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Wybitny intelektu-
alista, ceniony 
naukowiec, nie-
szablonowy pe-
dagog. Do tego 
f a n t a s t y c z n y 
erudyta, geniusz 
słowa, mistrz cię-

tej riposty. Profesor Andrzej Chodubski, po-
litolog, specjalista w zakresie metodologii 
badań politologicznych, zmarł na początku 
lipca w wieku 65 lat. Był moim wykładowcą 
w czasach, gdy na Uniwersytecie Gdańskim 
studiowałem politologię. Drugiego takiego 
ze świecą szukać. 

Drugim takim z pewnością był Mieczysław 
Łukasiak, polonista z sopockiej „Jedyn-
ki”. W tym liceum się spotkaliśmy. To było 
w czasach, gdy do nauczycieli w liceum 
zwykło się zwracać per Panie Profesorze. 
Zwykle na wyrost, ale nie w przypadku 
Profesora Łukasiaka. Surowy, wymagający, 
zawsze sprawiedliwy. Zmarł wiele lat temu, 
o wiele za wcześnie. 

Odważ się myśleć i mówić, konfrontuj to, 
co myślisz – mawiał Profesor Łukasiak. To 
właśnie on kiedyś po lekcjach poprosił mnie 
o chwilę rozmowy i zapytał co chcę w życiu 
robić. Różne wtedy miałem plany na życie, 
jak to nastolatek. Usłyszałem wtedy od 
niego, że powinienem rozważyć dziennikar-
stwo. Mówił, że mam talent, predyspozycje, 
widzi u mnie ciekawość świata. To był wła-
śnie dla mnie ten impuls, który spowodował, 
że wybrałem taką właśnie drogę. Dziękuję 
Panie Profesorze. 

Miałem to szczęście, że zarówno Profeso-
ra Łukasiaka, jak i Profesora Chodubskiego 
spotkałem na swojej życiowej drodze. Obaj 
wymagali myślenia, a myślących darzyli 
szacunkiem, nawet tych myślących inaczej 
niż oni. Wciąż mocno w pamięci mam kon-
sultacje, które kończyły się często bardzo 
długimi, ożywionymi dyskusjami i polemi-
kami. To były fascynujące, intelektualne po-
dróże przygotowujące nas, młodych ludzi na 
życiowe wyzwania. 

Obaj dawali mi i tym wszystkim, którzy tego 
chcieli, znacznie więcej niż wymagała tego 
relacja uczeń – nauczyciel. Mieli powołanie, 
misję, wewnętrzną potrzebę dzielenia się 
wiedzą, życiowym doświadczeniem. Part-
nersko, z szacunkiem, cierpliwością. Nigdy 
nie dali odczuć, że mają patent na nieomyl-
ność, nigdy nie powiedzieli nikomu „moja 
racja jest mojsza niż twojsza”. Brzmi pate-
tycznie, ale tak faktycznie było. 

Wspominając sobie tych dwóch wybitnych 
pedagogów, na przeciwległym biegunie 
migotają mi sylwetki profesor Krystyny 
Pawłowicz, czy też profesora Bogdana Cha-
zana. Tej pierwszej kultury, ogłady i szacun-
ku uczyć mogliby Wikingowie. Ten drugi to 
symbol naukowego ciemnogrodu i jeden 
z liderów rewolucji, która w XXI wieku spy-
cha Polskę na peryferie zjednoczonej Euro-
py i czyni z niej światopoglądowy skansen, 
państwo wyznaniowe, w którym klauzula 
sumienia oraz słowo „boże” głoszone z am-
bony będzie ważniejsze niż prawo określone 
ustawami, czy Konstytucją. 

Gdy tak czasami budzą się moje masochi-
styczne instynkty i moje myśli kierują się 
ku ludziom pokroju Krystyny Pawłowicz, 
czy Bogdana Chazana, to tak sobie myślę, 
że nie ma chyba nic gorszego niż człowiek 
wykształcony ponad własną inteligencję. 
Profesor Chodubski na takich ludzi i im po-
dobnych miał idealne określenie – społe-
czeństwo buraczane. 

Mówi się, że nie ma gorszej śmierci dla 
człowieka niż skazanie na zapomnienie. Ale 
zapomniany nie będzie ten, który w chwili 
odejścia, zostawia po sobie świadectwo 
dobra, którym obdarował innych. I dlatego 
o ludziach takich, jak Profesor Chodubski, 
czy Profesor Łukasiak będziemy opowiadać 
kolejnym pokoleniom, a ci inni przepadną 
w otchłani niepamięci. 

Jakub Jakubowski
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FELIETON

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

Z KURTYNĄ I BEZ

USTAWKI NA PIĘŚCI I SŁOWA
Obserwując częste w ostatnich latach rosz-
ady w naszych partiach politycznych, docho-
dzę do wniosku, że na wzór klubów piłkarskich 
powinna powstać ławka transferowa posłów. 
Raz do roku, w ściśle określonych terminach, 
można by się pozbyć z własnych szeregów 
niechcianych albo skompromitowanych po-
lityków, a zasoby wzmocnić poprzez zakupy 
nowych. Odbywać się by się to mogło oficjal-
nie i jawnie, z upublicznieniem stawek i innych 
korzyści majątkowych, z dopuszczalnością 
umów barterowych, na przykład: za pomoc-
nika damy wam obrońcę, albo za „strikera” 
chcemy bramkarza, choćby rezerwowego.

Nie tylko od działaczy klubowych można 
się uczyć. Od kiboli też. Obserwując dialog 
polityczny w naszym kraju, coraz częściej 
dochodzę do wniosku, że debaty parlamen-
tarne powinny być poprzedzone potyczkami 
harcowników, które odbywać by się mogły 
w przestrzeniach publicznych, nawet poza 
telewizyjnym czy radiowym studio. Kibole 
już dawno pokazali, że poza boiskami należy 
urządzać ustawki, gdzie kibice jednej drużyny 
biją (i to jak!) kibiców drugiej drużyny tylko dla-
tego, że jednym podoba się kolor biało - zielo-
ny, a drugim, dajmy na to, żółto - niebieski. 

Co więcej, każda ze stron uważa się za re-
prezentanta nie tylko klubu, ale i narodu, tego 
prawdziwego, podczas gdy ich adwersarze to 
zazwyczaj polskojęzyczne „Żydy”. Tak więc, 
w ramach rozgrzewki, politycy mogliby spo-
tykać się na podobnych ustawkach, by dać 
upust złym emocjom, dać nauczkę zdrajcom, 
a następnie – oczyszczeni niczym w kathar-

sis – brać udział w debatach rzeczywiście 
parlamentarnych. 

Nie byłbym sobą, gdym nie nawiązał do trady-
cji anglosaskiej, gdzie już pod koniec średnio-
wiecza spopularyzowane zostały pojedynki 
na słowne obelgi i obrazy, zwane „flyting” (lub 

„fliting”; wym. flajting). Przeciwnicy siadali 
naprzeciw siebie i obrzucali się wyzwiskami, 
przy czym o wygranej decydowali zebrani 
widzowie. Można było używać słów wulgar-
nych, związanych – między innymi - z pro-
kreacją, wielkością członka, pochodzeniem 
z nieprawego łoża, potencją, narodowością, 
a nawet wydzielinami ciała. Warunek był 
jeden, a może dwa: w obelgach musiał być 
element żartu, dowcipu (w sensie, jaki nadał 
temu słowu Zagłoba). 

No i po drugie, musiały być rymowane, co 
zbliża owe utarczki do występów dzisiejszych 
raperów, gdzie często improwizowany potok 
słów, czyli „flow”, ma wyraźne walory poetyc-
kie, jest zrytmizowany i rymowany, zazwyczaj 
bardzo dowcipnie. Nie brak też w rapie wulga-
ryzmów, ale ich siła rażenia jest złagodzona 
właśnie przez objawiane przez te teksty wa-
lory poetyckie. Również i w środowisku rape-
rów mamy pojedynki na słowa, prowadzone 
w klubach w obecności fanów, w których nie 
brak złośliwych (acz dowcipnych) przytyków 
pod adresem adwersarza. 

Ale nawet jeśli dopatrzyć się tam można wul-
garyzmów czy obscenów, to ich celem nie 
jest poniżenie przeciwnika, zranienie obelgą, 
obalenie wyzwiskiem, lecz raczej żartobliwe 

wyśmianie. I musi to być dowcipne, musi 
zwracać uwagę właśnie na cechy żartu, na 
to jak dana fraza jest zbudowana. Żart przy-
najmniej częściowo jest bowiem nastawiony 
na siebie, na odkrywanie przed słuchaczem 
własnej budowy, jej oryginalności i inteligencji. 
W przeciwnym razie staje się rynsztokowym 
pomyjem, w czym zdaje się specjalizować 
część naszych posłów. Dlatego w konkursach 

„flyting” przepadliby z kretesem. Rapu nawet 
nie znają, bo nie mieści się on w cywilizacji 
białego człowieka.

W literaturze można znaleźć wiele przykładów 
„flyting”. U Szekspira, na przykład, mistrzem 
tego typu wypowiedzi jest błazen Tersytes 
w sztuce „Trojlus i Kressyda”. Szczególnie 
uwziął się on na Ajaksa, wojownika silnego, 
lecz obdarzonego niezbyt lotnym umysłem. 
Nazywa go kloaką, kundlem z wołową albo 
wypraną mózgownicą, strupem, parszywym 
durnym samochwałem, tępych pachołkiem 
Marsa, górą mięsa i tak dalej i tym podob-
nie. Ale czyni to zawsze w sposób zabawny 
i oryginalny, dbając o to, co we współczesnej 
retoryce określa się niekiedy mianem „kairos”, 
czyli użyciem odpowiednich (stosownych) 
słów w odpowiednim (stosownym) czasie. 

Wydaje się zatem, że jeśli nasi politycy wy-
szkolili by się w trudnej sztuce inteligentnej 
walki słowem, czyli „flyting”, albo choćby 
w rapie (rapująca pani poseł Pawłowicz by-
łaby hitem!), to nawet wspomniane ustawki 
nie byłyby potrzebne. Ale do tego potrzebny 
jest rozum i dowcip. No i wyczucie decorum. 
A z tym u nas krucho.

Sheraton Sopot Spa
Powstańców Warszawy 10
spa.sopot@sheraton.com
www.sheratonsopotspa.pl

Naturalnie z Ella Baché
Sheraton Sopot Spa zaprasza w podróż do krainy piękna i zdrowia z Ella Baché.
Nowa linia kosmetyczna to zrozumienie potrzeb każdej skóry
oraz precyzyjnie dobrana do niej naturalna pielęgnacja.

Informacje i rezerwacje: 58 767 19 00
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FELIETON

KR  YWYMZ
OKIEM

Michał Stankiewicz
Zaczynał w Gazecie Wyborczej, a od 1999 r. dziennikarz 

„Rzeczpospolitej“. Od kilku lat związany też z TVN. Laureat wielu 
ogólnopolskich nagród, m.in. „Watergate“ Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Batorego. 

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

Założyciel i wydawca Prestiżu.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wymyślił, że 
kontrmanifestanci powinni płacić za pracę po-
licji. Pomysł pojawił się po ostatniej miesięcz-
nicy smoleńskiej, na którą policja zgromadziła 
ogromne siły. Wszystko po to, by oddzielić 
uczestników miesięcznicy od kontrmanifesta-
cji Obywateli RP. Zadymy nie było, za to stanęły 
barierki i ponad 2 tysiące policjantów. W tym 
samym czasie policja podała że w 2015 roku 
na obsługę miesięcznic wydała 622 tys. zł, 
w 2016 – 952 tys., a w 2017 – jak na razie 496 
tys. zł. Sporo. 

Na reakcję ministra nie trzeba było długo cze-
kać. Jak uzasadnił swój pomysł - rosnące kosz-
ty pracy policji powinni pokrywać przeciwnicy 
miesięcznic, bo gdyby ich nie było, nie trzeba 
byłoby angażować takich sił. To niezwykle 
logiczny wywód. Wręcz trudno się z nim nie 
zgodzić. A sam pomysł niezwykle oryginalny. 
Zamiast jednak pastwić się nad kreatywnością 
ministra wyłapałem w nim – może zapowiedź 
innych zmian. Taką zaawalowaną, bardzo nie-
śmiałą, wręcz tajną, ale jednak! 

Przecież największe koszty dla policji – jeżeli 
chodzi o ochronę wszelkich zgromadzeń – 
tworzą faworyzowani dzisiaj przez rząd -  kibice 
piłkarscy. Dane z naszego podwórka - tylko jed-
no derby Pomorza pilnowało 1300 policjantów, 
230 radiowozów i śmigłowiec. A wszystko za 

350 tys. zł. To jednak i tak mało. Tutaj wrócę 
do zestawienia opublikowanego 3 lata temu 
w „Rzeczpospolitej”, w którym pokazaliśmy 
koszty obsługi meczów przez policję za 13 lat. 
Ile? 330 mln zł! To jest dopiero wynik!

Nie tak dawno media obiegła wiadomość, że 
podczas meczu w Chorzowie policja przebrała 
się za fotoreporterów i w ten sposób łapała sta-
dionowych bandytów. Padły słowa oburzenia 
na ten pomysł. Także ze strony dziennikarzy. 
Faktycznie niefortunny, ale co ciekawe nikt – 
także z mediów - nie zwrócił uwagi, że praw-
dziwy problem leży tak naprawdę nie w prze-
braniu policjantów (i tak lepiej, że przebrali się 
za fotoreporterów, a nie  za anioły na koniach, 
co miało miejsce w Szczecinie). Problem jest 
gdzie indziej. 

Za bezpieczeństwo na stadionie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - odpowiedzial-
ni są organizatorzy komercyjnych rozgrywek, 
czyli Ekstraklasa S.A. i należące doń kluby. Wy-
obraźmy sobie sytuację, że każdy klub nocny 
w Polsce zamiast ochroniarzy oczekuje, by 
jego klientów i bramki pilnowali policjanci. Lub 
festiwal taki jak Open’er. Zamiast setek ochro-
niarzy, porządkowych, itd. – jego organizator, 
firma Alter Art zamawia sobie 2000 policjan-
tów. I oczywiście rozlicza z pracy! Tak więc tych 
policjantów tam nie powinno być. 

W tej sytuacji pomysł ministra Błaszczaka to 
nie szaleństwo, ale z pewnością zapowiedź, że 
rząd podliczy kibiców. Nawet tych najbardziej 
patriotycznych. Albo ich hodowców, czyli kluby 
piłkarskie. To się nazywa przebłysk geniuszu. 
Czekamy z niecierpliwością aż minister ujawni 
swój tajny plan.

Same doskonałe wiadomości słychać też 
z MON. Wiadomo jaka będzie za kilkanaście 
lat polska armia. 250 tys. żołnierzy. Rosną też 
programy zbrojeniowe. Zamiast planowanych 
56 mobilnych wyrzutni rakiet Homar, głównego 
elementu „polskich kłów” - ma ich być aż 160. 
Rośnie powoli też liczba okrętów podwodnych 
(już mówi się o 4), pęcznieje program Kruk, 
czyli zakup śmigłowców szturmowych. Miało 
być 32, już jest ponad 100. Są też nowe F16, 
czołgi, fregaty i niszczyciele. No i 8 baterii rakiet 
Patriot. 

Choć póki co niczego nie wybrano, nie rozstrzy-
gnięto, nie domknięto, ostatecznie nie ustalo-
no i nie wiadomo, czy w ogóle zrealizuje – to 
przyznam, że miło się tego słucha. Na razie naj-
bliższe realizacji jest to, że nasze okręty klasy 
Kobben mają wkrótce zostać obiektami muze-
alnymi w Szczecinie i Gdyni. Fajnie.
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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 Fest. Jego ostatnie, najbardziej wyczekiwane dziecko to 
Klub B90 na terenie Stoczni Gdańskiej. Kolejne dziecko, które przyjdzie 
na świat niebawem to Browar Gdański Kulturalny. W wolnych chwilach 
trwoni czas w zespole The Stags, pisząc piosenki tylko o miłości.

