacji do 2030 roku będzie 
musiało się przebranżowić co najmniej  375 mi-
lionów pracowników. 
Na pewno ludzie będą dążyć do tego, by zbudo-
wać sztuczną inteligencję, która będzie miała 
świadomość zbliżoną do świadomości człowie-
ka. Z pewnością robotyzacja będzie postępowa-
ła, mocno zmieni sposób pracy ludzi. Jaskółką 
tych zmian jest nowe pokolenie, które świetnie 
zna się na nowych technologiach, potrafi z  nich 
wycisnąć co się da i w ten sposób ułatwia sobie  
pracę.

Uważam, że dzięki robotyzacji ludzie wrócą do 
bardziej twórczej pracy, ich stanowiska będą le-
piej wynagradzane. Dziwie się, że ciągle powstaje 
tak wiele biurowców, bo zapotrzebowanie na ob-
sługiwanie procesów back office – które można 
zautomatyzować – na pewno spadnie.  Myślę też, 
że będziemy musieli  zacząć się kształcić w zawo-
dach budowlanych, hydraulicznych,  mechanicz-
nych. Ludzi w tych branżach brakuje. 

I nie widzi pan potencjalnych zagrożeń związa-
nych z przyspieszającą robotyzacją?
Szczerze mówiąc - żadnego.

andrzej kuBiak,  
Partner ds. Rozwoju  
Biznesu i sprzedaży  

Pirxon S.A.
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W Gdańsku, w miejscu historycznej szlacheckiej wsi - łostowicach, 
powstało wyjątkowe osiedle, które ściśle nawiązuje do dawnej zabudowy. 

Mowa o projekcie domów miejskich EGO, które wyrosły tuż przy ulicy 
Wielkopolskiej 2. Inwestycja jest już gotowa i zachwyca każdego, kto 

zajrzy pod jej adres.

piękne w kaŻdym Calu
Autor: Tomasz Kulpa

d O m y  e G O 



Osiedle EGO zachęca do wizyty niemal od 
progu, witając gości bogato zdobioną bramą 
wjazdową i nietuzinkowym osiedlowym wi-
taczem. Ten robi wrażenie zwłaszcza nocą, 
gdy silne snopy światła padają na ścianę 
konstrukcji, wskazując bardzo wyraźnie na-
zwę projektu oraz inwestora: EGO, Pomor-
skie Domy. To właśnie ten deweloper odpo-
wiada za realizację tego przedsięwzięcia. 
Jak mówi przedstawiciel inwestora, miejsce 
budowy wybrano nieprzypadkowo, a poprze-
dziła ją wnikliwa i staranna analiza. 
- Długo zastanawialiśmy się, w której z dziel-
nic Trójmiasta można wybudować kameral-
ne, niewielkie osiedle domów, które swoim 
charakterem wpisałyby się w zastałą zabu-
dowę i klimat dzielnicy. Ostatecznie nasz 
wybór padł na Łostowice, dawną szlachecką 
wieś, której powstanie datuje się na XIV wiek, 
a która w ostatnich kilkudziesięciu latach 

wyjątkowo intensywnie się rozwija, dając 
miejsce do życia kolejnym pokoleniom gdań-
szczan - mówi Dariusz Malottke, kierownik 
sprzedaży firmy Pomorskie Domy.

KAMERALNIE, Z KLASą

Co więcej, projekt osiedla nawiązuje ściśle 
do tutejszej dawnej zabudowy. 

- Na terenie dzielnicy bez trudu można wciąż 
napotkać niewielkie, jednopiętrowe domy 
jednorodzinne murowane z charakterystycz-
nej, czerwonej cegły. Było więc dla nas oczy-
wiste, by i nasze domy, domy miejskie EGO, 
miały podobny charakter, podobną estetykę. 
Postanowiliśmy wykorzystać w  tym celu 
cegłę klinkierową, którą ozdobiliśmy niemal 
wszystkie ściany naszych budynków. Efekt 
przerósł nawet nasze oczekiwania, a cała in-



westycja zyskała piękne, szlachetne barwy i wy-
jątkowy charakter. Niemal identyczne, co dawne 
łostowickie zabudowania, są też bryły naszych 
domów: to jednopiętrowe budynki o dwuspa-
dowych dachach, które także postanowiliśmy 
„pokolorować” różnokolorową dachówką cera-
miczną - dodaje Dariusz Malotkke.

Od początku swojej działalności firma realizuje 
wyłącznie niewielkie, kameralne projekty miesz-
kaniowe. Nie inaczej jest w tym wypadku - na 
całe osiedle EGO składa się zaledwie 20 lokali 
w bliźniaczej zabudowie, które stanęły w dwóch 
szeregach, „przyklejone” zgrabnie do pięknej, 
wewnętrznej drogi. Przed każdym z budynków 
wytyczono dodatkowe miejsce postojowe, 
mimo że każdy dom posiada też własny garaż. 

WyGODA, DETAL I PRZESTRZEń

Co kryje wnętrze domu EGO? W każdym z lokali 
dostępne są aż cztery sypialnie i bardzo duży 
salon z bezpośrednim wyjściem do prywatnego 
ogrodu. Każdy dom wyposażony jest w toaletę 
na parterze i osobny pokój kąpielowy na piętrze. 
Nie zabrakło też osobnej pralni oraz dobrze za-
projektowanych korytarzy, które łączą wszystkie 
te pomieszczenia. 

- Projekt zakładał budowę lokali 143- i 150-me-
trowych i tak też się stało. Niezależnie jednak 
od metrażu, każdy z domów EGO jest wyjątko-
wo ustawny i wygodny, z dużymi możliwościa-
mi do własnej, indywidualnej aranżacji prze-
strzeni - wyjaśnia Dariusz Malottke.

Uwagę zwraca również samo zagospodarowa-
nie osiedla EGO. Inwestor dołożył wielu starań, 
by teren wokół budynków wyglądał jak najle-
piej: wszystkie ciągi komunikacyjne wyłożone 
zostały szlachetną kostką brukową, a przed 
każdym z lokali stanęła ozdobna latarnia. Za-
dbano też o zieleń. 

-  Wykonaliśmy wiele nasadzeń, by jeszcze 
bardziej  uatrakcyjnić to miejsce.  Na tere -
nie osiedla dostępne są m.in.  dwa piękne 
ogrody deszczowe, z wygodną ławeczką, na 
której  mieszkańcy osiedla mogą wspólnie 
wypoczywać. A na wszystkich pozostałych 
częściach wspólnych ułożyl iśmy miękkie 
„dywany” z  trawy. Całość wygląda napraw-
dę imponująco i śmiało mogę powiedzieć, że 
to jedno z najpiękniejszych osiedli domów, 
jakie powstały w  ostatnim czasie na tere-
nie Gdańska - dodaje z dumą przedstawiciel  
inwestora.



ul. Kielnieńska 57
80-299 Gdańsk

tel. 607 607 216, 607 607 464
biuro@pomorskiedomy.pl

www.pomorskiedomy.pl

Biuro sprzedaży:

NOWy DOM, NOWE żyCIE

Cała ta dwuetapowa inwestycja powstała w nie-
spełna półtora roku, równie szybko znaleźli się też 
nabywcy. 