KTO ROBI W KULTURZE, 
TEGO KULTURA 
NIE OBOWIĄZUJE

Kiedy w 1989 roku zmienił się w Polsce 
ustrój, nie powiem bym szalał z radości, 
odetchnął po jakieś wielkiej traumie, czy 
przestał być nękany przez władzę. Wów-
czas jako dwudziestoparolatek byłem na 
tyle duży by wiedzieć czym była komuna, 
co ona wyprawiała i w jakiej dupie był nasz 
kraj. Jedno co mnie interesowało, to wsko-
czyć do wielkiego wiru gospodarczego wy-
ścigu. Mijały lata i nasz kraj zmieniał się na 
oczach kolejnego pokolenia. 

Moje dzieci wychowane już w innej rze-
czywistości dorastały bez syndromu po-
laczka. Swoboda i możliwości były nawet 
większe niż na legendarnym Zachodzie. 
Wspólnie z małżonką szybko przestawili-
śmy się na nowy tryb i nie patrząc na kon-
sekwencje realizowaliśmy siebie i kawa-
łek nowej ojczyzny. Bywało różnie, od dna 
do całkiem sporych sukcesów. Jak popeł-
niłem błąd, słono za niego płaciłem. Kie-
dy zrobiłem coś w tzw. dziesiątkę, nagro-
da była wysoka. I tak przez 28 lat. 

Dziś w moim życiu niewiele się zmieni -
ło. Dalej mam energię, plany i chęć bu -
dowania. Jestem po stokroć bardziej 
doświadczony i łatwiej mi jest podej -
mować kolejne decyzje, ale też przyj -
mować na klatę porażki. Generalnie 
jest bardzo dobrze i nie wracam my -
ślami do okresu sprzed 1989 roku. Gdy 
dziś widzę młodych ludzi, którzy uro -
dzili się po 1989 roku, nie zazdroszczę 
im dzieciństwa ani obecnego, dorosłe -
go życia. Tak naprawdę ja też żyję ich 
życiem, współpracuję z nimi i nawet 

wiele się od nich uczę. To klasyczna 
kooperacja pokoleń. 

Robimy swoje, nie oglądając się na kon-
kurencję. Zresztą gdyby tej młodzieży nie 
było i  nie miała świetnych pomysłów, to 
pewnie bylibyśmy bardziej leniwi i ubo-
dzy. Jeśli młody człowiek ma dziś sukces, 
należy go za to podziwiać, zobaczyć jak 
tego dokonał, zastanowić się dlaczego 
zrobił to tak dobrze i w tak krótkim cza-
sie. Przecież zarówno ten człowiek, jak 
i inni ludzie bez względu na wiek generują 
wokół nas rozwój, zmiany, atrakcje i to że 
nasze życie staje się fajniejsze. 

A jednak po drodze płynie rzeka i drąży 
kanion. Różnice pomiędzy tymi, którzy 
są zdolni i pracowici, a tymi mniej zdol-
nymi i leniwymi zaczynają być ogromne. 
I właściwie to nic nowego. Zawsze tak 
było i będzie. Lecz dziś mamy ten choler-
ny internet, gdzie wszystko dzieje się tak 
szybko i niekoniecznie rzetelnie. Wszyscy 
zaglądają wszędzie, widzą życie innych. 
Ale ci leniwi oprócz jeszcze większej fru-
stracji, za sukces innych wylewają jesz-
cze więcej żółci. 

Nie ma kooperacji, nie ma chęci nauki od 
zdolniejszych. Jest tylko zawiść, szyder-
stwo i chęć zniszczenia. Podpierdolić  są-
siada, bo mu za dobrze idzie. Nieważne, 
że wszystko ma w porządku. Napiszemy 
do urzędu, że to cwaniak, że prowadzi nie-
legalną działalność i chociaż przez kilka 
tygodni będzie miał przejebane, bo kon-
trola za kontrolą. A może coś znajdą i mu 

zabiorą. Dobić leminga, bo to na pewno 
cwaniak i złodziej. 

Niby wolny kraj, ale po 28 latach na stocz-
ni już tej nieistniejącej wciąż latają sza-
belki, płoną opony, stoją z krzyżami i ma-
nifestują przeciw czemu? Przeciw temu, 
że kilka tysięcy uśmiechniętych młodych 
ludzi tam spokojnie spędza czas? Prze-
ciw temu, że siedzą na krawężnikach ze 
znajomymi z Berlina, Paryża czy Londynu 
i swobodnie z nimi rozmawiają w wielu 
językach? Przeciw temu, że mają pracę, 
zakładają swoje firmy i dają sobie radę? 

Porzućcie długopisy, szabelki, krzyże 
i opony i zapytajcie tam, czy nie ma dla 
Was jakiejś roboty. Dajcie sobie szanse, 
nauczcie się pracować i żyć z innymi. To 
nie jest tak, że my Wam wszystko ukradli-
śmy. I niech przestrogą będzie ta Modli-
twa Polaka: 

Gdy wieczorne zgasną zorze, zanim gło-
wę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę 
Bogu Ojcu i Synowi: „Dopierdolcie sąsia-
dowi! Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko 
mu dosrajcie proszę”. Kto ja jestem? Po-
lak mały. Mały zawistny i podły. Jaki znak 
mój? Krwawe gały. Oto wnoszę swoje mo-
dły do Boga, Marii i Syna: „Zniszczcie tego 
skurwysyna, mego brata, sąsiada, tego 
wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, 
żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili 
sklep, żeby dostał cegłą w łeb. Żeby mu 
się córka z czarnym i w ogóle żeby miał 
marnie, żeby miał AIDS-a i raka” Oto mo-
dlitwa Polaka.

KOMUNO WRÓĆ?
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W SIECI Z...

PIOTREM BUCKIM

W
 SIECI Z ...

To pewnie zdziwi, ale jestem człowiekiem, 
który ogromnie docenia wagę papieru. 
Komunikatory, maile, użyteczne aplika-
cje nie zastąpią serca i emocji jakie wkła-
da się w odręczną korespondencję. Dzień 
zaczynam „na spokojnie”. Na telefon spo-
glądam wyłącznie po to aby sprawdzić 
godzinę. Jego użyteczność i aplikacje 
wykorzystuję dopiero robiąc trening siło-
wy i na taśmach TRX.

Siłą rzeczy więcej czasu spędzam ko-
rzystając ze smartfona niż z kompute-
ra. Facebook to coraz częściej zło nie-
konieczne, a instagram jest wizualnym 
zbiorem moich wspomnień. Całe szczę-
ście, że coraz mniej na nim moich sel-
fie. Zdarzało się, że kiedyś zbyt mocno 
kierowała mną narcystyczna motywa-
cja w przygotowaniu treści, szczęśliwie 
teraz przyświeca mi wyłącznie myśl, że 
chcę uwiecznić ważny moment, a moja 
twarz z pewnością nim nie jest. Ani dla 
mnie, ani dla świata.

Social media na początku zachwyciły. 
Euforia minęła i ich rolą stała się wyłącz-
nie użyteczność wtedy, gdy ich potrzebu-
ję. W pozostałych przypadkach to jedynie 
zwykłe narzędzie do pracy. Życie bez 
aplikacji istnieje! Gdybym miał mieć na 
tej bezludnej wyspie technologii coś, to 
postawiłbym na pocztę i Google Maps. 

Myśląc internet, zawsze zaczynam od 
sprawdzenia poczty, aby sprawdzić co 
czeka mnie w danym dniu. Odpowiadam 
na maile od 9.00 do 9.30  Drugie podej-
ście robię po 17.00. W internecie intere-
sują mnie głównie portale zagraniczne. 
Bardzo lubię oglądać konferencje TED.

Pewnie, ze zdarzają się plotkarskie porta-
le. Z zagranicznych da się poczytać Peres 
Hilton i Gafgirl, zdarza się że sprawdzam 
francuską wersję Huffington Post. Fran-
cuski i plotki tworzą coś znacznie bardziej 
przyjemnego niż nasze rodzime Pudelki 
i inne serwisy plotkarskie. 

Czytanie książek na telefonie i iPadzie 
zdarza się, ale robię to głównie na kin-

dle’u. To najwygodniejsze rozwiązanie. 
Ze znajomymi kontaktuję się w realu. 
Jeśli się nie da, po prostu najzwyczajniej 
w świecie dzwonię. Potem jest SMS, a na 
samym końcu Messenger na Facebo-
oku. Nie uznaję tego za najlepszy kontakt 
z drugim człowiekiem. 

W historii przeglądarki zawsze znajdzie 
się Huffington Post, Ted.com, New Yor-
ker i strony BBC World. Są to dla mnie 
źródła informacji, z których czerpię wie-
dzę najczęściej. Bardzo lubię zajrzeć na 
kilka naprawdę dobrych blogów, takich 
jak: Halo Ziemia, Zwierz popkulturalny, 
Wyrwane z kontekstu, czy też blogi Tima 
Urbana i Tima Ferrisa.

Aplikacji do kontaktu z „followersami” nie 
potrzebuję. Nie mam fanów, tylko grupę 
ludzi, którzy czytają to co publikuję. Nie 
jest to w żaden sposób relacja fan – 
idol. Bardzo lubię ludzi, mam nadzieję że 
z wzajemnością, dlatego chcę się dzielić 
tym co ma dla nich wartość. Nazywam 
ich moimi ulubionymi czytelnikami. 

Ułatwieniem do udostępniania tego co 
chcę powiedzieć jest Facebook, ale tak 
naprawdę kilkanaście tysięcy osób, które 
czyta mojego bloga dociera tam bezpo-
średnio. Nie mogę powiedzieć, że świat 
hashtagów to moje miejsce. One niczego 
nie zmieniły w moim życiu, w którym rów-
nież mógłby nie istnieć internet i smartfony. 

Taki świat jaki nas otacza z pewnością 
nie potrzebuje człowieka. Myśląc i mó-
wiąc o jego końcu powinniśmy raczej 
zobaczyć, że będzie to koniec człowieka. 
Oczywiście, świat bez technologii mógł-
by istnieć, podobnie jak bez penicyliny, 
szczepionki na polio i samochodów, na-
tomiast są to wyłącznie narzędzia, a nie 
cele same w sobie. Wiele zmieniły, uła-
twiły i dzięki nim mogę oglądać ulubione 
konferencje TED, przeplatane dobrymi 
serialami, ale gdyby ich nie było, nie trak-
towałbym tego jako znaczącego upadku 
cywilizacji. Tak samo jak samo istnienie 
tych narzędzi, upadkiem cywilizacji rów-
nież nie jest.

PIOTR BUCKI  

Szkoleniowiec, wykładowca, na-
uczyciel, dziennikarz, manager 
i coach. Erudyta o wielu twarzach, 
który prócz doskonałej znajomości 
języków obcych bywał konferan-
sjerem, aktorem i modelem. Jak 
podkreśla, najbardziej lubi obszar 
własnej działalności, który nazwał-
by komunikacją we wszystkich 
jej wariacjach. Realizuje projekty 
marketingowe w Grupie Nokaut, 
Gdańskim Wydawnictwie Psycho-
logicznym, Wydawnictwie Psycho-
logicznym OPERON, Travel World 
Passport, Next Data, This is paper 
i wielu innych. Twórca strategii mar-
ketingowych i komunikacyjnych, 
ekspert psychologii reklamy i sztuki 
nowych mediów. Autor poczytnego 
bloga www.bucki.pro

w w w 

AUTORKA: DAGMARA RYBICKA
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Ta wiadomość z panelu zgło-
szeniowego od pierwszej 
chwili rozgrzała koniarzy do 
czerwoności. Na parkurze 
pojawiły się legendy świato-
wego skakania. Bracia John 
i Michael Whitaker to nazwi-
ska, bez których skoki przez 
przeszkody miałyby zupełnie 
inne oblicze. Obaj Brytyjczycy 
mają w swoim dorobku meda-
le, o których marzy niejeden 
sportowiec. Są krążki z Igrzysk 
Olimpijskich, mistrzostw świa-
ta i Europy przeplatane trium-
fami w najbardziej premiowa-
nych zawodach.

PIENIĄDZ KUSI

1.620.000 tysięcy złotych - tyle 
do podziału mieli najlepsi zawod-
nicy startujący w 11 rozegranych 
konkursach. Nawet jak na euro-
pejskie realia, jest to kwota, która 
przyciągnęła na hipodrom mi-
strzów. Na starcie zameldowa-
ła się m.in. ekipa doskonałych 
amazonek z USA z Laurą Kraut 
na czele. Przyleciały w glorii 
a odleciały w chwale okazując 
się być absolutnie nie do pobicia 
w Pucharze Narodów FEI Na-
tions Cup LOTTO.
Pieniądze też... skakały. 10 milio-
nów euro musi przygotować po-
tencjalny nabywca wierzchowca 
Ciana O’Connora z Irlandii. W nie-
dzielnym Grand Prix nie miał so-
bie równych, choć do rywalizacji 
stanęli najlepsi z najlepszych.

KRÓLOWA FOTO

Piękna, sympatyczna, kontaktowa 
i utalentowana - tak w czterech sło-
wach można podsumować „achy 
i ochy”, gdy na parkurze pojawiała 
się Portugalka Luciana Diniz. Pro-
mienny uśmiech, perfekcyjna tech-

nika jazdy i wyjątkowo empa-
tyczny stosunek do dosiadanych 
koni został uhonorowany nagro-
dą dla najlepszej amazonki za-
wodów. Drobna brunetka w kon-
kursowych szrankach zmieniała 
się w waleczną bestię co pozwo-
liło jej zająć drugie miejsce w naj-
ważniejszym konkursie zawo-
dów, Grand Prix pod patronatem 
Prezydenta RP.

POLSKIE LEGENDY

Niejednemu łza się w oku za-
kręciła gdy na głównej arenie 
pojawili się polscy mistrzowie 
olimpijscy. Powrót do przeszło-
ści i chwil gdy przed radiood-
biornikami i telewizorami  wielu 
wraz z komentatorem krzyczało: 
Szewińska! Ikona lekkiej atletyki 
wraz z całą plejadą znakomitych 
sportowców witała tłumy, przy-
bijała „piątki”, a autografom i roz-
mowom nie było końca.

GOŚCIE, GOŚCIE

Tych było co niemiara. Prze-
wodziła dyrektor kreatywna 
imprezy, Karolina Ferenste-
in - Kraśko. Tym razem bez 
siodła, ale w pięknych suk-
niach. Mama trójki dzieci łą-
czy zamiłowanie do skoków 
z pracą, a dzięki umiejętnej 
organizacji współtworzyła 
sopocką imprezę, na której 
najjaśniej prócz zadbanej 
sierści koni świeciły znane 
i lubiane gwiazdy. Namiot 
VIP tętnił życiem. Były tań-
ce, hulanki i swawole, któ-
rych andaluzyjskie oblicze 
zaprezentowała podczas 
wyjątkowego pokazu Blanka 
Satora. Hiszpańska Szkoła 
Jazdy, prawdziwy majstersz-
tyk urzekał i czarował nie 

mniej niż emocjonujący wy-
ścig Maćka „Gleby” Florka, 
który w sportowym Porsche 
rywalizował z dosiadanym na 
oklep rumakiem zimnej krwi.  
Jak co roku pojawiły się Kin-
ga Rusin z Katarzyną Soko-
łowską. Były modelki Kamila 
Szczawińska, Renata Kaczo-
ruk i Marta Pałucka. Wprost 
z wybiegów dotarła nad mo-
rze Gosia Baczyńska, a z pla-
nu filmowego Natalia Klimas. 
Zawody czujnym okiem oce-
niała Agnieszka Jastrzębska, 

bez trudu wypatrując wśród 
zaproszonych Jarka Bieniu-
ka z dziećmi, Piotra Kraśko 
tym razem w roli męża i Mar-
tę Kaczyńską, którzy gromko 
oklaskiwali wysokie loty nad 
przeszkodami. Jak mówi 
stare przysłowie, kto do -
siadł konia ten dosiadł wiatr. 
O magii i pięknie sportów 
konnych nie trzeba chyba ni-
kogo przekonywać. Na świe -
cie są podobno dwie piękne 
rzeczy – kobieta w tańcu 
i koń w galopie. 

Na taki weekend czerwca gorąco czekali wszyscy 
miłośnicy jeździectwa. Po raz trzeci sopocki 
Hipodrom był organizatorem Międzynarodowych 
Zawodów w Skokach przez Przeszkody w randze 
pięciu gwiazdek. Tym samym dołączył do 
zaledwie kilkunastu najbardziej prestiżowych 
imprez CSIO***** na świecie.
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SOPOT | AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940, 81-861 SOPOT 
LOZKAHASTENS.PL | HASTENS.COM

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

BEZCENNE PIĘKNE SNY

Kup łóżko Hästens przed 27 sierpnia i oszczędź 8 370 zł.
 Oferta ograniczona czasowo – wysokiej klasy materac 
wierzchni gratis. Z Hästens sny się spełniają.

*Oferta obejmuje wszystkie łóżka z wyjątkiem
modeli Vividus, Marquis, Excel i Classic.

*Na przykład kupując łóżko Hästens 
Luxuria (180 x 200) otrzymasz 

w prezencie wysokiej klasy materac 
wierzchni BJ o wartości 8 370 zł.
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ul. Kartuska 410
80-125 Gdańsk

T: (58) 322 23 22
www.drywa-gdynia.volvocars-parnter.pl 

DRYWA SP Z O.O.  
Autoryzowany Dealer Volvo

ul. Parkowa 2
81-549 Gdynia

T: (58) 669 44 44
www.drywa-gdynia.volvocars-parnter.pl 

DRYWA ADV   
Autoryzowany Dealer Volvo

Najwięcej wyścigów, sie -
dem, rozegrano w klasie Del-
phia 24. Tylko jeden z nich 
zakończył się zwycięstwem 
Mariusza Trzcińskiego 
i teamu JKW Poznań (Pa-
weł Kurzawa, Damian Dę -
bicki i Błażej Łukomski), ale 
równa forma przez dwa dni 
zmagań zapewniła im triumf 
w klasyfikacji generalnej. 

W klasie Scandinavia/Skip-
pi 650, po pięciu startach, 
najlepsi okazali się Marcin 
Styborski, Jakub Padzik 
i Sławomir Tomczyński (YC 
Rewa), a kolejne miejsca 
zajęli Marek Kloska, Natalia 
Jaworska i Grzegorz Jawor-
ski (AZS AWF Warszawa) 
oraz Michał Pałasz, Łukasz 
Kiwer i Olaf Kiwer (Kontra).

Rywalizacja w klasie Micro 
zakończyła się natomiast 
zwycięstwem sześciokrot-
nego mistrza świata Piotra 
Tarnackiego, który w Gdyni 
pływał z Grzegorzem Ba-
naszczykiem i Bartoszem 
Makałą (Ocean Challange 
YK). Pierwszy wyścig roz-
począł się jednak dla póź-
niejszych triumfatorów pe -
chowo, bo zanotowali oni 
falstart. 

- W kolejnych wyścigach szło 
nam zdecydowanie lepiej, 
bo z pięciu wyścigów czte -
ry zakończyły się naszym 
zwycięstwem. Warunki były 
jednak niesamowicie zmien-
ne i loteryjne. W przedostat-
nim starcie prowadziliśmy 
z przewagę 200 metrów, 

kiedy dosłownie odcięło 
nam zasilanie i z ledwością 
dopłynęliśmy na metę na 
drugiej pozycji – mówił Piotr 
Tarnacki. 

Regaty Gdynia Sailing Days 
organizowane są od 2000 
roku. Od 2012 roku partne -
rem zawodów jest Volvo. 

– Ta impreza doskonale pa-
suje swoim charakterem 
do aktywności żeglarskich, 
które nasza marka inten-
sywnie realizuje na szczeblu 
centralnym. Naszą perłą 
w koronie jest wyścig do -
okoła świata – Volvo Ocean 
Race. Droga do tej imprezy 
wiedzie przez takie rega-
ty, jak te w Gdyni. W trosce 
o szlifowanie żeglarskich 
talentów wspieramy też 
najmłodszych, utalentowa-
nych sportowców w ramach 
Volvo Youth Sailing Team 
przy PZŻ – mówi Stanisław 
Dojs, pr manager Volvo Car 
Poland. 

Na uczestników Volvo 
Gdynia Sailing Days cze -
ka żeglarskie miasteczko 
z licznymi atrakcjami spor-
towo-rekreacyjnymi. Naj-
młodsi uczestnicy mogą 
wziąć udział w Ogólnopol-
skim Programie Edukacji 
Żeglarskiej – PolSailing. Na 
Placu Grunwaldzkim po raz 
kolejny powstało też Mia-
steczko Volvo, w którym 
można zobaczyć najnowszy 
model Volvo XC60 oraz całą 
gamę serii 90: S90, XC90, 
V90 Cross Country. 

Ponad 100 zawodników z 34 krajów, prawie 3 
tygodnie żeglarskiego święta pełnego morskich 
zmagań, rywalizacja w pobliżu plaży, przegląd 
najróżniejszych klas, walka o prestiżowe trofea, 
imprezy towarzyszące – w Gdyni do 23 lipca 
trwają regaty Volvo Gdynia Sailing Days. Do 
momentu zamknięcia tego numeru Prestiżu 
zmagania zakończono w klasach Delphia 24, 
Scandinavia/Skippi 650 oraz Micro.

mp

ŻEGLARSKIE EMOCJE 
W GDYNI 

fo
t.
	R
ob

er
t	
H
aj
du

k
fo
t.
	R
ob

er
t	
H
aj
du

k
fo
t.
	R
ob

er
t	
H
aj
du

k
fo
t.
	R
ob

er
t	
H
aj
du

k
fo
t.
	M

ar
ci
n	
W
iła

20 



WYDARZENIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

W finale doszło do powtórki 
z ubiegłego roku. Lotos Trefl 
Gdańsk zmierzył się z duetem 
ADVA Optical Networking. Obie 
drużyny stworzyły wyjątkowo 
emocjonujące widowisko, a wal-
ka trwała do ostatniej piłki. Osta-
tecznie drużyna Lotosu okazała 
się lepsza, a rywalom na osłodę 
został tytuł najlepszego zawodni-
ka turnieju dla Wojciecha Wojcie-
chowicza. 

Turniej BVB Cup z roku na rok jest 
coraz lepszy, rośnie też frekwen-
cja. Tegoroczna edycja zgroma-
dziła zupełnie nowych uczestni-
ków, wśród których znaleźli się 
Hossa S.A., Metropolitan Invest-
ment, NaKajta.pl, Pasta House 

i Ernst & Young. Ci ostatni wyjąt-
kowo dobrze zapamiętają turniej, 
debiutanci zajęli trzecie miejsce! 

Wręczenie medali i pamiątko-
wych statuetek oraz nagród 
odbyło się w klubie Moloteka 
podczas Gali Liderów. Nagrody 
zostały ufundowane przez Lotos, 
Hotel Haffner oraz Trefl. Nocne 
Beach Party uświetniła Joanna 
ze Sky Pole Dance Studio łamiąc 
serca wszystkich panów (i nie tyl-
ko) artystycznym i zmysłowym 
pokazem tańca Pole Dance. Za-
raz potem ciemne niebo zostało 
przystrojone lampionami pozo-
stawiając u wszystkich obecnych 
wspomnienia, które na długo po-
zostaną w pamięci.

Jak połączyć ze sobą grę, zabawę, rywalizację i biznes 
na plaży? Na to pytanie odpowiedź mogą znać tylko 
organizatorzy Beach Volleyball Business Cup. W te-
gorocznej, siódmej już edycji turnieju wzięło udział 25 
drużyn z całej Polski. Rozgrywki odbyły się na Stadio-
nie Letnim w Gdańsku Brzeźnie. Tytuł wywalczony rok 
temu obroniła drużyna Lotosu Trefla Gdańsk. 

BIZNES I SPORT 
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Lotos Trefl Gdańsk i Adva Optical Networking

Celebracja zwycięstwamp

Przez dwa turniejowe dni zmienna 
pogoda zaoferowała zawodni-
kom porywy silnego wiatru, słoń-
ce, zachmurzenie i lekką mżawkę. 
Zmienna aura dla doświadczo-
nych golfistów nie była proble-
mem, każdy świetnie spędził ten 
czas rywalizując w doborowym 
towarzystwie. 

Walka o podium w dwudniowym 
turnieju trwała do ostatniej chwili, 
a różnice były minimalne. Zwy-
cięzca Lech Sokołowski osiągnął 
wynik 151 uderzeń i był o jedno 
uderzenie lepszy od Andrzeja 
Bagińskiego i Dariusza Kossa. 
Wszyscy trzej reprezentują Sierra 
Golf Club.

Tradycyjnie w turnieju wzięła 
udział czołówka najlepszych 
polskich juniorów, którzy walczy-

li w kategorii Stableford Netto 
Junior. Całe podium obsadzili 
reprezentanci Tokary Golf Club, 
słynącego z doskonałej pracy 
z młodzieżą. Wygrał Aleksander 
Brzoska przed Marią Żrodowską 
i Maksymilianem Białym. 

Oprócz sportowych emocji zawod-
nikom i gościom turnieju towarzy-
szyły również estetyczne i kulinar-
ne doznania. Uczestnicy turnieju 
mogli podziwiać dzieła cenionych 
artystów z zespołu Art in Architec-
ture, a także mieli okazję wysłu-
chać koncertu skrzypaczki Marty 
Nanowskiej. Gwiazdą wieczoru 
była wokalistka jazzowa Krystyna 
Durys z orkiestrą. Ciekawostką zaś 
wśród najnowszych modeli marek 
Lexus, Toyota oraz Maseratti był 
najnowszy demonstracyjny cią-
gnik siodłowy DAF XF.

Ponad 100 golfistów i golfistek z kilkunastu klubów 
krajowych i zagranicznych wzięło udział w turnieju 
SKAT International Golf Cup 2017. Na polu Sierra 
Golf Club w Pętkowicach koło Wejherowa triumfo-
wał Lech Sokołowski. 

SKAT ZAPROSIŁ NA GOLFA 

Sebastian Magrian, prezes SGC, Lech Sokołowski, 
zwycięzca turnieju, Dmitrij Gabczenko, dyr. Marketingu SKAT

Samochody ciężarowe z floty SKAT Transportmp
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Zwycięstwo Szweda nie było 
zaskoczeniem. Przed turniejem 
w Gdyni osiągnął on bardzo 
wartościowe wyniki, rywalizu-
jąc między innymi w turnieju 
wyższej rangi (ATP Challenger) 
w czeskim Prościejowie, gdzie 
pokonał kilku znaczących teni-
sistów i doszedł do półfinału. 
Co ciekawe, na kortach Arki, 
najwięcej problemów fawory-
towi sprawił już w pierwszej 
rundzie Polak, Piotr Matuszew-
ski (873 ATP). Eriksson wygrał 
po ciężkim boju 4:6, 6:3, 6:4.

Szwed zajmuje 359 miejsce 
w rankingu ATP, najwyższe 
spośród wszystkich grających 
w Gdyni. Przykładowo, Polak 
Paweł Ciaś, który przegrał ze 
Szwedem w półfinale, w zawo-
dowym rankingu jest na miej-
scu 802. Pokonany w finale Ro-
bin Stanek zajmuje 604 miejsce. 

Mimo, że nie są to zawodnicy 
klasy Djokovica czy Federera, to 
na ich grę patrzyło się z praw-
dziwą przyjemnością. Całkiem 
możliwe, że na gdyńskich kor-
tach widzieliśmy przyszłe, wiel-
kie gwiazdy tenisa, bo właśnie 
od tego typu turniejów zaczyna-
ją się wielkie kariery. 

Na uwagę zasługuje też fakt, że 
dzięki tzw. dzikim kartom, tur-
niej stał się przepustką do świa-
towego tenisa dla najlepszych 
polskich juniorów - Jana Gałki, 
Daniela Michalskiego i Micha-
ła Mikuły. Dwaj ostatni wygrali 
swoje mecze w pierwszej run-
dzie i zdobyli swoje pierwsze 
punkty do rankingu ATP.  

W dwa ostatnie dni turnieju, 
poza profesjonalistami, na kor-
tach gdyńskiej Arki rywalizo-
wało blisko pięćdziesiąt dzieci, 
odpowiednio w turnieju Tenis 

10 oraz Mistrzostwach Woje-
wództwa Skrzatów. Przez cztery 
dni trwała też akcja Wycieczka 
w Świat Tenisa, dzięki której 
blisko 500 dzieci z gdyńskich 
szkół i przedszkoli poznało tajniki 
tenisa. Celem tej akcji była popu-
laryzacja tenisa poprzez wprowa-
dzenie dzieci w podstawy teore-
tyczne tej dyscypliny sportu oraz 
praktyczne lekcje kibicowania.

Na kortach Arki odbyło się tra-
dycyjne Players’ Party, na które 
poza uczestnikami turnieju za-
proszono członków oraz sym-
patyków klubu tenisowego Arka. 
Była to doskonała okazja do 
spotkania całego gdyńskiego 
środowiska tenisowego w oto-
czeniu muzyki na żywo i w at-
mosferze zawodowego tenisa. 
Gościem specjalnym weekendu 
kończącego turniej był Mariusz 
Fyrstenberg – jeden z najlep-
szych deblistów świata ostat-
nich lat, wielokrotny reprezen-
tant Polski w Pucharze Davisa.

Warto wspomnieć, że orga-
nizatorzy zadbali o grających 
w tenisa przedstawicieli lokalne-

go biznesu, organizując dla nich 
tradycyjny turniej deblowy Pro-
Am, w którym toczono zacięte 
pojedynki. Zwycięzcy turnieju 
ProAm w nagrodę mieli możli-
wość rozegrania meczu z Mariu-
szem Fyrstenbergiem w parze 
z młodym (13 lat), trójmiejskim 
zawodnikiem Filipem Pieczonką. 

- Pierwsza edycja BMC Gdynia 
Open 2017 przeszła do historii. 
Wiele wskazuje, że turniej na 
stałe wpisze się w kalendarz trój-
miejskich imprez sportowych. 
Wypełnione trybuny na finale po-

kazały, że nie zabrakło prawdzi-
wych emocji sportowych. Blisko 
pięćset dzieci z gdyńskich szkół 
i przedszkoli, które wzięły udział 
w akcji towarzyszącej Wyciecz-
ka w Świat Tenisa świadczą, 
że zawodowy turniej tenisowy 
może być też podstawą warto-
ściowych działań o charakterze 
społecznym – w tym wypadku 
promocji sportu i zdrowego try-
bu życia – mówi Martyna Mu-
siał, wiceprezes firmy BMC Bu-
dujemy Twoje Marzenia, która 
była organizatorem i sponsorem 
głównym imprezy. 

Szwed Markus Eriksson zwycięzcą turnieju 
tenisowego BMC Gdynia Open 2017 
rozgrywanego na kortach Klubu Tenisowego 
Arka w Gdyni. W finale rozstawiony z numerem 
1 Eriksson pokonał Czecha Robina Stanka 7:5 
6:1. Pula nagród w turnieju rangi ITF Futures 
wynosiła 15 tys. dolarów.

TENISOWE ŚWIĘTO W GDYNI 
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Robin Stanek

Markus Eriksson, zwycięzca BMC Gdynia Open 2017

Mariusz Fyrstenberg
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 2 - 3 WRZEŚNIA 2017 
SOPOT

TURNIEJ TENISA DLA KOBIET
I MĘŻCZYZN W GRZE 

POJEDYNCZEJ I PODWÓJNEJ

ORGANIZATOR: 
PRESTIŻ EVENTS

KORTY STK W SOPOCIE, 
UL. CEYNOWY 5

ATRAKCYJNE NAGRODY 
I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

SZCZEGÓŁOWE 
 INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: 

3CITYTENNISCUP@EPRESTIZ.PL 
LUB TEL. 665 339 931

REKLAMA

Zach Klein wraz z dziennika-
rzem Stevenem Leckartem 
i fotografem Noah Kaliną por-
tretują ludzi zmęczonych cią-
głymi update'ami w świece 
galopującego technologicz-
nego postępu, którzy przełą-
czają się na tryb świadomego 
dokonywania wyborów. Za-
mieniają ulotne cyfrowe wra-
żenia na realne analogowe do-
znania. Przedkładają zapach 
lasu i szum drzew nad aromat 
kawy z sieciowej kawiarni 
i warkot samochodowych sil-
ników. I czują się wolni, gdy 
ich mobilne urządzenia są 
offline. A zamiast smartfona 
chwytają w dłoń piłę i młotek, 

i własnoręcznie konstruują 
swoje wymarzone chaty. 