- Cieszymy się, że nasze domy tak bardzo spodobały 
się klientom, że zdecydowali się na ich zakup. Dzię-
kujemy i życzymy już teraz, by wszystkim mieszka-
ło się tu wygodnie i bezpiecznie. Dodam na koniec, 
że w ofercie pozostały nam już tylko dwa ostatnie 
domy. Zainteresowanych zachęcamy do wizyty na 
naszej stronie internetowej, tam znajdują się wszyst-
kie niezbędne informacje na temat osiedla, wraz 
z kartą każdego domu. Oczywiście, zapraszamy 

także do wizyty w naszym biurze sprzedaży oraz do 
kontaktu telefonicznego z naszymi przedstawicie-
lami, którzy chętnie przybliżą tę wyjątkową ofertę. 
A już najlepiej odwiedzić osobiście samo osiedle, tak 
najłatwiej będzie się przekonać, że EGO to naprawdę 
wyjątkowy projekt - podsumowuje Dariusz Malottke.

Zachętą niech będzie bardzo przyjazny dojazd - wy-
starczy zjechać z obwodnicy Trójmiasta na wyso-
kości dzielnicy Kowale, by już bezpośrednio, ulicą 
Świętokrzyską, szybko dotrzeć na miejsce. Do osie-
dla EGO można także dojechać od strony centrum 
Gdańska, a cała ta droga nie powinna zająć więcej 
niż 20 minut. Jak widać, lokalizacja tego wyjątkowe-
go projektu to także jeden z jego ważnych atutów. 
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Oliwer Rasztawicki, architekt, Michał Stankiewicz, prezes MS Group

Wojciech Kozłowski, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze, 
Dorota Nieznalska Paweł Kubara, design & marketing manager, Comforty

Anna Orbaczewska, artystka malarka

Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Wioletta Lenczowska, Mesmetric, Aneta Szyłak, kierowniczka NOMUS, 
Helena Raczyńska - Pachut, Mesmetric

Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

Ewa Pawlik, dziennikarka, magazyn Przekrój, Marek Kruk, architekt 

UROCZYSTE 
OTWARCIE
#NOMUS

Nowy budynek, 86 dzieł sztuki, ponad 50 ar-
tystów, blisko 30 wydarzeń dla publiczności 

- tak wyglądało długo oczekiwane otwarcie 
nowego oddziału Muzeum Narodowego: 
NOMUS - muzeum sztuki nowoczesnej. 
Zasadniczą część programu wypełniły 
inauguracje dwóch wystaw. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w przedostatni weekend 
października.

Anna Maria Czarzasta, Andrzej Stelmasiewicz, radny Gdańska, 
animator kultury, Anna Cirocka

Michał Stankiewicz, prezes MS Group

Marta Blendowska, Joanna Bieńkowska, Prestiż Magazyn Trójmiejski

Wioletta Lenczowska, Mesmetric, Marta Blendowska, Prestiż 
Magazyn Trójmiejski, Helena Raczyńska - Pachut, Mesmetric

Aneta Szyłak, kierowniczka NOMUS
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Justyna Piekarska, Natalia Kraska, B3E | Business 3 Experts, 
Aleksander Chrzan, doradca sprzedaży, PCS 

Iga Turska 

Martyna Gliwińska,  influenserka, Ismena Warszawska, projektantka mody, 
mama Martyny Gliwińskiej

Waldemar Tkaczyk, muzyk, Alicja Domańska, artystka

Od lewej: Żaneta Adamus, właścicielka Laru, 
Natalia Leszczyńska, doradca klienta, Laru Ismena Warszawska, projektantka mody

WIDOWISKOWA 
PREMIERA 

PORSCHE MACANA

Najnowsze Porsche Macan zadebiuto-
wało w Trójmieście w iście widowisko-
wym stylu. W sopockim Radisson Blu 
Hotel pojawiło się niemal 300 gości, 
a premierowe auto zostało zapre-
zentowany jak na gwiazdę wieczoru 
przystało - w towarzystwie tancerek

-akrobatek na szarfach i projekcji lase-
rów. Wieczór uświetnił występ Sylwii 
Grzeszczak oraz pokaz mody Ismeny 
Warszawskiej.

Krystyna Gedzik, modelka

Pokaz projektantki Ismeny Warszawskiej 

Dawid Karbowy, Daniel Komisarczyk, Paweł Chałupka, dyrektor 
zarządzający PCS, Sławomir Sankiewicz, kierownik sprzedaży PCS, 

Aleksander Chrzan 

Sylwia Grzeszczak, wokalistka

Adam Pałasz, Timeless Zegarki

Stefan Karnabal, kierowca rajdowy, z partnerką

Michał Łapiński, konferansjer, Gabi Drzewiecka, dziennikarka 

Gabi Drzewiecka, dziennikarka, Karolina Obrębska, manager ds. 
marketingu i PR w Porsche Centrum Sopot, 

Michał Łapiński, konferansjer

Tomasz Bastian z partnerką
Krystian Korzeniowski, Maciej Bocheński, kierowcy Porsche Experience
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Ewa Skajewska, Tadeusz Skajewski, SPAWMET, lider inwestycji, 
podkategoria mikro i małe przedsiębiorstwo

Michał Świątek, Efeso Consulting, członek zarządu Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza z osoba towarzyszącą

Dr inż. Zbigniew Zienowicz, Hydromega sp. z o. o., lider innowacji, 
podkategoria średnie i duże przedsiębiorstwo

Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progress, Rafał Laskowski, 
Express Biznesu

Damian Mucha, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
Tomasz Balcerowski, Ekoinbud

Od lewej: Danuta Nagel - Szczęsna, Ryszard Szczęsny, 
Natalia Szczęsna, RS Filling

GRYfY 
GOSPODARCZE 2021 

ROZDANE

W Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbyła 
się dwudziesta druga, gala Pomorskiej 
Nagrody Gryfa Gospodarczego. Wła-
śnie tam najlepsi przedsiębiorcy z  Po-
morza odebrali prestiżowe statuetki. 
Finaliści wyłonieni zostali przez komi-
sję konkursową spośród 67 przedsię-
biorców, którzy zgłosili się do konkursu, 
a  specjalny Gryf Medialny trafił do fir-
my kosmetycznej Marion z Gdyni.

Krzysztof Lemke, AronPharma sp. z o. o., lider innowacji, podkategoria 
mikro i małe przedsiębiorstwo

Od lewej: Ewa Rojek PwC, Piotr Ruszewski, redaktor naczelny Express Biznes, 
Mirosław Makurat, Auto Miras, Bogdan Goworowski, BMG Goworowski, 

Dorota Sobieniecka - Kańska, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
Od prawej: Bogdan Musznicki, Centrum Edukacyjne Technik sp. z.o.o., 

Bożena Musznicka z synem

Antoni Filipkowski, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji  
i Sportu UMWP

Od lewej: Tomasz Pawlikowski, GeneMe, Tomasz Danek, Terma sp. z o. 
o., Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, dr inż. 

Zbigniew Zienowicz, Hydromega sp. z o. o.