Tworzone przez pasjonatów 
chaty z drewna, gliny, stali 
lub odzyskowych materiałów, 
powstają w najodleglejszych 
zakątkach świata, w równie 
malowniczych co ekstremal-
nych lokalizacjach: na lądzie, 
w konarach drzew, na wodzie, 
skałach i lodowcach. Kle-
in – założyciel serwisu Vimeo 
i właściciel jednej z takich pry-
watnych chatek w rezerwacie 
Beaver Brook – przez lata ko-
lekcjonował i umieszczał na 
swoim blogu fotografie chat 
nadsyłane przez znajomych 

i czytelników. W międzyczasie 
Beaver Brook stało się mekką 
dla konstruktorów chat poszu-
kujących wytchnienia od miej-
skiego zgiełku. 

Popularność idei i ciekawość 
jaką rozbudzili autorzy bloga 
sprawiła, że gromadzony na 
cabinporn.com materiał trafił 

wreszcie na karty książki. „Ca-
bin Porn” zadebiutowało na 
listach sprzedaży jako bestsel-
ler gloryfikujący minimalizm, 
piękno i dziewiczość natury 
oraz proekologiczne postawy 
domorosłych budowniczych 
i idee przyświecające ludziom 
mieszkającym w leśnych sa-
motniach. 

„Cabin Porn”, światowy bestseller o ludziach, którzy 
szukają azylu w zglobalizowanym świecie, trafiła do 
Polski dzięki wydawnictwu Smak Słowa.  To ilustro-
wana zjawiskowymi fotografiami książkowa podróż 
przez marzenia, lasy i osobiste historie portretowa-
nych bohaterów. Pomysł na książkę, która stała się 
wydawniczym i społecznym fenomenem narodził się 
w głowie założyciela serwisu Vimeo, Zacha Kleina.

CABIN PORN JUŻ W POLSCE

Zaproszenie

Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/2   |   www.gdanskaklinikaurody.pl

PRZED PRZEDzapraszamy serdecznie na

Special Day
w Gdańskiej Klinice Urody

28 lipca 2017 r. o godz. 18.00

Zapewniamy też zdrowy poczęstunek i odpoczynek 
w strefie chillout w przyjacielskiej atmosferze  

z przepięknym widokiem na Stare Miasto i Motławę.

Prosimy o potwierdzenie do 26 lipca br.
mailem: recepcja@gdanskaklinikaurody.pl

lub tel. 58 716 13 11, 519 779 858.

W programie między innymi:

1. ZUMBA DANCE WORKOUT: salsa, rumba, cza-cza, 
merengue, reggaeton,  cumbia, taniec brzucha,  
i inne.

2. Masaż dla zmęczonych stóp.
3. Ulubiony przez Panie masaż pleców Workside.
4. Relaks na macie do akupresury.
5. Możliwość skorzystania z zabiegów na twarz  

i ciało marki DECLEOR i FILORGA.
6. Zwiedzanie Gdańskiej Kliniki Urody.
7. Spacer wzdłuż Motławy połączony z przejściem 

nową kładką na Wyspę Ołowianka.

Rozgrywki odbędą się na 
kortach w Sopocie, najład-
niejszym obiekcie tego typu 
w Polsce. Do dyspozycji gra-
jących będzie 13 odkrytych 
kortów, a razie deszczowej 
pogody – hala tenisowa. Za-
wodnicy będą rywalizować 
w grze pojedynczej i podwój-
nej. Wstępnie zaplanowano 
dwie kategorie wiekowe: 
open, czyli dla wszystkich 
oraz kategorię +45, tj. tylko 
dla osób powyżej 45 roku 
życia. Oddzielnie dla pań i od-
dzielnie dla panów. 

Ostateczna liczba kategorii, 
a także system rozgrywek 
znany będzie po zamknięciu 
listy zgłoszeń. Termin mija na 
7 dni przed imprezą, a więc 27 

sierpnia. Do tego czasu wszy-
scy chętni mogą zgłaszać 
swój udział. Organizatorzy za-
pewniają, że na zwycięzców 

– oprócz niewątpliwej satysfak-
cji - czekają atrakcyjne nagrody. 
W trakcie turnieju zaplanowa-
no też imprezy towarzyszące, 
a na koniec pierwszego dnia 
rozgrywek tzw. players party. 

Organizatorem 3City Tennis 
Cup jest firma Prestiż Events, 
znana m.in. z organizacji Sopot 
Wave. Zgłoszenia do turnieju, 
a także szczegółowe informa-
cje o programie, warunkach 
uczestnictwa, wysokości 
wpisowego można uzyskać 
pod numerem telefonu 665 
339 931 lub drogą mailową:  
3citytenniscup@eprestiz.pl ms

3City Tennis Cup to nowy turniej na trójmiejskiej mapie 
tenisowej. W dniach 2-3 września na kortach w Sopocie 
rywalizować będą amatorzy – panie jak i panowie. Pre-
stiż patronuje zawodom.

AMATORZY DO RAKIET! 

mp
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Statek Norwegian Getaway 
liczy sobie 325 metrów dłu-
gości i jest jednym z najwięk-
szych wycieczkowców na 
świecie. O skali tego pływają-
cego miasteczka niech świad-
czy fakt, że łączna masa farb 
zużytych do malowania statku 
(przy budowie) to ok. 300 t, na-
tomiast łączna długość kabli 
ułożonych na statku wynosi 
2154 km, a łączna długość 
rurociągów, to ok. 400 km!

Wyjątkowa oferta kabin i aparta-
mentów na Norwegian Getaway 
robi wrażenie. Na statku znajduje 
się 2014 kabin, w tym 59 studio 
dla singli i 42 kabiny dla niepeł-
nosprawnych, 962 kabin z pry-
watnym balkonem, 246 apar-
tamentów (każdy z balkonem), 
42 ekskluzywne apartamenty 
Haven, 20 kabin Family Villas 
oraz 72 apartamentów z bezpo-
średnim dostępem do SPA.

Część rozrywkowa usytuowa-
na jest na dwóch pokładach. 
Goście mogą udać się do Aqu-
aparku z pięcioma zjeżdżalnia-
mi, saunami i basenami, (jest 
także Aquapark dla dzieci), 
SPA, komory solnej, galerii 
sklepów, kawiarenki interneto-
wej, czy kompleksu sportowe-

go z parkiem linowym, trasą 
do joggingu, siłownią i pełno-
wymiarowym boiskiem do ko-
szykówki, polem do minigolfa 
i stołami do ping ponga. 

Dla młodszych - klub mło-
dzieżowy Entourage oraz 
dwupoziomowy klub dla dzie-
ci - Splash Academy. Na po-
kładzie znajduje się także 30 
restauracji, liczne bary, biblio-
teka, galeria, kino, teatr, klub 
jazzowy z muzyką na żywo, 
kasyna, dyskoteki. Spragnieni 
mocniejszych wrażeń mogą 
korzystać z platform widoko-
wych wychodzących poza ob-
ręb wycieczkowca. 

Norwegian Getaway należy 
do linii Norwegian Cruise Line. 
Oferta rejsów tym statkiem 
znajduje się na stronie Tanie-
rejsowanie.pl. Do paździer-
nika statek kursować będzie 
w regionie norweskich fiordów 
i Europy Północnej i zawijać 
będzie do takich miast, jak 
Kopenhaga, Warnemunde, 
Tallin, St. Petersburg, Helsinki, 
Nynashamn, Pod koniec paź-
dziernika rozpoczyna się okres 
rejsów między USA a Karaiba-
mi, z przystankami w Meksyku, 
Hondurasie i Belize. 

Jego budowa pochłonęła około 700 milionów euro. Na 
pokład zabiera blisko 4 tys. pasażerów, których obsłu-
guje prawie 1,5 tys. członków załogi. Statek Norwegian 
Getaway zawinął do portu w Gdyni. Dzięki firmie Tanie-
rejsowanie.pl mieliśmy okazję go zwiedzić.

mp

PŁYWAJĄCE MIASTO 
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W finale turnieju rozgrywa-
nego na pięknych sopockich 
kortach zmierzyło się dwóch 
najwyżej rozstawionych za-
wodników. Faworytem był 
Polak, który w bardzo dobrym 
stylu, w drodze do finału poko-
nał dwóch silnych reprezen-
tantów Niemiec, Petera Helle-

ra i Jana Choinskiego. W grze 
o końcowy triumf wyraźnie 
lepszy był jednak Zdenek Kolar, 
który wygrał 6:3, 6:2. 

Finalistów dekorował naj-
lepszy polski tenisista, ho-
norowy członek Sopot Tenis  
Klubu Wojciech Fibak. Orga-

nizatorzy turnieju zobowiąza-
li się, że przy wsparciu spon-
sorów i prezydenta Sopotu, 
w przyszłym roku zorganizu-

ją międzynarodowy turniej 
tenisowy wyższej rangi, a ce-
lem będzie organizacja chal-
lengera.

Rozstawiony z numerem 1 Kamil Majchrzak nie obronił 
wywalczonego rok wcześniej tytułu i przegrał w finale  
międzynarodowego turnieju tenisowego ITF Futures 
Men's Sopot Cup II z Czechem Zdenkiem Kolarem. Pula 
nagród wynosiła 15 tys. dolarów. 

ZDENEK LEPSZY OD MAJCHRZAKA

mp

Zwycięzcy turnieju z Wojciechem Fibakiem 
i Jackiem Karnowskim
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Fanom żeglarstwa Brytyjczy-
ka przedstawiać nie trzeba. To 
właśnie on, w wieku 25 lat zo-
stał najmłodszym sternikiem, 
który kiedykolwiek wygrał rejs 
wokół świata (regaty Clipper). 
Od 2002 roku bierze udział 
w okołoziemskich regatach 
samotników Vendée Globe. 
To najbardziej ekstremalne 
wyzwanie we współczesnym 
żeglarstwie. Trasa wiedzie 
z zachodu na wschód, przez 
najniebezpieczniejsze akweny 
na świecie, a żeglarzom nie 
wolno zawijać do portów, nie 
mogą też otrzymywać pomo-
cy z zewnątrz. 

- Na morzu może się zdarzyć 
absolutnie wszystko. Musisz 
być w pełni świadomy i pamię-
tać, że to nie jest nasz świat, 
tu reguły gry diametralnie się 
zmieniają. Lista rzeczy, które 
mogą pójść nie tak, jest tak 
długa, jak długa jest historia 
żeglarstwa. Awarie jachtu, 
zderzenia z dryfującymi po 
morzach i oceanach śmiecia-
mi, wypadki na jachcie, sztor-
my, itp. Żeglarska proza życia 

– mówił Alex Thomson.

W zakończonej kilka miesięcy 
temu edycji Vendee Globe Alex 
Thomson zajął doskonałe 
drugie miejsce. Przegrał mini-
malnie z Francuzem Armelem 
Le Cléac’h, stracił do niego 
zaledwie 15 godzin. Nic zatem 
dziwnego, że marzący od lat 
o zwycięstwie w tych regatach 
Brytyjczyk, czuł niedosyt. 

- Obiecałem mojej żonie, że 
to będzie mój ostatni start 
w Vendee Globe, ale to jest jak 
narkotyk. Wiedziałem, że po 
przecięciu linii mety wszyscy 

będą mnie pytać o start w ko-
lejnej edycji. Długo rozmawia-
łem z żoną przez telefon i chy-
ba ją przekonałem. W 2020 
roku podejmę więc wyzwanie 
i spróbuję przerwać w końcu 
dominację Francuzów – mówi 
Alex Thomson. 

Brytyjczyk nie podjął jeszcze 
decyzji, czy będzie budował 
nowy jacht, czy zmodernizuje 
aktualną łódkę. Jacht klasy 
IMOCA 60 to żeglarska Formu-
ła 1, łódka przystosowana do 
żeglowania w ekstremalnych 
warunkach, z dużą prędkością. 

- Nad jednym bolidem F1 pra-
cuje 400 osób, zanim wyjedzie 
on na tor, sprawdzany jest 
pod każdym, najdrobniejszym 
kątem. Tak samo jest u nas. 
Dysponując taką jednostką 
najważniejsze jest jednak za-
chowanie równowagi między 
jej wydajnością, a niezawod-
nością. Zazwyczaj pływamy 
na granicy wydajności. A tą 
granicę, szczególnie w ekstre-
malnie ciężkich warunkach, ła-
two przekroczyć – dodaje Alex 
Thomson. 

Wizytę Alexa Thomsona 
w Sopocie zorganizowała 
firma Hugo Boss, która od 
2003 roku sponsoruje żegla-
rza i jego team Alex Thomson 
Racing. To najdłuższa współ-
praca marketingowa w historii 
żeglarstwa. To styl i charak-
ter Alexa oraz jego niezwykłe 
osiągnięcia idealnie pasowały 
do wizerunku marki, której 
logo obecnie widnieje na jed-
nym z najszybszych jachtów 
regatowych na świecie. Głów-
nym sponsorem Brytyjczyka 
jest także Mercedes Benz. 

Alex Thomson, jeden z najlepszych żeglarzy 
oceanicznych na świecie, przypłynął do Sopotu. 
Jego czarny jacht Hugo Boss klasy IMOCA 60, 
zacumował w sopockiej marinie. Bałtyckie 
tourne legendarnego żeglarza, było okazją do 
spotkania , krótkiej rozmowy i wspólnego rejsu. 

jj

ŻEGLOWALIŚMY 
Z ALEXEM THOMSONEM
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Hugo Boss

Alex Thomson

Michał Stankiewicz i Jakub Jakubowski
Wejście do kabiny
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Amaro to najsłynniejszy polski 
szef kuchni w Polsce, amba-
sador marki Porsche i właści-
ciel Atelier Amaro, pierwszej 
polskiej restauracji uhonoro-
wanej gwiazdką prestiżowego 
przewodnika Michelin. W for-
mule Porsche Gourmet Tour 
miłośnicy smakowych doznań 
mogą poznać wyjątkowe inter-
pretacje dań – potrawy repre-
zentujące najwyższy poziom 
smaku i jakości.

– Organizacja kolacji wspólnie 
z marką sportowych samocho-
dów z Zuffenhausen pozwala 
dopełnić filozofię dostarcza-
nia niepowtarzalnych wrażeń,  

a przyświecający nam wspól-
ny cel daje możliwość kreowa-
nia doznań na najwyższym po-
ziomie – powiedział Wojciech 
Modest Amaro.

Doznania na najwyższym 
poziomie gwarantuje też naj-
nowsze Porsche 911 GT3. To 
torowa bestia dostosowana do 
warunków drogowych. Cztero-
litrowy silnik generuje 500 KM, 
460 Nm maksymalnego mo-
mentu obrotowego i „rozkręca” 
się do prawie 9000 obr/min. 
Sprint do setki to zaledwie 3,4 
sek. a prędkość maksymalna 
wynosi 318 km/h. Polski cennik 
otwiera kwota 788 960 zł.

Maria Gotkiewicz i Amelia 
Szaposznikow, organizatorki 
i pomysłodawczynie Ladies in 
Red, zaproponowały uczest-
niczkom spotkania dużą daw-
kę inspirującej wiedzy, bogaty 
scenariusz i liczne niespodzian-
ki. Mowa była o potrzebie holi-

stycznego spojrzenia na swoje 
zdrowie, o potrzebie profilakty-
ki, bo zawsze lepiej zapobiegać 
niż leczyć. 

Panie mogły podnieść so-
bie poziom endorfin ćwicze-
niami jogi śmiechu, co dla 

wielu było zupełnie nowym 
doświadczeniem i świetną 
zabawą. Były też elemen-
ty tańca i ćwiczeń  fitness. 
Zdrowie to też dobre samo-

poczucie, a takowe kobietom 
daje m.in. estetyczny wize-
runek, stąd kolejnym cieka-
wym przerywnikiem  była 
metamorfoza na żywo. 

Wojciech Modest Amaro gotował dla klientów 
Porsche Centrum Sopot. Impreza z cyklu Por-
sche Gourmet Tour odbyła się w hotelu Hilton 
Gdańsk. Goście mieli okazję zapoznać się tak-
że z najnowszym modelem Porsche 911 GT3. 

Pozytywne zdrowie – to temat przewodni gali La-
dies in Red, dedykowanej kobietom pragnącym 
spełnienia i  życia „pełnią”, zarówno w sferze pry-
watnej jak i zawodowej, gotowym na rozwój oso-
bisty, odkrywanie własnego potencjału i talentów 
oraz zdobywanie nowej wiedzy. Impreza odbyła się 
w hotelu Almond w Gdańsku, a ciekawe prelekcje 
przeplatane były elementami  warsztatowymi. 

mp

mp

PORSCHE GOURMET TOUR 

KOBIETY W CZERWIENI 
fo
t.
	K
rz
ys

zt
of
	N
ow

os
ie
ls
ki

fo
t.
	F
ab

ry
ka

	M
ar
ze

ń

REKLAMA

#PodajDalej, to hasło tegorocznej edy-
cji charytatywnego wydarzenia. Wzię-
ło w nim udział wiele znanych osób, 
m.in. tyczkarka Ania Rogowska, Miss 
Polonia Izabela Krzan, Dariusz Michal-
czewski, mistrzowie olimpijscy Andrzej 
Wroński i Leszek Blanik, czy prezenter 
sportowy Rafał Patyra. Przyjaciele ho-
spicjum wygrali z drużyną TVP 4:3.

Organizatorzy inicjatywy zachę-
cali uczestników do namalowania 
na dłoni okręgu imitującego piłkę 
i opublikowania zdjęcia na profilu 
społecznościowym z oznaczeniem 
#PodajDalej i #WielkiMecz. Za każ-
de zdjęcie sponsor przekazywał 
złotówkę na rzecz Pomorskiego 
Hospicjum dla Dzieci. mp

Na Stadionie Energa Gdańsk odbył się wyjąt-
kowy mecz, którego celem było wsparcie Po-
morskiego Hospicjum dla Dzieci. Na stadio-
nowej murawie zmierzyły się dwie drużyny 

- dziennikarze TVP i przyjaciele hospicjum.

GRALI DLA HOSPICJUM  

Drużyna Przyjaciele Hospicjum
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ROZMAWIAŁ: : JAKUB JAKUBOWSKI / FOTO: KAROL KACPERSKI

Sale koncertowe wypełnia po brzegi, mimo 
że jego muzyce daleko do mainstreamu. Jest 
nazywany towarem eksportowym polskiej mu-
zyki. Przystojny, świetnie ubrany, błyskotliwy 
i nieprzyzwoicie utalentowany. Przez wiele lat 
fascynował się punkiem, którego zmiksował 
z jazzem. Na palcach symbolizują to tatuaże, 
które przypominają o tym, co w jego życiu waż-
ne. Wojtek Mazolewski w wywiadzie dla Presti-
żu opowiada o swojej muzycznej drodze, ży-
ciowych wartościach i duchowości, która czyni 
jego samego i świat wokół niego lepszym. 

 WOJTEK MAZOLEWSKI

ROZMAWIAJĄC 
Z PANEM PRAWDĄ

Pierwszy raz sta-
nąłeś na scenie 
w wieku 10 lat, na 
festiwalu Rock Na 

Zaspie w 1986 roku, z zespo-
łem Iwan Groźny. Jak się tam 
znalazłeś i dlaczego akurat 
Ty?
Starszy brat mnie wkręcił 
(śmiech). Jurek, znany jako 
Mazzoll, zawsze obracał się 
w kręgach muzycznych, grał 
wtedy w wielu punkowych 
i alternatywnych kapelach, 
siłą rzeczy więc młodszy brat 
tą muzyką przesiąkał. Muzyką, 
sztuką, literaturą i punkowymi 
fanzinami. A Rock na Zaspie 
to wówczas był taki mini fe-
stiwal, na którym grały kapele 
punkowe, metalowe, rockowe, 
wśród publiczności same ko-
lorowe ptaki. W tym wszyst-
kim ja, na scenie, śpiewałem 
do ówczesnej władzy: „raz, raz 
rozstrzelamy was...” i nożem 
rozpruwałem pluszowego mi-
sia. Nie da się ukryć, zaanga-
żowana muzyka zawładnęła 
mną już od małego, była też 
ona znakomitą odskocznią od 
szarej rzeczywistości PRL-u. 

Jak wyglądały Twoje pierw-
sze muzyczne próby, Twoje 
pierwsze zespoły?
W wieku 10-11 lat znalazłem 

gitarę u mamy na strychu. Od-
kurzyłem ją i zacząłem eks-
perymentować z tym instru-
mentem. Na początku szkoły 
średniej założyłem z kolegą 
punkową kapelę Inaczej. Gra-
łem w niej na gitarze i śpiewa-
łem. Nazwa taka, bo wszyscy 
mówili, że gramy tak jakoś 
inaczej niż cała reszta zespo-
łów. Dużo wtedy poszukiwa-
liśmy, graliśmy i punk-rocka 
i hard-rocka, graliśmy sporo 
gitarowych solówek, w tym na 
gitarze basowej. 

Czego wtedy słuchaliście?
Wszystkiego, co było możliwe, 
Dead Kennedys, NoMeansNo, 
GBH, ale też Hendrixa, Led 
Zeppelin, The Doors, Pink Flo-
yd, jak i bardziej pojechanych 
rzeczy typu Pere Ubu, czy 
Captain Beefheart, Coltrane. 
Przesiąkaliśmy muzyką, nie 
tylko słuchaliśmy, ale potrafi-
liśmy o niej dyskutować całe 
dnie i noce, rozbierać ją na 
czynniki pierwsze. 

Wróćmy do Twoich muzycz-
nych początków. Zespół Ina-
czej nie przetrwał...
Tak jakoś naturalnie zakończył 
swój żywot. To był czas, gdy 
zaczęła się era yassu, wszy-
scy zaczęliśmy improwizować. 
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Z przyjacielem Jarkiem, z którym grałem od 
lat, zaczęliśmy grać na dwie gitary basowe, 
założyliśmy eksperymentalny duet Paralak-
sa, który z czasem się rozrósł, nagraliśmy 
nawet płytę. A potem to już niezliczona ilość 
doświadczeń z różnymi zespołami i muzy-
kami ze sceny yassowej. Grałem z moim 
bratem w Arhythmic Perfection, Niebieskim 

Lotniku, potem udzielałem się w zespołach 
Tomka Gwincińskiego, Mikołaja Trzaski, Ty-
mona Tymańskiego, zakładałem kapele ze 
świętej pamięci Tomkiem Hesse i Jackiem 
Olterem, np. Inżynier Kaktus. 

Mnóstwo różnych projektów, muzyków, 
nazw, kombinacji... 

Kawał historii polskiej muzyki alternatywnej. 
Wszyscy szukaliśmy dla siebie nowej drogi, 
chcieliśmy odkryć nowy świat muzyczny. 
I w jakimś sensie go znaleźliśmy łącząc 
różne gatunki, style w taki sposób jaki był 
nam po prostu najbliższy. Graliśmy tak jak 
czuliśmy i dzięki temu dzisiaj jestem takim 
muzykiem jakim jestem i przede wszystkim 
jestem w miejscu, w którym jestem. 

Od punk rocka do jazzu – dość oryginalna 
ścieżka....
Dla mnie naturalna. Muzycznie wychowała 
mnie scena trójmiejska, niezwykle kreatyw-
na i ważna dla polskiej muzyki. Otaczałem 
się ludźmi szalenie inspirującymi, więc 
muzyczna ewolucja była dla mnie czymś 
zupełnie naturalnym. Sam też chciałem się 
kształcić, edukować. Poszedłem do szkoły 
muzycznej, do klasy kontrabasu. Chociaż 
zdradzę, że bardzo poważnie myślałem 
o tym by zdawać do liceum plastycznego, 
jednak muzyka wygrała z malarstwem. 
W 1998 roku połączyłem wszystkie moje 
muzyczne doświadczenia i założyłem ze-
spół Pink Freud. To była moja pierwsza ka-
pela z prawdziwego zdarzenia. 

Byłeś dzieckiem Jarocina? Jak wspomi-
nasz ten kultowy festiwal?
Bywałem tam często. I co ciekawe, to pierw-
szą kapelą jaką w Jarocinie usłyszałem 
był jazzowy skład, chyba z Holandii. Może 
to był jakiś znak? (śmiech) Do Jarocina za-
wsze jeździliśmy całą załogą, chłonęliśmy 
muzykę, atmosferę, świetnie się bawili-
śmy. To były szalone czasy i niezły „folklor”. 
W jednym miejscu tysiące tak różnych ludzi 

– punki z irokezami na głowach, długowło-
si metalowcy, łysi jak kolano skini i naziole, 
rastamani, hipisi i wielu innych. Pogo pod 
sceną, napoje wyskokowe w ręku, wszech-
obecna muzyka, bunt przeciwko systemowi 
i zasadom i to ogarniające nas poczucie 
wolności. Jeździliśmy też do Brodnicy i Żar-
nowca. Później zacząłem jeździć z kapelami 
i skończył się okres odbierania, zaczął się 
okres tworzenia.

W czasach radosnej młodości były mu-
zyczne podziały, różne subkultury... I walki 
też były między muzycznymi subkultura-
mi, nie na hejt w sieci, tylko na pięści, gla-
ny i... jelenie poroża.
(śmiech) Dokładnie tak było. Wtedy było 
więcej przemocy na ulicach, także na kon-
certach. Nie raz musiałem używać pięści, 
by bronić siebie i przyjaciół. Atakowali nas 
głównie skinheadzi, nastawieni na elimina-
cję tych, którzy nie myślą i nie wyglądają 
podobnie. Ale potrafiliśmy skutecznie bronić 
swoich racji i nie dawaliśmy sobie w kaszę 
dmuchać. 

Do Jarocina zawsze jeździliśmy całą załogą, chłonęliśmy muzykę, at-
mosferę, świetnie się bawiliśmy. To były szalone czasy i niezły „folklor”. 
W jednym miejscu tysiące tak różnych ludzi – punki z irokezami na gło-
wach, długowłosi metalowcy, łysi jak kolano skini i naziole, rastama-
ni, hipisi i wielu innych. Pogo pod sceną, napoje wyskokowe w ręku, 
wszechobecna muzyka, bunt przeciwko systemowi i zasadom i to ogar-
niające nas poczucie wolności.

Oczekiwania wobec dzisiejszego 
mężczyzny są tak wielkie i doty-
kają tak wielu aspektów, że wy-
daje mi się, iż bardzo ciężko temu 
sprostać. Myślę, że mężczyzna 
przede wszystkim powinien mieć 
honor, być szczerym wobec siebie 
i świata i pozostać wierny ideałom, 
tradycjom wyniesionym z domu, 
przekazanym przez mistrzów i au-
torytety. 
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Jak to było zatem z tym porożem?
Pamiętam właśnie zadymę w Jarocinie, gdy 
zaatakowała nas grupa nazioli z Wrocławia, 
która zawsze przyjeżdżała tam kroić innych 
i robić rozróby. Pobili naszych przyjaciół, 
skroili ich z różnych przedmiotów, a my 
potem postanowiliśmy te fanty odzyskać. 
Skończyło się wielką uliczną bójką, w któ-

rej brało udział kilkadziesiąt osób. Jeden 
z przeciwników zaatakował mnie jelenim po-
rożem, które ściągnął chyba ze ściany jakie-
goś lokalu. Dziwna broń, groźna, na szczę-
ście w jego rękach okazała się nieskuteczna. 

Punkrockowa dusza dawała znać o sobie? By-
łeś krnąbrny, buntowałeś się, olewałeś szkołę?

Byłem i jestem krnąbrnym oryginałem, ale 
lubiłem się uczyć i nie przeszkadzało mi to 
się buntować. Na pewno buntowałem się 
przeciwko systemowi, niesprawiedliwości 
społecznej, nierównościom społecznym. 
Jako wrażliwy człowiek czułem, że  świat 
należy do nas wszystkich i każdy powinien 
mieć w nim swoje miejsce i każdemu wolno 
być w nim, jakim chce być. 

Ty ponoć jesteś sentymentalny?
Owszem, jestem. Lubię wracać myślami do 
przeszłości. Nie tylko myślami. Lubię vinta-
ge. Po pierwsze muzyka. Lata 60. i 70. tak 
otworzyły nasze myślenie o niej, że do dziś 
jest z czego czerpać. To jest kosmos! Muzy-
ki lubię słuchać z płyt analogowych, z winyla 
na gramofonie, więc to też jest vintage. Na-
wet moje instrumenty są vintage, pochodzą 
z lat 70. - stare Fendery, wzmacniacze Am-
pega i głośniki Marschall. Wożę to wszystko 
w starych samochodach bo, one mają dla 
mnie więcej duszy w sobie niż te nowocze-
sne konstrukcje, Lepiej też słucha się w nich 
muzyki. Podoba mi się również idea korzy-
stania z używanych rzeczy. 

Ważną rolę w Twoim życiu odegrała rodzi-
na, dwóch braci, rodzice, ale był też tajem-
niczy Pan Prawda... Kim on był?
Z moim przyjacielem Jarkiem lubiliśmy 
dyskutować na różne, często filozoficzne 
tematy. Nie zawsze się zgadzaliśmy, czę-
sto mieliśmy różne poglądy, potrafiliśmy 
polemizować całymi dniami, przekonywać 
się nawzajem. Gdy w tej polemice docho-
dziliśmy do ściany i uznawaliśmy, że wy-
pracowanie wspólnego stanowiska nie jest 
możliwe, wtedy wprowadzaliśmy do dysku-
sji instytucję Pana Prawdy. To była taka na-
sza mityczna postać, taki nasz Manitou na 
szczycie wyimaginowanej góry, znający od-
powiedź na wszystkie pytania. Wiedzieliśmy 
wtedy, że zawsze możemy na tą górę wejść 
i z Panem Prawdą porozmawiać szczerze, 
dostać od niego jakiś przekaz, wskazówkę. 
Byliśmy młodzi, szukaliśmy lepszych roz-
wiązań, nowych dróg i tak sobie marzyliśmy 
o różnych formach dotarcia do absolutu, 
prawdy istnienia. 

Pan Prawda dzisiaj istnieje? Nadal go szukasz?  
Pan Prawda jest we mnie. Dbam o niego, 
jestem szczery wobec siebie, wobec lu-
dzi, ze spokojem patrzę w lustro. Wierzę 
też w ludzi, w to, że z natury każdy z nas 
jest dobry. Społecznie narzucane moralne 
kompasy wskazują nam różne drogi i nie za-
wsze prawdziwe. Czasem nawet złudne. Nie 
zawsze wybieramy dobrze, ale jeśli mamy 
zasady, którymi się kierujemy, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że się w życiu nie po-
gubimy. Myślę, że  warto odbierać rzeczywi-

Lubię vintage. Muzyki lubię słuchać z płyt analogowych. Nawet moje 
instrumenty są vintage, pochodzą z lat 70 - stare Fendery, wzmacnia-
cze Ampega i głośniki Marschall. Wożę to wszystko w starych samo-
chodach bo, one mają dla mnie więcej duszy w sobie niż te nowoczesne 
konstrukcje, Lepiej też słucha się w nich muzyki. Podoba mi się rów-
nież idea korzystania z używanych rzeczy. 
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stość bez obaw i oczekiwań. Warto 
świeżo i intuicyjnie wierzyć w to co 
się czuje.  

Jak ważna w Twoim życiu jest du-
chowość i jak ją rozumiesz? 
Każdy inaczej postrzega ducho-
wość, niektórzy w ogóle jej nie do-
strzegają w sobie, może nie potrze-
bują. Ze mną zawsze było inaczej. 
Duchowość pomaga mi utrzymać 
zdrowy dystans do świata, do siebie 
i postrzegać rzeczy takimi, jakimi 
są. Wierzę w nas i czuję, że razem 
możemy zrobić wiele dobrego. Me-
dytuję po to by lepiej wykorzystać 
potencjał swojego ciała,  umysłu 
i osobowości. Nośnikiem tej ducho-
wości jest też moja muzyka. Muzy-
ka to przestrzeń i wolność. 