Prof. dr hab. Henryk Ćwikliński, Stanisław Szultka, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP

Andrzej Stankiewicz, prawnik

Dmitrij i Estera Gabczenko, GAB Media

Bogusław Wieczorek, Olivia Business Centre, sponsor, Adam Mikołajczyk, 
mBank, sponsor główny

Od lewej: Anna Wojtach - Umińska, doradca klienta ds. dużych 
przedsiębiorstw, Oddział Korporacyjny Gdynia mBank S.A., Paweł Antoniuk, 
kierownik regionu mFaktoring S.A., Joanna Welfle - Iwanicka, doradca 
klienta ds. małych i średnich przedsiębiorstw, Oddział Korporacyjny Gdynia 
mBank S.A.





znajdzieCie nas w prestiŻOwyCH miejsCaCH!
kAWIArNIe

Cukiernia Umam, Gdańsk, ul. Hemara 1; Umam 
Marina, Gdańsk, ul. Szafarnia 11; Marmolada Chleb 
i Kawa, Gdańsk, ul. Słonimskiego 5 (osiedle Garnizon); 
Mount Blanc, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Costa Cofee, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Sztuka Wyboru, Gdańsk, ul. 
Słowackiego 19; Rosse Rosse, Gdynia, ul. Świętojańska 
45 (Baltiq Plaza); Costa Coffee, Gdynia, Centrum Riviera; 
Mamma  Mia Cafe, Sopot, Plac Zdrojowy 2; Cyganeria, 
Gdynia, ul. 3 Maja 27; Ciuciu Babka, Gdynia, al. 
Piłsudskiego 30; 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, 
Gdańsk, ul. Chmielna 10; Pijalnia czekolady E. Wedel, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Bistro Walter, Sopot, 
ul. Boh. Monte Cassino 61; Capuccino Cafe, Sopot, ul. 
Zamkowa Góra 25; Pociąg do kawy, Sopot, Sopot 
Centrum; La Crema, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 14;  
La Bagatela, Sopot, Dworcowa 5; Columbus Bistro 
& Cafe Kawiarnia, Gdańsk, ul. Norwida 9; Columbus 
Caffee, Gdańsk, Forum Gdańsk; Etno Cafe, Gdańsk, 
Forum Gdańsk; Bacio di Caffè, Sopot, ul. Grunwaldzka 
4/6; Park Cafe, Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 96/98; 
Lavenda Cafe & Galeria, Gdynia, ul. Starowiejska 11; 
Tłok, Gdynia, ul. Wybickiego 3; Ale Browar, Gdynia, ul. 
Starowiejska 40B; Pawilon, Sopot, ul. Haffnera 7/9; 
Kotka Cafe, Gdańsk, ul. Polanki 124 D; fit Cake, Sopot, 
ul. Podjazd 11; Bosko, Gdańsk, al. Jana Pawła II 3A;

restaUracje/PUBy/KLUBy
Po Naleśniku, Gdańsk, City Meble, al. Grunwaldzka 
211; Jagspot, Gdańsk, św. Ducha 14B; Ale Browar, 
Gdańsk, ul. Wajdeloty 21; Avocado Vegan, Gdańsk, 
ul. Wajdeloty 25; Surfburger Chełm, Gdańsk, ul. 
Cieszyńskiego 1C; Surfburger Wrzeszcz, Gdańsk, 
ul. Trubadurów 2; Surfburger Śródmieście, Gdańsk, 
ul. Garncarska 30; Surfburger Sopot, Sopot, ul. 
Kościuszki 10; Surfburger  Gdynia, Gdynia, ul. 
Abrahama 11; Rotterdam Wie Bar, Gdańsk, ul. 
Chmielna 101/102; Niepokorni, Gdańsk, ul. Chmielna 
26; Riverside by Pilsner, Gdańsk, ul. Chmielna 10; 
Tygle, Gdańsk, ul. Chmielna 10; Woosabi, Gdańsk, ul. 
Chmielna 10; True, Gdańsk, ul. Chmielna 10; Jak się 
masz Bistro, Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24; 
Stary Maneż, Gdańsk, ul. Słowackiego 3; Mami Sushi, 
Gdańsk, ul. Mariana Hemara 5; Wozownia, Gdańsk, 
ul. Gradowa 6; Piwnica Rajców, Gdańsk, ul. Długi 
Targ 44; Zafishowani, Gdańsk, ul. Tokarska 6; Chang, 
Gdańsk, ul. Dmowskiego 15; Officyna, Gdańsk, Al. 
Grunwaldzka 415 (Argon); Grass, Gdańsk, ul. Szeroka 
121/122; Wiśniewski, Gdańsk, ul. Piwna 22; Motlava, 
Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/1; Trattoria Bresno, 
Gdańsk, ul. Krasickiego 9B/1; Tekstylia, Gdańsk, ul. 
Szeroka 11; AïOLI inspired by Gdańsk, ul. Partyzantów 
6; BonŻur, Gdańsk, ul. Piwna 36; Majolika, Gdańsk, ul. 
Jana Uphagena 23; Machina, Gdańsk, ul. Chlebnicka 
13/16; fishmarket, Gdańsk, Targ Rybny 6; fellini, 
Gdańsk, Targ Rybny 6; Correze, Gdańsk, ul. Stara 
Stocznia 2/7;  Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 
35/38; Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22; 
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy; 
Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy; 
Mito Sushi, Gdańsk, ul. Szeroka 50; La Cucina, 
Gdańsk, ul. Szeroka 86; Patio Espanol, Gdańsk, ul. 
Tandeta 1; Restauracja filharmonia, Gdańsk, ul. 
Ołowianka 1; Restauracja Szafarnia 10, Gdańsk, ul. 
Szafarnia 10; Izakaya Sushi, Gdańsk, ul. Szafarnia 
11; KOKU Sushi, Gdańsk, (Olivia Business Centre), 
ul. Grunwaldzka 472; Lula, Gdańsk, ul. Cypriana 
Kamila Norwida 4 (Garnizon); Ping Pong, Gdańsk, 
ul. Słowackiego 21 (Garnizon); Eliksir, Gdańsk, ul. 
Hemera 1 (Garnizon); Lobster, Gdańsk, Olivia Business 
Centre; Tawerna, Gdańsk, ul. Powroźnicza 19/20; Mon 
Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39; Brovarnia, Gdańsk, 
ul. Szafarnia 9; Gdański Bowke, Gdańsk, ul. Długie 
Pobrzeże 11; Mono Kitchen, Gdańsk, ul. Piwna 28/30; 
Restauracja Magiel, Gdańsk, ul. Toruńska 12; Tu 
Można Marzyć, Gdańsk, ul. Opata Jacka Rybińskiego 
25; Meso Ramen, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 
17/4; faloviec, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2; 
Pobite Gary, Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 21; 
Tako, Gdańsk, ul. Słowackiego 13/U1; Przepis na, 
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 132/5; Meat Shack BBQ, 
Gdańsk, ul. Ludwika Waryńskiego 26/27; Papieroovka, 
Gdańsk, ul. Łąkowa 60; Canis Restaurant, Gdańsk, ul. 
Ogarna  27/28; Guga Sweet & Spicy, Gdańsk, ul. Stara 
Stocznia 2/9; La Pampa Steakhouse, Gdańsk, ul. 
Szeroka 32/35; Gvara, Gdańsk, ul. Chlebnicka 48/51; 
fino, Gdańsk, ul. Grząska 1; T-bone Steak House, 
Gdańsk, ul. Długi Targ 22; Long Street 52, Gdańsk, ul. 
Długa 52/53; Restauracja Sapore, Gdańsk, ul. Tkacka 
27/28; Kozlova Złota Brama, Gdańsk, ul. Długa 81/83; 
Niesztuka Restaurant&Bar, Gdańsk, ul. Mariacka 
2/3; Neighbours's Kitchen, Gdańsk, ul. Szafarnia 11/
u12; Chleb i  Wino, Gdańsk, ul. Stągiewna 17; Słony 
Spichlerz, Gdańsk, ul. Chmielna 10; Wołowina Bistro, 
Gdańsk, ul. Żabi Kruk 16; Stacja food Hall, Gdańsk, 
Galeria Metropolia; Menya Musashi, Gdańsk, Forum 
Gdańsk; 4 Piętro Bistro & Restaurant, Gdańsk, ul. Al. 
Grunwaldzka 82 (Galeria Manhattan); Trafik Jedzenie 
i Przyjaciele, Gdynia, ul. Skwer Kościuszki 10; Tokyo 
Sushi, Gdynia, ul. Mściwoja 9; Oberża 86, Gdynia, 
ul. Starowiejska 30; Neon, Gdynia, ul. Antoniego 
Abrahama 39; f.Minga, Gdynia, Bulwar Nadmorski 
im. Feliksa Nowowiejskiego; Ducha66, Gdańsk, ul. 
Świętego Ducha 66; POP in, Gdynia, ul. Antoniego 
Abrahama 64; Bistro Serwus, Gdynia, Al. Zwycięstwa 
241; Miło Mi, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245; Punkt, 
Gdynia, ul. Władysława IV 59; Moje Miasto, Gdynia, 
Skwer Kościuszki 15; Głuchy Telefon, Gdynia, ul. 
Świętojańska 52; Como Ristorante, Gdynia, CH Klif; 
Del Mar, Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście; Hashi 
Sushi, Gdynia, ul. Przebendowskich 38; Chwila 
Moment (restauracja i  kawiarnia), Gdynia, InfoBox; 
Barracuda, Gdynia, Bulwar Nadmorski 10; Browar 
Port Gdynia, Bulwar Nadmorski; Vinegre di Rucola, 
Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1; Pasta Miasta, 
Gdynia, ul. Świętojańska 46; Aleja 40, Gdynia, ul. Aleja 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 40; Tako Bar, Gdynia, 
ul. Świętojańska 21; Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 
69; Casa Cubeddu, Gdynia, ul. Spółdzielcza 1; 

Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. Spółdzielcza 2; Sztuczka, 
Gdynia, ul. Abrahama 40; Ogniem i  Piecem, Gdynia, 
ul. Świętojańska 87; Mąka i  Kawa, Gdynia, ul. 
Świętojańska 65; Biały Królik, Gdynia, ul. Folwarczna 
2; Mondo di Vinegre, Gdynia, ul. Polska 1; Pescado, 
Gdynia, al. Zwycięstwa 243; Pieterwas Krew i Woda, 
Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 41; Śródmieście, 
Gdynia, ul. Mściwoja 9; Cozzi, Gdynia, ul. Władysława 
IV 49; Tawerna Orłowska, Gdynia, ul. Orłowska 1; 
Przystanek Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/3; La 
Vita, Gdynia, ul. Antoniego Abrahama 80/86; Jakubiak 
w  Sopocie, ul. Wybickiego 48; Pelican, Sopot, 
Bohaterów Monte Cassino 63; Thai Thai, Gdańsk, ul. 
Podgarbary 10; Aquarella, Sopot, ul. Zamkowa Góra 
35 (Villa Aqua); Thai Thai, Sopot, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 63; Błękitny Pudel, Sopot, ul. Bohaterów 
Monte Cassino 44; U Kucharzy, Sopot, ul. Boh. Monte 
Cassino 60; Pizzeria Sempre, Sopot, ul. Grunwaldzka 
11; Morska, Sopot, ul. Morska 9; Pizzeria Sempre, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 49; White Marlin, Sopot, 
Al. Wojska Polskiego 1; No 5, Sopot, ul. Boh. Monte 
Cassino 5/U4; Browar Miejski Sopot, Sopot, ul. Boh. 
Monte Cassino 35; Crudo, Gdynia, ul. Świętojańska 
43; Crudo, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Tapas 
de Rucola, Sopot, ul. Generała Józefa Pułaskiego 
15; Pak Choi, Sopot, ul. Morska 4; Pieprz, Sopot, 
ul. Haffnera 7; Smak Morza, Sopot, al. Franciszka 
Mamuszki 2; Atelier 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; Bulaj, Sopot, Al. Franciszka Mamuszki 
22; 737 L’entre Villes, Sopot, Al. Niepodległości 737; 
fidel, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6; Hashi 
Sushi, Sopot, Sopot  Centrum; Whiskey on The Rock, 
Dworzec Sopot; Bagażownia, Dworzec Sopot; Seafood 
Station Restaurant, Bar & Grill, Dworzec Sopot; 
Unicorn, Hipodrom Sopot; Polskie Smaki, Sheraton 
Sopot; Wave, Sheraton Sopot; Pelikan, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 63; Team Spirit Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 63; Bistro Walker, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 61; Sztuczka Bistro, Sopot, 
ul. Generała Józefa Bema 6; Prosty Temat, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 60; U Kucharzy, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 60; Moshi Moshi Sushi, 
Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 63/1; Chianti 
Grill Bar, Sopot, Generała Kazimierza Pułaskiego 
19/1; Szklarnia, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 
25; Trzy Siostry, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6; 
BOTO, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B; La 
Marea, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 38/2U; 
No.5 beer bar & coffeehouse, Sopot, ul. Bohaterów 
Monte Cassino 5/U2; Starter's, Sopot, ul. Dworcowa 7; 
Prosto, Sopot, ul. Dworcowa 7; Dolce Vita, Sopot, ul. 
Dworcowa 7; Godding, Sopot, ul. Smolna 21; Symfonia 
Smaków, Sopot, ul. Stanisława Moniuszki 10; Zacny 
Liść, Gdańsk, Stary Rynek Oliwski 19; Zakwasownia, 
Gdańsk, ul. Norwida 2; Kulinarny motyw, Sopot, ul. 
Bohaterów Monte Cassino 14/1; Bombay Sopot, Plac 
Zdrojowy 1; Endi Wine House, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 9; Joko Sushi, Gdańsk, ul. Piastowska 
67; Sopoko Pizza, Gdańsk, ul. Waryńskiego 21; 
Hora de Espana, Gdańsk, Wały Jagiellońskie, 
28/30; El Mariachi, Gdańsk, ul. Grodziska 16 