Przykładem takiej muzycznej wol-
ności jest płyta "Chaos pełen idei". 
To nietypowy w Polsce album. Na 
płycie jazzowej pojawiają się tacy 
muzycy jak Vienio, Jan Boryse-
wicz czy Justyna Święs. Muzyka 
łączy nie tylko pokolenia, ale też 
różne światy? 
Muzyka jest do tego, żeby poka-
zać, że zawsze nas więcej łączy niż 
dzieli. Nawet jeśli się różnimy, to tak 
naprawdę chcemy tego samego, 
szczęścia, miłości, zdrowia, odro-
biny szaleństwa, żeby po prostu 
było nam dobrze. I możemy sobie 
wzajemnie pomóc, bo każdy ma 
przecież inne talenty, inny potencjał, 
inne możliwości. Otwartość i zaufa-
nie do siebie rodzi dużo dobrego, nie 
tylko na polu muzycznym.

Jesteś pierwszą polską gwiaz-
dą jazzu, która z powodzeniem 
funkcjonuje w mainstreamie i jest 
częścią masowej popkultury. To 
zaszczyt, a może jakieś zobowią-
zanie? 
To oczywiście bardzo motywujący 
zaszczyt. Także dowód na to, że mu-
zyka ambitna i – umówmy się – nie-
łatwa w odbiorze, może się przebić, 
a ludzie chcą jej słuchać. Jestem 
tego żywym przykładem. I chcę 
te drzwi otworzyć szeroko, bo mu-
zyków w Polsce mamy naprawdę 
wspaniałych i czas by ich docenić.

To tylko kraj, ale śmiało można dzi-
siaj powiedzieć, że jesteś produk-
tem eksportowym polskiej kultury. 
Jestem dumny, że polską muzykę 
mogę prezentować w świecie. 

Mam koleżankę, która jest Two-
ją wielką fanką, potrafi opowia-
dać godzinami o Twojej muzyce, 
a o Tobie personalnie mówi nie 
inaczej, jak „prawdziwy mężczy-
zna z krwi i kości”. Jak myślisz, co 
mogła mieć na myśli? Co dzisiaj 
kryje się pod definicją prawdziwe-
go mężczyzny?
Trudne i bardzo ciekawe pytanie. 
Myślę, że to temat rzeka i bardzo 
ciekawe zagadnienie z punktu wi-
dzenia socjologicznego. Brałem 
niedawno udział w typowo męskim 
spotkaniu zorganizowanym przez 
pewnego Amerykanina socjalizu-
jącego się w temacie. Tematem 
spotkania był rozwój samoświa-
domości. Zostaliśmy poproszeni 
o wypisanie na kartce cech typowo 
męskich, jaki facet powinien być? 
I muszę Ci powiedzieć, że tych kilku 
facetów na tych kilku kartkach pa-
pieru napisało tak wiele, że nie by-
łaby w stanie tego udźwignąć dru-
żyna superbohaterów. Oczekiwania 
wobec dzisiejszego mężczyzny 
są tak wielkie i dotykają tak wielu 
aspektów, że wydaje mi się, iż bar-
dzo ciężko temu sprostać. Myślę, 
że mężczyzna przede wszystkim 
powinien mieć honor, być szczerym 
wobec siebie i świata i pozostać 
wierny ideałom, tradycjom wynie-
sionym z domu, przekazanym przez 
mistrzów i autorytety. 

Prawdziwy mężczyzna to też do-
bry ojciec. Masz syna, Stasio ma 
10 lat. Wyobrażasz sobie, że stoi 
on dzisiaj na scenie i tak jak Ty 
śpiewa „raz raz, zaraz rozstrzela-
my Was” i wypruwa nożem flaki 
z pluszowego misia?
(śmiech) Wyobraźnię mam bardzo 
dużą i jestem w stanie wyobrazić 
sobie jeszcze więcej. Czasy się 
zmieniły i myślę, że dzisiaj mógł-
by to zrobić jeszcze bardziej efek-
townie niż ja 30 lat temu, więc jak 
najbardziej wyobrażam sobie go 
w takiej sytuacji. Ale też widzę 
do czego go ciągnie. Stasio ma 
bardziej ścisły umysł i wiele talen-
tów w tej dziedzinie. Wspieram go 
mocno w rozwijaniu tych talentów, 
staram się też zawsze zapiąć do 
tego sport. Sport uczy zdrowej 
rywalizacji, współdziałania, gry ze-
społowej, fair play. Ale najważniej-
sze, że to jest jednak czas, kiedy 
on jest po prostu dzieckiem i trze-
ba pozwolić mu nim być. 

MUZYCZNE PODSUMOWANIE

W tym roku ze wszystkimi zespołami Wojtek Mazolew-
ski zagrał już prawie 30 koncertów w 4 krajach dla 20 
tysięcy fanów ambitnych dźwięków. Koncert formacji 
Wojtek Mazolewski Quintet w Amfiteatrze Opolskim 
z okazji 800-lecia miasta wysłuchało 4000 osób, bilety 
zostały wyprzedane na dwa tygodnie przed wydarze-
niem. 6000 osób zgromadziło się na Pl. Biegańskiego 
w Częstochowie podczas koncertu "3 Dźwięki Komedy". 
Gośćmi koncertu byli Leszek Możdżer, Artur Rojek, Ma-
ria Sadowska i James Morton. W tym roku aż trzy utwo-
ry Wojtka Mazolewskiego znalazły się w zestawieniu do 
głosowania listy przebojów Trójki. 

Zespół gra też na flagowych polskich festiwalach, 
w tym roku w Jarocinie, na Męskim Graniu, na Wood-
stocku. Występuje też zagranicą. Wojtek Mazolewski 
Quintet zagrał na "Church of Sound" w Londynie i jest 
pierwszym zespołem spoza Wielkiej Brytanii, który 
wystąpił na tym prestiżowym cyklu. Koncert został 
wyprzedany na dwa tygodnie przed wydarzeniem. WMQ 
wystąpił również na imponującym XJazz Festival w Ber-
linie. Z kolei Pink Freud zagrał w dwóch najważniejszych 
ośrodkach kulturalnych w Portugali, w lizbońskim Cul-
tural Centre of Belém oraz Casa Da Muisca w Porto.

Wierzę w ludzi, w to, że z natu-
ry każdy z nas jest dobry. Spo-
łecznie narzucane moralne 
kompasy wskazują nam różne 
drogi i nie zawsze prawdziwe. 
Czasem nawet złudne. Nie za-
wsze wybieramy dobrze, ale 
jeśli mamy zasady, którymi się 
kierujemy, to jest duże praw-
dopodobieństwo, że się w ży-
ciu nie pogubimy.
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Jak Ci się pływa z białym orzełkiem 
na piersi?
Całkiem nieźle, czuję, że chyba tu 
jest moje miejsce. Te cztery lata 

zmiany w postaci paszportu austriackiego 
i pływania pod austriacką banderą było zna-
komitym ruchem pod względem rozwijania 
się, ale w sercu zawsze była jednak nie czar-
na wrona, tylko biały orzeł.

Lżej?
W ostatecznym rachunku, jak przychodzą 
wyniki, tak. Teraz zdobyłyśmy trzecie miej-
sce na Mistrzostwach Europy, czyli pierw-
szy medal dla Polski, jeśli chodzi o klasę 470, 
więc to była mega radość.

Wyniki to jedno, ja pytam bardziej o sferę 
mentalną, czy lżej jako człowiekowi, a nie 
jako zawodniczce.
Lepiej, bo utożsamiam się Polską, mieszkam 
w Gdyni już parę lat, tutaj też otworzyłam swo-
ją restaurację „Magiel Towarzyski”, to moje 
miejsce na ziemi. Na pewno lżej, po podró-
żach, po zgrupowaniach wracam do domu. 

Uporządkujmy fakty. Zaczęłaś pływać 
dla Polski w 2008 r., pływałaś do 2012 r. 

– wyjazd na igrzyska do Londynu, tam 12 
lokata, w międzyczasie 7 tytułów Mistrza 
Polski, a potem bach, nagle Jola jedzie do 
Austrii…
To nie było nagle, to nie była decyzja spon-
taniczna, ale bardzo dobrze przemyślana. 
Chciałam się rozwijać jako sportowiec. Au-
striacy wyszli z propozycją, powiedzieli, że 
jest taka dziewczyna jak Lara Vadlau. Zna-
łam ją wcześniej z zawodów, jej styl żeglo-
wania bardzo mi pasował, mocno agresyw-
ny, bezkompromisowy jak na tak młodą 
zawodniczkę. No i do tego zaproponowano 
mi doskonałego trenera, to była propozycja 
nie do odrzucenia. W Austrii zaczynają od in-
westowania, a później oczekują. Austria da-
wała finanse na sprzęt i trenerów, wypłaty 

do ręki praktycznie nie było, więc pływałam 
tam rok za darmo, ale wiedziałam, że mam 
możliwości – miałam do testowania tyle 
łódek, ile chcę, tyle żagli, ile chcę, tyle masz-
tów, ile chcę. I uważałam, że to wystarczy 
żeby osiągnąć sukces. 

I wystarczyło – wygrana na mistrzo-
stwach świata, mistrzostwach Europy i fi-
nał Pucharu Świata – całkowita dominacja 
w klasie! A potem 9 miejsce na IO w Rio, 
świetne, ale nie medalowe. Forma spadła?
W 2014 wygrałyśmy wszystko co było do 
wygrania, a w roku olimpijskim mistrzostwo 
Europy i brąz na mistrzostwach świata. Na 
samych igrzyskach wiedziałyśmy, że prze-
grać medale możemy tylko same ze sobą. 
Wiedziałyśmy, że jedziemy tam w roli fawo-
ryta, czułyśmy się dobrze przygotowane 
i miałyśmy tą świadomość. To nie był więc 
jakiś spadek formy. Teraz nie ma co gdybać, 
co by było gdyby.  

Co zdecydowało o tym, że wróciłaś do kra-
ju? Nieudane Rio?
Myślałam o zakończeniu kariery. A z drugiej 
strony miałam w głowie, że jeśli będę chcia-

ła pływać, zdrowie mi pozwoli i wszystko 
w polskim związku dobrze się ułoży, to na 
pewno Tokio 2020 będą moimi ostatnimi 
igrzyskami i chciałabym je po prostu zakoń-
czyć jako Polka. 

Jola, teraz cofnijmy się nieco w czasie. Za-
nim stałaś się żeglarką przez 10 lat byłaś 
siatkarką. Grałaś w I i II lidze jako lewa 
atakująca. I nagle siadłaś tak po prostu na 
łódkę i zaczęłaś pływać?
To wszystko wina Witka Dudzińskiego. 
Zupełny przypadek, wchodzę do lekarza, 
a on mówi – powinnaś być żeglarką, a nie 
siatkarką. Myślałam, że jest niepoważny. 
Powiedział mi „poczekaj, zaraz coś tobie 
przyniosę” i przyniósł mi płytkę CD z MŚ 
z San Francisco z 470, a potem posadził 
mnie na krześle. Pokazał mi jakieś łódki 
i pyta czy fajne. Ja mu na to: „fajne, ale 
i co?” On dalej: „nie chciałabyś tak?”. A ja 
na to, że jest nienormalny (śmiech). I taka 
była rozmowa. Potem zaczął mi tłuma-
czyć, że jest w Polsce taka dziewczyna, 
Kasia Tylińska i nie ma załogantki, a ja 
mam perfekcyjne warunki, zatem żebym 
rzuciła siatkówkę i została żeglarką. Po-

 JOLA OGAR

Z MIŁOŚCI DO KOBIETY 
I ŻEGLARSTWA
ROZMAWIALI: MICHAŁ STANKIEWICZ I KLAUDIA KRAUSE  / FOTO: MARTA DĘBSKA

Kilka lat temu rzuciła Polskę dla Austrii, by teraz powrócić do ojczyzny. Dziewczyna o twardym charak-
terze, ale i dużej wrażliwości. Zakochana z wzajemnością w Chuchie, Hiszpance z Los Angeles. I choć 
na razie dzieli je ocean, to już planują wspólne życie. Pewnie w Barcelonie. Jola Ogar, Mistrzyni Świata 
i Europy w olimpijskiej klasie 470 - w wyjątkowym, bardzo osobistym wywiadzie. 
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myślałam, że koleś zwariował. Nawet nie 
wiedziałam skąd wiatr wieje.

Co się wydarzyło, że jednak na tą łódkę 
wsiadłaś? 
Po kilku dniach zadzwonił do mnie Robert 
Janecki, który był wówczas trenerem kadry 
i powiedział mi przez telefon, że słyszał, że 
chciałabym popływać. A w siatkówce jest 
tak, że jest miesiąc przerwy między sezo-
nami i to wypadło akurat wtedy. Zapropono-
wał mi dwa tygodnie na Mazurach. Stwier-
dziłam, dobra jadę popływać, coś nowego, 
fajny urlop, żal nie skorzystać. Spotkaliśmy 
się na Mazurach, Robert z Kaśką pokazali 
mi łódkę – no fajna, ładna, czysta, biała i tak 
mnie posadzili. 

Od razu załapałaś o co chodzi?
Tak sobie pływałam nie dotykając żadnej lin-
ki przez godzinę (śmiech). Pierwsze dwa dni 
były lekkie, ale później się zaczęła się orka. 
Wstawałyśmy o 5 rano, schodziłyśmy na 
wodę 3 razy dziennie, no i tak się uczyłam. 
Przez pierwsze dni hasła: fok, grot, szot, spi-
naker – myślałam, że oni mówią w jakimś 
innym języku, ani jednego słowa wcześniej 
nie słyszałam. Po tych dwóch tygodniach 
wróciłam do domu, znowu zadzwonił do 
mnie Robert i zapytał czy wchodzę w to, bo 
oni są zadowoleni i widzą potencjał. Powie-
działam – wchodzę.

Tak łatwo rzuciłaś siatkówkę?
Nie. Kocham siatkówkę do tej pory, ale mia-
łam już wtedy 23 lata, a to już prawie emery-
tura dla siatkarki. Siatkówka wtedy zaczęła 
się zmieniać, to były czasy Niemczyka, wy-
sokich zawodniczek, nie byłam na tyle wyso-
ka, żeby się tam rozwijać. Wyznaję w życiu 
taką zasadę, że nic nigdy nie dzieje się bez 
przyczyny. Nie pojechałabym w tym czasie, 
do tego lekarza, do tego wariata i nic tak, by 
się nie potoczyło. Jak to mówi przysłowie – 
lepiej zrobić i błagać o wybaczenie niż żało-
wać, że się tego nie zrobiło. 

Twoja historia jest naprawdę niezwykła. 
Niezwykłe jest też Twoje życie prywatne. 
Wydaje mi się, że jesteś barwnym ptakiem. 
Czujesz się tak?
Absolutnie nie. Nie czuje się tak, nawet tak 
się nie zachowuję. Barwny ptak lubi atencje, 
a ja nieszczególnie.

Jesteś osobą charakterystyczną. Żeglar-
ka, wcześniej siatkarka, mocne zwroty 
w życiu, z których ostatecznie zawsze 
wychodzisz zwycięsko. Wizualnie też się 
wyróżniasz, no i nie kryjesz swojej homo-
seksualności. To nie jest obrazek osoby 
szarej i nijakiej.
To nie jest też obraz barwnego ptaka, to 

może jest obrazek osoby pewnej siebie, 
odważnej. Jestem szczera sama ze sobą, 
niczego nie udaję. Może wielu ludzi udaje 
i kreuje życie na takie, jakie chcieliby żeby 
wyglądało. Ja się potykam, zmieniam decy-
zje, mówię kim jestem, co kocham, a czego 
nie lubię - taka jestem. Moim zdaniem każdy 
taki powinien być, czyli słuchać siebie i robić 
to co lubi i nie bać się życia.