saLOny FryzjersKie i KOsMetyczne  
Love Hair and Barber Shop, Gdańsk, ul. Rakoczego 
9/U6; Atelier Brzozowski, Gdańsk, Podwale 
Staromiejskie 109/112B;  Quiris, Gdańsk, ul. 
Gałczyńskiego 12; Club fryzjerski Alternative, 
Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 471; Jacques Andre, 
Gdańsk, ul. Elżbietańska 9/10; Salon fryzjersko-
kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk, ul. Rajska 1/5A; 
Prive Club Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5; Instytut 
Piękna Dolce Vita, Gdynia, Skwer Kościuszki 18; 
Iwona Donarska - Permanent Make Up Academy, 
Gdynia, ul. Starowiejska 41/43/lok 27; Brański Salon, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/14 (Nowe Orłowo); 
Salon Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 775; Salon 
kosmetyczno-fryzjerski Sopocki Styl, Sopot, 
ul. Boh. Monte Cassino 46; Salon urody Drausal, 
Sopot, al. Niepodległości 739/1; Dolce Vita Beauty 
Box, Sopot, ul. Sobieskiego 2; HairBar, Sopot, 
Sheraton, Dom Zdrojowy; Falla Gdańsk, Gdańsk, 
ul. Hynka 65; Instytut Urody POR fAVOR, Gdańsk, 
ul. Mariana Hemara 15/U2; Easy Barbers, Gdańsk, 
ul. Miłosza Białoszewskiego 10; Secret Avenue, 
Gdańsk, ul. Partyzantów 3; Baltica Beauty, Gdańsk, 
ul. Partyzantów 8; Lorenzo Coletti, Gdańsk, ul. Trzy 
Lipy 4/2; Underground BarberShop, Gdańsk, ul. 
Garncarska 7/8/9;  QUIRIS House of Hair&Beauty, 
Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 15; Expert K&L, Gdańsk, 
Forum Gdańsk; LoveHair & BarberShop, Gdańsk, 
ul. Franciszka Rakoczego 9/U6; Yasumi, Gdynia, 
ul. Łużycka 1B; Abacosun Instytut Urody, Gdynia, 
ul. Wielkopolska 168 / ul. Olgierda 45; Petite Perle, 
Gdańsk, ul. Beniowskiego 51; Cutting Club, Gdynia, 
al. Zwycięstwa 237/1; Cichy Design, Gdańsk, 
Al.Jana Pawła II 1b / Olivia Bussines Centre (Oliwia 
Point&Tower); Strefa Piękna i gustu, Gdańsk, Pólnicy 
3/2; MT Salon Beauty by Magdalena Trzcińska, 
Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3
 
sPa&WeLLness  
five Senses, Gdańsk, ul. Norwida 4; Thao Thai, 
Gdańsk, ul. Szeroka 86/87; Beauty Derm Instytut-
Medical Day SPA, Gdańsk, ul. Kapliczna 30; Instytut 
SPA w  Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 
4; Bali SPA, Gdańsk, ul. Szeroka 42/43; Quadrille 
Spa, Gdynia, ul. Folwarczna 2; Instytut Genesis, 
Gdynia, ul. Ejsmonda 2; Vanity Day Spa, Gdynia, 
ul. I  Armii WP 26/1U; OXO Luxury 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; Body & Mind Clinic, Gdańsk, 
Al. Grunwaldzka 413; Diamond Clinic, Gdańsk, ul. 
Jana Heweliusza 22; Spa Hotel Hanza, Gdańsk, 
ul. Tokarska 6; Prana Spa, Gdańsk, ul. Szeroka 86; 
Grand Hotel Spa, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 
12/14; Hotel Haffner SPA, Sopot, ul. Jana Jerzego 
Haffnera 59; The Oriental Spa, Sopot, ul. Stanisława 

Moniuszki 10; SPA w  Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, 
ul. Aleja Zwycięstwa 255; Venity Day Spa, Gdynia, 
ul. I Armii Wojska Polskiego 26/1; Gdyński Instytut 
Podologiczny, Gdynia, ul. gen. Józefa Bema 16/2; 
Permanent Make-up Place Anna Krzywkowska, 
Gdynia, ul. Świętojańska 43/15;
 

Medycyna estetyczna 
i KOsMetOLOgia

Medycyna Estetyczna dr Marcin Nowak, ul. 
Kilińskiego 1/70; Skinlab, Gdańsk, ul. Hemara 2; 
Dr Kondej, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 7; 
Perfect Medica, Gdańsk, ul. Kołobrzeska 63; Clinica 
Dermatologica, Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3; 
Klinika Dobosz i Partnerzy, Gdańsk, ul. Partyzantów 
14 lok.102; Instytut Kosmetologii Babiana, Gdańsk, 
ul. Hynka 6/9; Centrum Zdrowia i  Piękna H&Bmed, 
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8; Gdańska Klinika Urody, 
Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/2; Klinika Gorszewska, 
Gdynia, Al. Legionów 112/2; L'assai Medical Clinic, 
Gdynia, ul. Hryniewickiego 9c/9; Veoli Clinic, Gdynia, 
ul. Świętojańska 43; Hevena Beauty, Gdynia, ul. 
I  Armii WP 8/5; Proderm, Gdynia, ul. Świętojańska 
135/2; Klinika Estetyki, Gdynia, ul. Hryniewickiego 
6 C/11; Centrum Medyczne Nowe Orłowo, Gdynia, 
Al. Zwycięstwa 245/8 Nowe Orłowo; Klinika Urody 
Mediderm, Gdynia, ul. Abrahama 36-44; Instytut Urody 
Agata Partyka, Gdynia, ul. Strzelców 1/4; Sopocka 
fabryka Urody, Sopot, ul. Smolna 1D; Derm-Al, Sopot, 
ul. Armii Krajowej 116/5; MedSPA by dr Kobylińska, 
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 14/7; Mam, Gdańsk, 
Albatross Towers, Al. Rzeczypospolitej 4; Sztorm 
Tattoo Studio, Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 
13U/1; Medycyna estetyczna Anna Butowska, 
Gdańsk, ul. Chmielna 71/3; YUKO Beauty Lab, Gdynia, 
Wincentego Pola 27/1; Kosmetyczny Instytut Dr 
Irena Eris, Gdynia, al. Zwycięstwa 241/3; Klinika 
urody Beleza, Sopot, Powstańców Warszawy 80 
 
HOteLe  

Number One, Gdańsk, ul. Jaglana 4; 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; 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; Grand 
Cru, Gdańsk, ul. Rycerska 11-12; Hotel Sadova, Gdańsk, 
ul. Łąkowa 60; Hotel Almond, Gdańsk, ul. Toruńska 
12; Hotel Kuracyjny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255; 
Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2; Courtyard 
by Marriott, Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 19; 
Radisson Blu, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54, 
Sopotorium, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 52; Hotel 
Villa Baltica, Sopot, ul. Emilii Plater 1; Hotel Rezydent, 
Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja; Sheraton Sopot Hotel, 
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10; Villa Antonina, 
Sopot, ul. Obr. Westerplatte 36 A; Mała Anglia, Sopot, 
ul. Grunwaldzka 94; Dworek Admirał, ul. Powstańców 
Warszawy 80; Villa Sentoza, Sopot, ul. Grunwaldzka 
89; Hotel Haffner, Sopot, ul. Haffnera 59; Villa Aqua, 
Sopot, ul. Zamkowa Góra 35; Hampton by Hilton, 
Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 220; Hilton, Gdańsk, 
ul. Targ Rybny 1; Mercure Gdańsk Stare Miasto, 
Gdańsk, ul. Heweliusza 22; IBB Hotel, Gdańsk, ul. Długi 
Targ 14/16; Holiday Inn, Gdańsk, ul. Chmielna 1; Hotel 
Raddison, Gdańsk, ul. Chmielna 10-25; Sopot Marriott 
Resort & Spa, Sopot, ul. Bitwy Pod Płowcami 59; My 
Story Sopot Apartments, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 53A; Hotel Bayjonn, Sopot, ul. Powstańców 
Warszawy 7; Hotel Opera, Sopot, ul. Stanisława 
Moniuszki 10; Hotel Willa Lubicz, Gdynia, ul. Orłowska 
43; Willa Wincent, Gdynia, ul. Wincentego Pola 33