Czyli żyjesz w zgodzie sama z sobą, a jednym 
z elementów tego jest to, że otwarcie mówisz 
o swoim homoseksualizmie. Nie każdy tak 
potrafi. Myślę, że pewnie większość. 
Ja się z tym nie afiszuję, ale się też nie ukry-
wam. Jest jak jest. W momencie kiedy moja 
rodzina dowiedziała się, ze jestem osobą ho-

moseksualną, stwierdziłam, że nie będę się 
już nikomu tłumaczyć, ukrywać się albo prze-
kształcać rzeczywistości. Robię to co zwykli 
ludzie - gdy ktoś mnie zapyta to odpowiadam. 
Moją partnerkę Chuchie przedstawiam wła-
śnie jako partnerkę, a nie koleżankę. To proste. 
Zależy mi żeby to nie było jakieś wielkie halo, 
tylko nabrało jakiejś normalności. 

Czyli chodzi tylko o ten balans, o równowa-
gę. Nie ogłaszanie tego i manifestowanie, 
ale jednocześnie nie ukrywanie.
Dokładnie. Po prostu normalność. 

Miałaś wcześniej partnera, a potem coś 
się zmieniło? Czy też od samego początku 
czułaś swoją orientację?

To nie jest tak, że się zmienia. Tego się szu-
ka. Odkrywa się samą siebie. Przez to, że 
stereotyp narzucany jest taki jaki jest, to na 
początku miałam chłopaków. Kiedyś podko-
chiwałam się w nauczycielce, ale uważałam, 
że wszystkie się podkochują. Nie konsulto-
wałam tego z innymi koleżankami, myśla-
łam, że jest to normalne i jakby normalne 
jest mieć chłopaka, więc wszystkie miały-
śmy. To nie jest tak, że mam awersję do fa-
cetów, ale jednak widzę tą pełnię szczęścia 
z kobietą. Moja obecna partnerka dopiero 
w wieku 25 lat zrozumiała swoją orientację. 
To jest ogromny dylemat, to jest walka sama 
ze sobą. To nie jest proste stanąć przed lu-
strem i powiedzieć – jestem osobą homo-
seksualną. 

Porównując Austrię i Polskę, gdzie Ci było 
łatwiej z tym?
Powiem tak: nigdy w życiu nie doznałam 
dyskryminacji, ale widzę co się dzieje. Może 
dlatego, że wszystko było dla mnie aż tak 
łaskawe, ja zdeklarowałam się sama przed 
sobą w wieku 19 lat, czyli szybko. Widzę jak 
moje znajome, nawet te, które mają mężów, 
czują inaczej, tylko poświęciły się idei. 

Co wtedy im mówisz?
Funkcjonowanie wbrew pewnym schema-
tom zawsze jest trudne. Nie mówię nic, to 
jest bardzo ciężkie. Współczuję, ale nie 
oceniam. To jest wybór. Mogę powiedzieć 
w dwojaki sposób, że nie mają jaj żeby się 
przyznać, albo też mają żeby w tym trwać.

Weźmiesz ślub?
Zobaczmy, zazwyczaj związek długoletni 
kończy się ślubem. Jest fajnie jak jest. Dzię-
ki paszportowi austriackiemu mam taki 
przywilej żeby wziąć ślub ze swoją partner-
ką zupełnie legalnie.

Chciałabyś w Polsce?
Chciałabym żeby polskie prawo nie ogra-
niczało, żeby dawało taką możliwość. 80% 
z nas pewnie w ogóle tego nie potrzebuje 
i nie skorzysta, ale 20% o tym marzy.

A Ty w której grupie jesteś?
Raczej w tej drugiej, raczej chciałabym zale-
galizować swój związek.  

Czy Twoja partnerka mieszka z Tobą tutaj 
w Gdyni?
Nie. Pomieszkujemy u siebie. Chuchie jest 
pół Hiszpanką, pół Brytyjką. Często przyjeż-
dża do mnie do Gdyni, albo do mojej mamy 
na południe, tam się spotykamy. Czasem 
jeździ ze mną na zgrupowania, jak jest taka 
możliwość, a czasem ja latam do niej, do 
Los Angeles. 

Daleko. Dzieli was ocean.
Tak, ale ocean dla żeglarza to nie taka 
wielka sprawa (śmiech). Dla osoby, która 
jest stabilna i na stałe zasiadła w jednym 
miejscu to wydaje się nie do przejścia, ale 
w momencie kiedy ja raz jestem w Rio, raz 
w Chinach, raz w Australii to dystans prze-
staje mieć znaczenie.

Nie ułatwia.
Nie ułatwia, ale można wypracować sobie 
sposób, my taki wypracowałyśmy i działa 
bardzo dobrze, opiera się na pełnym zaufa-
niu i wielkiej miłości. 
Gdzie planujecie przyszłość. Tutaj czy tam?
Może trochę tu, może trochę tam, ale na 
pewno nie w USA. Ona chce wrócić do Hisz-
panii. Pochodzi z Majorki, ale chce zamiesz-
kać w Barcelonie w niedługim okresie czasu, 
więc przyjedzie do Europy. 

Wymarzone miejsce dla żeglarzy, wielka 
kultura żeglarska, no i cały rok pływania. 
Wygląda na to, że długo będziesz pływać.
Chyba na to wygląda. Żeglarstwo jest 
takim sportem, że albo się go kocha, 
albo nie rozumie. Jak już się to kocha, 
to schodzi się na wodę nawet, gdy wie-
je nie wiadomo jak mocno, pada albo 
termometr pokazuje 5 stopni, a palce 
odmarzają. Po prostu uzależnia. Bardzo 
chciałabym spróbować tego dużego że-
glarstwa. Moje koleżanki startują teraz 
w Magenta Team, to załoga katamaranu 
złożona z samych kobiet. Chciałabym do 
nich dołączyć.
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Z MICHAŁEM WŚRÓD ZWIERZĄT
                    Z SZYMPANSAMI ZA RĘKĘ    

Panie dyrektorze, po tylu latach 
pracy w ogrodzie zoologicznym 
w Gdańsku, czy jeszcze jakieś 
zachowania zwierząt są dla pana 

nie do końca zrozumiałe?

Zawsze trzeba mieć dystans i świadomość, 
że zwierzę może zareagować w sposób cał-
kowicie nieprzewidywalny. Największe pro-
blemy są oczywiście ze zwierzętami dużymi 
i drapieżnymi, które potrafią być też niezwy-
kle wdzięczne, co nas fałszywie uspokaja. 
Pamiętamy wszyscy jeszcze niedawną sytu-
ację, gdy  nasz lew niespodziewanie zaata-
kował samicę i udusił ją. Lew jest zwierzę-
ciem stadnym i dba o swoją „rodzinę”, jednak 
oczekuje też uległości. Widocznie lwica nie 
chciała się mu podporządkować. 

Relacje damsko - męskie, a raczej te mię-
dzy samicami i samcami chyba zawsze po-
zostaną nieprzewidywalnymi…
To prawda. Żyliśmy też w przekonaniu, że 
kondory są ptakami, które dobierają się 
w pary na całe życie. Tymczasem nasze 
kondory, choć przeżyły ze sobą przeszło 
40 lat, nagle „rozstały się”. Kilka lat temu 
samiec pobił samicę i nastąpił rozwód 
(śmiech). Najbardziej nieprzewidywalne są 
jednak te zwierzęta rozwinięte intelektualnie, 
jak na przykład szympansy. Pracując z nimi 
każdego dnia doświadczamy raczej samych 
pozytywnych uczuć, trzeba jednak mieś 
świadomość, że przekroczenie pewnej linii 
poufałości może się po prostu źle skończyć. 
Sam się o tym zresztą przekonałem. 

O! Co się stało? 
Znów musimy się cofnąć do lat 90. ubiegłego 
wieku. Przez kilka dobrych lat odwiedzałem 
raz w tygodniu Telewizję Gdańsk z jednym 
z mieszkańców Zoo i opowiadałem o nim, 
a całość kończyła się zagadką i konkursem. 
Z czasem zaczęły jednak kończyć się nam 

możliwości. Wpadłem więc na pomysł, że 
tym razem wezmę ze sobą do studia ana-
kondę. Pracownicy Ogrodu ostrzegali mnie, 
że jest wredna, ale ja odpowiedziałem, że 
przecież nie z takimi przypadkami dawałem 
sobie radę. Kiedy w czasie trwania progra-
mu wyciągnąłem ją już z worka, momental-
nie owinęła się wokół mojej ręki. Poczułem 
potworny ścisk, ale oczywiście udawałem, 
że nic się nie wydarzyło i „flegmatycznie” 
próbowałem ją ściągnąć. Zacząłem już 
czuć mrowienie… Jak udało mi się ją wresz-
cie ściągnąć, nie pamiętam, ale podobno nie 
było po mnie widać, że toczę taką walkę

W studiu telewizyjnym niejeden człowiek 
zachowuje się inaczej niż zazwyczaj, a co 
dopiero zwierzę.  
Mieliśmy kiedyś bardzo oswojoną tchórzo-
fretkę o wdzięcznym imieniu Franuś. Od 
małego się nim zajmowaliśmy i śmialiśmy 
się nawet, że można z niego zrobić supe-

łek i nawet by nie pisnął. Zdecydowaliśmy 
więc, że Franuś też pójdzie z nami do tele-
wizji. Czołowa wówczas dziennikarka Tele-
wizji Gdańsk zapytała, czy też może wziąć 
go na ręce. Coś jednak się naszej małej 
tchórzofretce nie spodobało i Franuś do-
tkliwie ugryzł panią redaktor, a wszystko 
to na oczach widzów. 

Czyli to kolejny dowód na to, że ze zwierzę-
tami wszystko jest możliwe?  
Zwierzęta, poza nielicznymi wyjątkami tak 
naprawdę nie lubią czułości. To jest fałszy-
wy obraz, że lubią być kiziane i miziane. Dla-
czego zdarza się, że w relacji człowiek-zwie-
rzę, dochodzi do tragedii? Często właśnie 
dlatego, że człowiek jest zaskoczony taką, 
czy inną reakcją zwierzęcia. Odchowanie, 
czy karmienie nie są czynnikami, które za-
pewnią nam to, że dany osobnik podporząd-
kuje się i to tyczy się także zwierząt domo-
wych. Pamiętajmy o tym.

ROZMAWIAŁA: AGATA RUDNIK

Rozszarpana przez szympansa kurtka, atak anakondy, czy krwiożercza 
tchórzofretka to tylko niektóre z przygód, jakie przydarzyły się 

dyrektorowi Zoo w Gdańsku, Michałowi Targowskiemu. Nam opowiedział, 
czym jeszcze zaskakują go na co dzień mieszkańcy Ogrodu Zoologicznego.
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robiłem w Bierozce – odpowiedniku polskie-
go Pewexu, miałem do dyspozycji wszystkie 
modele sprzedawanych przeze mnie aut. 
Żyło nam się doskonale.

Wtedy fortuna niespodziewanie zakręciła kołem?
Zaczęło się od reorganizacji i informacji o ry-
chłym zamknięciu mojego przedstawiciel-
stwa. To był kubeł zimnej wody. Straciłem 
pracę, pieniądze i wypracowaną pozycję, po-
nieważ tam byłem kimś. Znałem osobiście 
sławy estrady, polityków, celebrytów, milio-
nerów i nagle stałem się dla nich „persona 
non grata”. Przestali poznawać mnie na ulicy. 
Wraz z utratą pracy straciłem też pewność 
siebie. Nie mogłem znaleźć zatrudnienia na 
miarę oczekiwań, dlatego zdecydowałem, 
że pójdę drugą drogą i stanę się przedsię-
biorcą. To było wyjście awaryjne. 

Spełniło oczekiwania?
W krótkim czasie założyłem kilka firm, po 
3 roku zarabiałem więcej niż w BMW. Po-
znałem ciekawych ludzi, którzy tak jak ja 
stawiali pierwsze kroki we własnym bizne-
sie. Michaił Chodorkowski czy Boris Niem-
cow, który z moich rąk otrzymał puchar 
w turnieju tenisowym. Interesy szły świetnie, 
wszystkie pieniądze inwestowałem i wyda-
wało się, że świat znów jest u moich stóp. 
Do Hamburga wróciliśmy z rodziną z pod-
niesionymi głowami. Najpierw zamieszkali-
śmy w reprezentacyjnej dzielnicy pod lasem 
w Hamburgu, a krótko później kupiłem na 
Wyspie Uznam zabytkowy pensjonat z XIX 
wieku pod ochroną konserwatora zabytków, 
w którym urządziłem mieszkanie i siedzibę 
firmy. Sukcesy gospodarcze płynęły nie-
przerwanym strumieniem. 

Na czym konkretnie zarabiał Pan miliony?
Z moim rosyjskim wspólnikiem dystrybuowa-
liśmy kosmetyki do sieci naszych drogerii. 
Drogerie świetnie się rozwijały, podobnie jak 
sieć marketów budowalnych. Dzięki bytności 
na Kremlu w Niżnim Nowgorodzie, otrzymy-
waliśmy kredyty bankowe, które umożliwiały 
tak szybki rozwój. Zabieraliśmy się też za bu-
dowę centrum logistycznego Cash&Carry, po-
woli dobijając do pierwszej ligi rosyjskich firm, 
z których wywodzą się dzisiejsi oligarchowie. 

Co poszło nie tak?
Załamanie rynku finansowego w Rosji. Naj-
pierw w obliczu kryzysu nastąpiła denominacja 
rubla, potem dewaluacja, wszystko to spowo-
dowało dramat na rosyjskiej giełdzie, z której 
inwestorzy masowo zaczęli uciekać. Tego nie 
było nawet w koszmarach sennych. W Rosji 
w 1998 roku mieliśmy do czynienia z efektem 
tzw. „czarnego łabędzia”, który w ekonomii jest 
terminem sytuacji kompletnie nie do przewi-
dzenia, jaka nie powinna się wydarzyć. 

To znaczy, że pewniak nie istnieje?
Sukces może być kolosem na glinianych no-
gach. Z powagi sytuacji zdaliśmy sobie spra-
wę po 4 dniach. Nie mieliśmy szans na spła-
tę kredytów w obcej walucie, która w nocy 
podrożała ponad czterokrotnie. Wpływy ze 
sprzedaży w rublach spadły prawie do zera. 
Towar zalegał w magazynach i stał się po-
żywką dla banków, skarbówki i urzędu cel-
nego. Z dnia na dzień stałem się bankrutem.

Świat się dla Pana skończył?
Musiałem zaczynać od nowa z kilkoma 
milionami długu. Nie wierzyłem w to co się 
stało. Każdy kryzys ma powtarzalny sche-

mat. Najpierw wyparcie, czyli jesteśmy prze-
konani, że to co się stało nie jest możliwe. 
Potem przychodzi okres otrzeźwienia – to 
się wydarzyło. Następnie zaczynamy go 
przerabiać i szukać drogi wyjścia z kryzysu. 
Czwarta faza to walka z nim. Odnajdywanie 
szans i błogosławieństw tej sytuacji.  Do-
póki walczyłem o przeżycie, aby nie stracić 
resztek majątku, widziałem w tym sens. 
Problem przyszedł, gdy już znowu stanąłem 
na nogi, gdy zobaczyłem światło na końcu 
przysłowiowego tunelu. Bolało strasznie, 
nie miałem ochoty na nic, na podnoszenie 
się z ziemi, na życie. Popadłem w marazm, 
paliłem 3 paczki papierosów dziennie. 

Utrata budowanego przez lata biznesu i mi-
lionowe długi mogą być błogosławieństwem?
Wszystko zależy od tego jak sobie poukładamy 
to w głowie. Analizując przyznaję, że w Rosji 
jak durny biegłem za sukcesem. Po drodze 
widziałem tych, którzy nie wytrzymali. Tych, 
których zastrzelono. Zarabiane miliony tego 
nie zrekompensują. Wir walki powoduje, że tra-
cimy ostrość oceny. Kryzys dał mi szansę, był 
momentem zwrotnym w moim życiu. W języ-
ku chińskim kryzys to dwa znaki. Jeden znaczy 
zagrożenie, drugi szansę. Ten obraz przemawia 
do mnie po dziś dzień.