KLUBy Fitness  
Zdrofit, Gdańsk, ul. Aleja Grunwaldzka 411; Zdrofit, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 256 (Klif); Zdrofit, Gdynia, ul. 
Kazimierza Górskiego 2; Sheraton fitness, Sopot, 
ul. Powstańców Warszawy 10; CrossFit Trójmiasto, 
Sopot, 3 Maja 69C; Zdrofit, Sopot, ul. Dworcowa 7; 
Aquastacja, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 411; Zdrofit, 
Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 82; Calypso, Sopot, ul. 
Niepodległości 697-701 
 
saLOny saMOcHOdOWe  
Autoryzowany serwis Seata Auto Miras, Gdańsk, 
ul. Zawodników 2; BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki 
Szlak 43/45; Audi Centrum Gdańsk, ul. Lubowidzka 
44; Renault Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 
43/45; Motor Centrum, DS Automobiles, Gdańsk, 
ul. Miałki Szlak 43/45; Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8; 
Subaru Zdanowicz, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 256; 
British Automotive Jaguar Land Rover, Gdańsk, al. 
Grunwaldzka 241; Volvo Drywa, Gdańsk, ul. Kartuska 
410; BMG Goworowski, Gdańsk, ul. Elbląska 81; 
Carter Toyota, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 260; City 
Motors, Gdańsk, ul. Uczniowska 36; BMW Zdunek, 
Gdynia, ul. Druskiennicka 1; Lexus Trójmiasto, 
Gdańsk, al. Grunwaldzka 270; Auto Mobil, Gdynia, 
ul. Wielkopolska 241; Volvo Drywa, Gdynia, ul. 
Parkowa 2; Mercedes BMG Goworowski, Gdynia, 
ul. Łużycka 9; ford Euro Car, Gdynia, ul. Owsiana 13; 
Audi Centrum Gdynia, ul. Łużycka 3A;  Volkswagen 
Plichta, Gdańsk, ul. Lubowidzka 42; Peugeot JD Kulej, 
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 128; Honda, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 162; Porsche Centrum Sopot, Sopot, Al. 
Niepodległości 956; Porsche Approved, Sopot, ul. Al. 
Niepodległości 948; Nissan KMJ Zdunek, Gdańsk, 
ul. Grunwaldzka 295; Hyundai Margo, Gdańsk, ul. 
Al Grunwaldzka 250; Hyundai Margo, Gdynia, ul 
Morska 511; Skoda Plichta, Gdańsk, ul. Lubowidzka 
46; Toyota Walder, Chwaszczyno, ul. Oliwska 
58; Zdunek K.M.J., Gdynia, ul. Wielkopolska 250 
 
KLiniKi i gaBinety LeKarsKie  
Dual Deptal Clinic, Gdańsk, ul. Lema 2; Nord Clinic, 
Gdańsk, ul. Norwida 3U/2; Polmed, Gdańsk, ul. 
Aleja Grunwaldzka 82 (Galeria Manhattan); Perfect 
Smile Clinic, Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2; Invicta, 
Gdańsk, ul. Rajska 10 (Madison); Vivadental, Gdańsk, 
Al. Zwycięstwa 48; Impladent, Gdańsk, ul. Kartuska 
312; Victoria Clinic, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57; 
Kryspin Dent, Gdańsk, ul. Partyzantów 9; Nawrocki 

Clinic, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 10/34; Prodent, 
Gdańsk, ul. Rajska 10; Medyczna Gdynia, Gdynia, ul. 
Władysława IV 59; Reha Prestige, Gdynia, ul. Kielecka 
10 ; Clinica Del Mare, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/1; 
Medico Dent, Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 
23; Stomatolog Lidia Siatkowska, Gdynia, ul. 
Hryniewickiego 6 C/7; Marcin Rudnik Dermatolog, 
Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/3; Sanus Dentes, 
Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12; 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; fan-dent, 
Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 71/2; 1DayClinic.
pl Szpital Jednego Dnia, Gdańsk, ul. Żabi Kruk 10; 
BlikPol Clinic, Sopot, ul. Jana Jerzego Haffnera 
6; Cadent, Gdynia, ul. Parkowa 6/1E; DentaClinic, 
Gdańsk, ul. Beniowskiego 1/U2;

DesIgN
City Meble, Gdańsk, al. Grunwaldzka 211; Rolltex, 
Gdańsk, City Meble; Sinal, Gdańsk, City Meble; Dewro, 
Gdańsk, City Meble; Pro-Invest Meble, Gdańsk, City 
Meble; Hever Salon Snu, Gdańsk, City Meble; Pasion 
meble, Gdańsk, City Meble; Sofa Room, Gdańsk, City 
Meble; Halopczuk, Gdańsk, City Meble; Kler, Gdańsk, 
City Meble; Indigo Decor, Gdańsk, City Meble; flugger, 
Gdańsk, City Meble; Grant, Gdańsk, City Meble; 
IKA-Kolor, Gdańsk, City Meble; Bel-Pol, Gdańsk, 
City Meble; Eko-Dar, Gdańsk, City Meble; P3 Studio, 
Gdańsk, City Meble; Eurodom, Gdańsk, City Meble; 
Praxis, Gdańsk, City Meble; Acero Polska, Gdańsk, 
City Meble; Gdańska Fabryka Mebli, Gdańsk, City 
Meble; SypialniaPlus.pl, Gdańsk, City Meble; Projekt 
Meble, Gdańsk, City Meble; BoConcept, Gdańsk, City 
Meble; Selence Materace, Gdańsk, City Meble; flader, 
Gdańsk, City Meble; Praxis, Gdańsk, City Meble; Orzeł 
Design, Gdańsk, City Meble;Strefa Inspiracji, Gdańsk, 
City Meble; Meble Kolonialne, Gdańsk, City Meble; 
JOOP, Gdańsk, City Meble; JMB Design, Gdańsk, City 
Meble; Kalmar, Gdańsk, City Meble; Galla Collezione, 
Gdańsk, City Meble; Senpo, Gdańsk, City Meble; IWC 
Home, Gdańsk, City Meble; Novelle, Gdańsk, City 
Meble; This is Wood, Gdańsk, City Meble; Miloo Home, 
Gdańsk, City Meble, Orzech Meble, Gdańsk, City Meble; 
Kaan Meble, Gdańsk, City Meble; Corso Italia, Gdańsk, 
City Meble; Komandor, Gdańsk, City Meble; Moma 
Studio, Gdańsk, City Meble;  Italmeble, Gdańsk, City 
Meble; Mandallin, Gdańsk, City Meble; Primavera 
furniture, Gdańsk, City Meble; Rad-Pol, Gdańsk, City 
Meble; Meble Matkowski, Gdańsk, City Meble; Garden 
Space, Gdańsk, City Meble; Livingroom, Gdańsk, City 
Meble; Millo Home, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Taranko, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; Witek 
Home, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; ABC Łazienki, 
Gdańsk, City Meble; Duka, Gdynia,  ul. Aleja Zwycięstwa 
256; Home&you, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Elements, Gdańsk, ul. Przywidzka 4; Hever, Salon 
Snu, Gdańsk, ul. Przywidzka 7; Alfa floors, Gdańsk, 
ul. Hemara 3; Galeria Rubio, Gdańsk, ul. Słonimskiego 
5 lok.66; Studio Dago, Gdynia, ul. Legionów 112 
(Altus); NAP, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus); Luxury 
Interiors, Gdynia, Al. Zwycięstwa 239; flader Art, 
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/8 (Nowe Orłowo); Living 
Story, Gdynia, Al. Zwycięstwa 235/2 (Nowe Orłowo); 
Interior Park, Gdynia, ul. Wielkopolska 251; Dide Light, 
Gdynia, ul. Stryjska 26;  forma Collection, Gdynia, Al. 
Zwycięstwa 239; Mesmetric, Gdynia, Al. Zwycięstwa 
187;  Interno Design, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/12 
(Nowe Orłowo); Aranżer, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245 
(Nowe Orłowo); Designzoo, Sopot, Al. Niepodległości 
606-610; Prestige Drzwi, Sopot, Al. Niepodległości 
861; Deska Design, Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 303; 
Deska Design, Gdynia, Wielkopolska 268;  Euroforma, 
Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 481; Miele Experience 
Centre, Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 472 (Olivia Gate); 
jaśniej.com, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 54; Ostrowski 
Design, Gdańsk, ul. Do Studzienki 3/1; Internorm, 
Gdańsk, ul. Kartuska 214; Balma, Sopot, ul. Tadeusza 
Kościuszki 66/1; InterStyle HOME, Sopot. ul. Armii 
Krajowej 120; Livolo, Gdynia, ul. Admirała Józefa 
Unruga 76; Meblolight, Gdynia, ul. Wielkopolska 250; 
Q-max, Gdynia, ul Klonowa 2; Taras factory, Gdynia, 
ul. Aleja Zwycięstwa 240; Rosenthal, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka, al. Grunwaldzka 141; Max Komfort, Gdynia, 
ul. Wielkopolska 250; Tempur, Gdyni, Aleja Zwycięstwa 
256; Mansi London, Gdynia, al. Zwycięstwa 237/2; 
Laru, Gdynia, ul. Świętojańska 43; 
 
sKLePy i BUtiKi  

A2 Jewellery, Gdańsk, ul. Mariacka 411; Optyk 
Optometrysta, Gdańsk, ul. Stągiewna 19; Electronic 
Point, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 234; Max Mara, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Marella, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Deni Cler, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Time 
Trend, Gdańsk, Galeria Bałtycka; TUI Centrum 
Podróży, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Trussardi, Gdańsk, 
Galeria Bałtycka; Patrizia Aryton, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Patrizia Aryton, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 
256; Jack Wolfskin, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Denon, 
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Marc O'Polo, Gdańsk, Galeria 
Bałtycka; Betty Barclay, Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Lumann Design, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 14; OOG 
Eyewear Concept Store, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17; 
Galliu, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17; Silk Epoque, Gdynia, 
ul. Orłowska 53A; DaSea People, Gdynia, ul. Abrahama 
29; Butik Baldinini, Gdynia, ul. Armii Krajowej 28; 
Butik New Classic, Gdynia, ul. Świętojańska 44; Butik 
Men Classic&Sport, 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; Betty Barclay, Gdynia, CH 
Klif; Max Mara, Gdynia, CH Klif; Hexeline, Gdynia, CH 
Klif; La Mania, Gdynia, CH Klif; Liu Jo, Gdynia, CH Klif; 
Marciano Guess, Gdynia, CH Klif; Deni Cler Milano, 
Gdynia, CH Klif; KOKAI, Gdynia, CH Klif; Bizuu, Gdynia, 
CH Klif; N.Nagel, Gdynia, CH Klif; Apia, Gdynia CH 
Klif; Guess. Gdynia, Centrum Riviera; Airfield, Gdynia, 
Centrum Riviera; Pierre Cardin, Gdynia, Centrum 
Riviera; Sportofino, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Optical Christex, Gdynia, Centrum Riviera; Desigual, 
Gdynia, Centrum Riviera; Hugo Boss, Gdynia, Centrum 
Riviera; Optyk Lewandowski, Gdynia, ul. Świętojańska 
45 (Baltiq Plaza); Camerino, Sopot, Dom Zdrojowy; Top 

Hi-fi, Sopot, Al. Niepodległości 725; OOG Eyewear 
Concept Store, Sopot, ul. Grunwaldzka 22/3; Optical 
Christex, Sopot, Dom Zdrojowy; Eter, Sopot, Dom 
Zdrojowy; Fjoł Flower Shop, Sopot, al. Niepodległości 
787; Hastens, Sopot, al. Niepodległości 940; Looks 
by Luks, Sopot, ul;. Haffnera 42; Helly Hansen, Sopot, 
ul. Powstańców Warszawy 6; Marie Zélie, Gdańsk, ul. 
Stanisława Noakowskiego 9; Cream Bear, Gdańsk, Ul. 
Dmowskiego 5; Quality Missala, Gdańsk, ul. Ogarna 
3/4; Valentini/Samsonite, Gdańsk, Galeria Bałtycka; 
Guess, Gdańsk, Forum Gdańsk; Joop!, Gdańsk, Forum 
Gdańsk; Liu Jo, Gdańsk, Forum Gdańsk; Marc O'Polo, 
Gdańsk, Forum Gdańsk; Weekend by Max Mara, 
Gdańsk, Forum Gdańsk; Pierre Cardin, Gdańsk, Forum 
Gdańsk; Vistula, Gdańsk, Forum Gdańsk; Jean Louis 
David, Gdańsk, Forum Gdańsk; Samsung, Gdańsk, 
Forum Gdańsk; Yes, Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 82 
(Galeria Manhattan); Yes, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 
256; By Insomnia, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 
53; Kwiaciarnia Fioł, Sopot, ul. Al. Niepodległości 787; 
Timeless, Gdynia, ul. Świętojańska 43; Superdry, 
Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; Jungle Chic, Gdynia, 
ul. Aleja Zwycięstwa 256; Campione, Gdynia, ul. Aleja 
Zwycięstwa 256; Emanuel Berg, Gdańsk, ul. Szafarnia 
6/1U; Emanuel Berg, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Tommy Hilfiger Tailored, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 
256; Robert Kupisz, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Mo61 Perfume Lab, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 
256; Bosa Club, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; 
Niumi, Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 256; Premium 
Sound, Sopot, al. Niepodległości 645 B; Spensen, 
Gdynia, ul, Aleja Zwycięstwa 256; Studio Moda Natalia 
Koszczyńska, Gdynia, ul. Abrahama 74;

 
instytUcje KULtUraLne  
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk, ul. Toruńska 
1; Centrum Sztuk Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, ul. 
Jaskółcza 1; Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, ul. 
Długi Targ 39/40; Oliwski Ratusz Kultury, Gdańsk, 
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25; Muzeum II Wojny 
Światowej,  Gdańsk, ul. Bartoszewskiego 1; Gdański 
Teatr Szekspirowski, Gdańsk, ul. Bogusławskiego 
1; Galeria Glaza Expo, Gdańsk, ul. Długi Targ 20/21; 
Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 
1; Hipodrom, Sopot, ul. Łokietka 1; Sopoteka, Sopot, 
Dworzec Sopot; Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 
Dom Zdrojowy 2; Europejskie Centrum Solidarności, 
Gdańsk, Plac Solidarności 1; Klub Tenisowy Arka, 
Gdynia, ul. Ejsmonda 3; Gdańska Galeria Miejska, 
Gdańsk, ul. Piwna 27; Pracodawcy Pomorza, Gdańsk, 
ul. Aleja Zwycięstwa 24; Opera Bałtycka, Gdańsk, 
ul. Aleja Zwycięstwa 15; Galeria Triada, Gdańsk, 
ul. Piwna 11; Sopocki Dom Aukcyjny, Bohaterów 
Monte Cassino 43; Dworek Sierakowskich, Sopot, 
ul. Józefa Czyżewskiego 12; Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny, Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 
96/98; Muzeum Emigracji, Gdynia, ul. Polska 1; 
 
INNe  
Urbo Domus, Gdańsk, ul. Doroszyńskiego 15B; Dekpol 
SA, Gdańsk, ul. Jaglana 6/9; Moderna Holding, 
Gdańsk, ul. Szafarnia 6/1U; Higasa Nieruchomości, 
Gdańsk, ul. Abrahama 1a;   Olivia Business Centre, 
Gdańsk, Grunwaldzka 472; Urząd Miasta Gdańska, 
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Tekton Capital, Gdańsk, 
ul. Chmielna 10; Kancelaria Notarialna Agnieszka 
Czugan, Gdańsk, ul. Dmowskiego 6/4; Noble Bank, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 (Olivia Business Centre); 
Karolina Adam, Joanna Tumasz notariusze, Gdynia, 
Al. Zwycięstwa 241/5; Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, 
Al. Piłsudskiego 52/54; Kancelaria Finansowa Tritum, 
Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 241/13 (Nowe Orłowo); 
Grupa Inwestycyjna Hossa, Gdynia, ul. Władysława IV 
43; Invest Komfort, Gdynia, ul. Hryniewieckiego 6C/47; 
BMC, Gdynia, ul. 10 lutego 16; Urząd Miasta Sopotu, 
Sopot, ul. Kościuszki 25/27; Doraco Korporacja 
Budowlana, Gdańsk, Opacka 12; Inpro, Gdańsk, ul. 
Opata Jacka Rybińskiego 8; Kancelaria Notarialna 
Karolina Car, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 7/5; 
flora Muzyka, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 47; Albatros 
Hi-fi, Gdańsk, ul. Generała Bora Komorowskiego 
22; Jump City; Gdańsk, Al. Grunwaldzka 355; Torus, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 415; ING Bank Śląski, 
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 415; Alior Private Banking, 
Gdańsk, Olivia Star; O4 Coworking, Gdańsk, ul. Al. 
Grunwaldzka 472B (Olivia Business Centre); Olivia 
Star, Gdańsk ul. Al. Grunwaldzka 472; Meritum 
Bank, Gdańsk, Olivia Gate; Profit4you, Gdańsk, ul. 
Antoniego Abrahama 1a/305; Notariusze Mędraś 
i  Szulc, Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 
12/17; Michael  Strom Dom Antoniego Maklerski, 
Gdańsk, ul. Antoniego Słonimskiego 2/u1; Premium 
Apartments, Gdańsk, ul. Antoniego Słonimskiego 
6/13; Hossa, Gdańsk, ul. Cypriana Kamila Norwida 4; 
Notariusz Alicja Głódź, Gdańsk, ul. Partyzantów 14; 
2Pi Group, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 9/6; Media 
focus, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 17; Intuo, Gdańsk, 
ul. Al. Grunwaldzka 72; White Wood Nieruchomości, 
Gdańsk, ul. Al. Grunwaldzka 69/1; White Wood 
Nieruchomości, ul. Armii Krajowej 24/11; Kancelaria 
Notarialna Piotr Lis, Gdańsk, ul. Tragutta 111; mBank, 
Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11; LPP, Gdańsk, ul. Łąkowa 
39/44; BNP Paribas Bank, Gdańsk, ul. Wojciecha 
Bogusławskiego 2; BOŚ Bank, Gdańsk, ul. Podwale 
Przedmiejskie 30; BOŚ Bank, Gdynia, ul. Plac Kaszubski 
15/1; AB Inwestor, Gdynia, ul. Plac Kaszubski 17/16; 
Alter Investment S.A, Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 5;  
Dom&House, Gdańsk, ul. Szafarnia 11; Dom&House, 
Sopot, ul. 3 maja 42; Bauhaus, Sopot, ul. Tatrzańska 19; 
Dobre Jachty, Gdynia, ul. Antoniego Hryniewickiego 
6/6; Gdyńskie Centrum Sportu, Gdynia, ul. Olimpijska 
5/9; Getin Bank, Gdynia, ul. 10 lutego 16; Andrzejczyk 
Nieruchomości, Gdynia, ul. Świętojańska 110/13; 
Allcon Budownictwo, Gdynia, ul. Łużycka 6; Konsulat 
Republiki francuskiej, Gdynia, ul. Wrocławska 82; 
Grupa Inwestycyjna 1R+ Kancelaria WHAT.NOW, 
Gdynia, al. Zwycięstwa 241/7; Trójmiejska Kancelaria 
Finansowa, Gdynia, al. I  Armii Wojska Polskiego 10/
B4; PKO Leasing, Gdynia, ul. Waszyngtona 17; DC 
Invest, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164/3; Tavex, Gdynia, 
Galeria Klif
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Maxi-slabs  
that look like marble



Przyszłość elektrycznego luksusu już tu jest. I należy do Ciebie. Nowy EQS to samochód,
który zwiastuje nową erę. Ciesz się porywającym designem, komfortowym wnętrzem

i zasięgiem do 770 km* na jednym ładowaniu. Pozwól innowacyjnym reflektorom DIGITAL LIGHT 
zadbać o Twoje bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Więcej informacji na: mercedes-benz.pl/eqs

DLA CIEBIE, DLA ŚWIATA.

EQS 450+: średnie zużycie energii elektrycznej: 18,8-14,7 kWh/100 km; średnia emisja CO2: 0 g/km

Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP” 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia energii elektrycznej obliczono na bazie tych danych. 

Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.

* Zasięg został określony na podstawie rozporządzenia 2017/1151/UE. Zasięg jest zależny od konfiguracji pojazdu.
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