Co jeszcze musiał Pan stracić, by dotarło do 
Pana, że to jednak było błogosławieństwo?
Obsesja sukcesu stała się źródłem najsilniej-
szego rodzaju stresu. Syzyf turlał swój głaz 
na górę i był zadowolony, że ma zadanie 
i cel. Gdy spadł, robił to ponownie. Najgorzej 
gdyby wylądował na wierzchołku. Wtedy 
stanąłby i zgłupiał. Podobnie było ze mną. 
Po drugim kryzysie straciłem wszystko. Nie 
miałem majątku, firmy. Przez cztery lata 
harowałem jak wół po 16 godzin dziennie 
odbudowując to, co upadło. Każdego dnia 
wypalałem 3 paczki papierosów. Wielokrot-
nie moja była żona pytała dlaczego to robię. 
Zawsze odpowiadałem - dla nas. 

Faktycznie tak było?
Nie chciałem, aby banki zabrały nasz dom na 
wyspie Uznam, nie chciałem obciążać rodziny 
moimi długami. Dom udało się uratować, ro-
dziny już nie. Po 33 latach małżeństwa nastą-
pił rozwód. A mnie na dodatek dopadło totalne 
wypalenie zawodowe, akurat w momencie, 
gdy udało mi się stanąć na nogi i odbudować 
poczucie bezpieczeństwa. Pojawiła się silna 
depresja, która musiała być leczona. 

Jak to zdiagnozować? Mówiąc depresja 
mamy na myśli gorsze samopoczucie, zły 
dzień i przysłowiowego focha. Nawet „ja 
się zabiję” to dość utarty slogan.
Depresja, o której piszę w książce, to wię-
cej niż 14 dni stanu spadku nastroju, jak 
podaje znana definicja amerykańskiego 
stowarzyszenia psychiatrycznego. Trud-
no też dopasować do niej jednoznaczną 
przyczynę. Dotarło też do mnie, że nie wy-
starczy chodzić do lekarza, faszerować 
się medykamentami. Skuteczna walka 
z depresją odbywa się na wielu płaszczy-
znach i jest to długi proces, a jego hasłem 
przewodnim jest zmiana. Zmiana nawy-
ków, mentalności, praca nad charakte-
rem, wolą, itp. Tej zmiany zapragnąłem 
podczas wspomnianej na początku kola-

Pana życie to niesamowita opo-
wieść o ludzkiej determinacji. 
Zacznijmy nie od początku Pana 
historii, ale od tego momentu 

przełomowego. Jak podnosił się Feniks?
Znamienna była bożonarodzeniowa kolacja. 
Spędziłem ją sam na sam z... gęsią. Zdałem 
sobie sprawę z tego, że zostałem na tym 
świecie zupełnie sam. Mimo, że finansowo 
stawałem na nogi, moje życie było wypeł-
nione pustką. Nie miałem rodziny, nie było 
przyjaciół, z którymi mógłbym chociaż na-
pić się piwa. Była gęś. I byłem ja. Całe tamte 
życie byłem zajęty celem, którym była po-
trzeba sukcesu. Jak się okazało za wszelką 
cenę. Od tamtej kolacji zaczyna się historia 
mojego odrodzenia.

Jaka jest definicja sukcesu? Pełne konto, 
podróże, spełnienie zawodowe... 

Sukces według definicji to osiągnięcie posta-
wionego sobie celu. Miałem dom, kilka sa-
mochodów, przygotowywałem się do kupna 
samolotu, gdy nagle wszystko się zawaliło. 
W międzyczasie przyszedł moment, w któ-
rym zapytałem siebie, czy to jest droga, którą 
chcę iść. Zaraz przyszła następna refleksja, 
że stałem się człowiekiem, który stracił sens. 
Postanowiłem jednak budować życie na 
nowo, odcinając się od tego co było. Zdecy-
dowałem się zmienić cel i nie ścigać się o 10, 
20, 50 milionów, tylko poukładać życie tak, 
aby chciało się czekać na nowy dzień.

Choć kariera przebiegała wręcz wzorcowo...
Byłem sprawnym i skutecznym manage-
rem. Kryterium prawidłowej kariery me-
nadżerskiej to podwajanie zarobków co 
4-5 lat. W 1981 wyjechałem do Hamburga 
i rozpocząłem pracę jako inżynier i tłumacz 

w znanej stoczni. Szybko awansowałem na 
stanowisko asystenta dyrektora handlowe-
go, następnie trafiłem do międzynarodo-
wego holdingu Mühlhan jako dyrektor han-
dlowy na Polskę i Rosję, by na końcu stać 
się członkiem rady nadzorczej pierwszego 
zachodniego joint venture w Leningradzie. 
Kariera rozwijała się w zawrotnym tempie 
i w 1990 roku wyjechałem do Moskwy obej-
mując dyrektorskie stanowisko przedsta-
wiciela na Związek Radziecki marki BMW. 
Byłem kimś. 

Szedł Pan jak burza...
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości 
w Rosji generował szybko rosnący popyt 
na luksusowe samochody. W grupie moich 
klientów byli przedsiębiorcy, dyplomaci, mi-
nisterstwo spraw wewnętrznych. Mieszka-
łem w eleganckim apartamencie. Zakupy 

 ANDRZEJ JEZNACH

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA  / FOTO: MIKOŁAJ BUJAK

Bez kompleksów przyznał się do wypalenia i depresji. Zarabiał kolosalne pieniądze i w jednej chwili zo-
stał z wielomilionowym długiem. Powstał niczym Feniks z popiołów i napisał książkę. Potem kolejną, 
nominowaną do nagrody Economicus 2017. Doktor nauk ekonomicznych, erudyta, coach, który prze-
konał przede wszystkim siebie, że życie to ogromny dar i warto kontemplować czas na ziemi w każdej 
minucie.  Szczęście nie jest tylko dla wybranych - opowiada historię swojego życia Andrzej Jeznach,  
biznesmen i autor popularnych książek „Natural Life Management” i „Szef, który ma czas”.
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cji z gęsią. Zacząłem od pozbycia się roli 
wszechmogącego.

Kłócił się Pan z Bogiem? Był żal do losu?
Poprawa zaczyna się zawsze od momentu, gdy 
przejmiemy sami odpowiedzialność, gdy prze-
stajemy zrzucać winę na kogoś innego. Także 
i na los. Poszukiwałem swoich błędów, tego 
co ja zrobiłem źle. Pamiętam sytuację, gdy po 
25 latach poszedłem sam do kościoła. Nie wie-
działem po co. Tam był spokój, nastrój, byli ludzie. 
W jednej z książek przeczytałem, że podczas 
kryzysu, jeśli nie wierzysz w Boga, to zacznij.

Wiara miałaby uczynić za nas cuda?
Wiara to punkt zaczepienia. Masz kogoś, 
komu możesz się zwierzyć. Czytając wie-
le mądrych książek szukałem religii, która 
będzie do mnie pasowała i wylądowałem 
gdzieś w okolicach buddyzmu. Nie jako re-
ligii, ale filozofii. Dalajlama pytany, kto stwo-
rzył świat, odpowiedział: nie wiem. To nie 
jest jego problem. Z niektórymi sytuacjami 
w życiu trzeba się pogodzić.

Potrafi Pan być w takim rozliczeniu obiek-
tywny? Najzupełniej ludzkie jest to, ze pró-
bujemy się sami przed sobą wybielić.
Rozmawia Pani z osobą, która ma za sobą 
długi proces. Miałem okres silnej depresji, 
która musiała być leczona. Sam fakt, że 
o tym mówię jest dość przełomowy. Sta-
ram się sam przed sobą nie wybielać, bo 
to jedyna droga, aby wyciągnąć lekcję z tej 
sytuacji. Kryzys jest w tym bardzo pomocny. 
Nie kokietuję mówiąc, że jestem wdzięczny 
za kryzysy. Nigdy nie czekałem pasywnie na 
łut szczęścia. Dzisiaj czuję się silniejszy i nie 
obawiałbym się teraz losu. 

Apetyt już nie rośnie w miarę jedzenia?
W życiu byłem już bogaty i biedny. Mieć pie-
niądze jest przyjemnie, chociaż nie niesie to 
za sobą szczególnego sensu ani poczucia 
szczęścia. Stanąłem na nogi, uruchomiłem 
kolejny biznes, prowadzę w Niemczech firmę 
zajmującą się produkcją i dystrybucją rega-
łów sklepowych i magazynowych, systemów 
wystawienniczych, stojaków reklamowych, 
prezenterów, itp. Firma świetnie się rozwija, 
ale w pewnym momencie pomyślałem sobie 

– jeszcze raz to samo? To było ciekawe, ale nie 
aż tak, aby raz jeszcze pójść tą drogą. 

Już nie pracuje Pan po 16 godzin na dobę?
Nie chcę, nie potrafię, nie muszę. Całkowicie 
zmieniłem model organizacji i styl zarządza-
nia w mojej firmie. To rezygnacja z zarządza-
nia przez cele, nie ma tu przysłowiowego kija 
i marchewki. Przede wszystkim ustawiłem 
hierarchię do góry nogami. Nie ma w firmie 
hierarchii władzy. Dałem swoim pracowni-
kom szansę samodzielnego podejmowania 

decyzji. Odbywa się to według następującej 
zasady: każdy może podjąć każdą decyzję, 
jeżeli weźmie za nią odpowiedzialność i nikt 
nie zgłosi stanowczego weta.

Zakrawa na fantastykę! Gdzie tutaj rola szefa?
Szef jest na dole, klient jest najważniejszy. 
Nie ma presji. Ja nie steruję, tylko staram 
się moderować. Zdecydowałem też, że 
u mnie nie ma premii, pracownicy otrzymują 
ją awansem, jako pewny dodatek do pensji. 
Budujemy jak najwięcej bez presji na wynik. 
W końcówce roku nadwyżkę dzielimy pół na 
pół, właściciel firmy i pracownicy. Pracow-
nicy sami ustalają zasady podziału między 
sobą. Dzięki temu dzieje się wspólny sukces. 

Każdemu to pasuje?
Są ludzie, którzy nie chcą przejmować inicja-
tywy. Należy skupić się na tym co dany czło-
wiek potrafi zrobić najlepiej. Potem pozwolić 
mu pracować, wskazując w kierunku otwar-
tych drzwi jego potencjału. Nie ma takiego, 
który nie nabrałby wiatru w żagle. Na tym to 
polega - zmieniasz hierarchię, a człowieka 
traktujesz jako indywidualność. Naginamy 
stanowiska pracy do umiejętności, predys-
pozycji. Nigdy na odwrót.

Jakie są efekty tej rewolucyjnej metody?
Znakomite. Jestem szefem, który ma czas. Dla 
siebie i dla pracowników. Firma ma siedzibę 
w Niemczech, a ja dwa, trzy tygodnie w mie-
siącu mogę spędzać w Polsce, być mężem 
i partnerem dla mojej drugiej żony Ewy. Doj-
rzewałem do tej zmiany pięć lat i była to jedna 
z najlepszych decyzji życiowych. Moja firma 
nie tylko doskonale się rozwija i prosperuje, ale 
widzę, że moi pracownicy czują się spełnieni 
i zadowoleni. Że atmosfera w firmie jest lepsza, 
a także że wzajemny stosunek między mną 
a pracownikami znacznie się poprawił. Ja na-
tomiast nabrałem do nich więcej szacunku, bo 
często to ja się od nich teraz uczę. 

Motywująca historia z happy endem
Gdy opowiadam moją historię na wykła-
dach, czy sesjach coachingowych ludzie 
często są zszokowani. Nikt jednak nie może 
mi zarzucić kłamstwa, bo to wszystko się 
wydarzyło, to wszystko przeżyłem. Jestem 
praktykiem, nie opowiadam o czymś, co 
znam tylko z książek. To co opowiadam 
działa, to nie są baśnie. Zmiana świata na 
lepsze dotyczy małego zakresu, chciałem 
to zrobić dla siebie. Zamiarem było stworze-
nie sobie dobrego życia.

Udało się?
Na dzień dzisiejszy jestem człowiekiem 
spełnionym i szczęśliwym. Czuję się  świet-
nie, celebruję życie, cieszę się nim. Jest do-
brze tu i teraz. 

DR ANDRZEJ JEZNACH 
(ur. 1954) – gdańszczanin, od 35 lat 
żyje i pracuje w Niemczech, wiele lat 
pracował i mieszkał w Rosji. Ukoń-
czył Politechnikę Gdańską i Team 
Connex AG w Altdorfie w Niemczech, 
jest doktorem ekonomii, członkiem 
International Coach Federation. 
W swoim dorobku zawodowym 
ma takie stanowiska jak: kon-
sultant w firmie MIRS Recruiting 
& Unternehmensberatung GmbH 
w Hamburgu; dyrektor sprzedaży na 
Europę Wschodnią w firmie Mühl-
han w Hamburgu; dyrektor przed-
stawicielstwa BMW AG na Związek 
Radziecki/Rosję, członek rady 
nadzorczej rosyjskiej spółki Mühl-
han Baltic Shipping. Ma również 
doświadczenie jako udziałowiec, 
właściciel i prezes kilku między-
narodowych firm handlowych z sie-
dzibami w Niemczech, Polsce i Rosji 
oraz firmy konsultingowej z siedzibą 
w Moskwie. Aktualnie jest prezesem 
firmy Gerso GmbH z siedzibą w Benz.

SUPER
ZNIŻKI! CENTRUM LAST MINUTE
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OKO W OKO Z REKINAMI

Oblewana od wschodu przez Zatoką Bengal-
ską, od południa zaś przez otwarty Ocean 
Indyjski, jest modnym celem wojaży również 
ze względu na tropikalne plaże. Tych naj-
piękniejszych, oplecionych frędzlami egzo-
tycznych liści, najlepiej szukać na południu 
i wschodzie wyspy. W bonusie otrzymuje się 
widok palmowych gajów nad oceanem, albo 
żaglowców wyruszających z nadrzecznych 
portów z ładunkami herbaty. Na zachodnim 
wybrzeżu Sri Lanki w luksusowych hotelach 
relaksują się całe rodziny. Są też ślizgający 
się na falach surferzy, których mekka znajdu-
je się w zatoce Arugam. 

Woda to nie tylko miejsce relaksu. Można 
nad nią poczuć też prawdziwą adrenalinę. 
Wystarczy wybrać się na Pigeon Island i tam 
nurkować w masce z tubą, rozkoszując się 
widokiem niegroźnych dla człowieka rekinów, 
czyli żarłaczy rafowych czarnopłetwych. 
Zobaczy je każdy, ponieważ ich dziesiątki 
pływają tuż przy brzegu, zaledwie dwa trzy 
metry pod wodą. Natomiast najlepszy punkt 
widokowy do podglądania kaszalotów i płe-
twali błękitnych znajduje się na plaży Mirissa.    

RELIGIJNY TYGIEL

Pierwszym miejscem na Sri Lance, z jakim 
zwykle styka się przybysz z Europy, jest 
Kolombo, administracyjna stolica Sri Lan-
ki. Szybko rozwijająca się, licząca 700 tys. 
mieszkańców aglomeracja może przytło-
czyć. W kość dają uporczywe korki, chaos na 
ulicach i wysokie temperatury. Oczywiście 
są  tu też perły, których nie można pomijać 
w zwiedzaniu miasta. Duże wrażenie robią 
dwie świątynie – buddyjska i hinduistyczna. 
Ta pierwsza to Seema Malaka, nowoczesna, 
elegancka, w stonowanych barwach. Sri 
Kailasanathar Swami Devasthanam jest zu-
pełnie odmienna. Najstarsza hinduistyczna 
świątynia w Kolombo oszałamia feerią barw 
i ogromem rzeźb bóstw hinduistycznych.  

Są tu też kościoły katolickie i meczety, bo-
wiem na Sri Lance spotkały się i współistnieją 
w zgodzie cztery wielkie religie świata. I niech 
nie dziwi nikogo, że jadąc drogą wjedzie do 
muzułmańskiej wioski zorganizowanej wo-
kół meczetu, by po chwili trafić do buddyjskiej, 
a w kolejnej zobaczyć chrześcijańską kaplicę. 
Usiana śladami bogatej przeszłości wyspa, 
pełna jest monumentalnych zabytków kultu-
ry i religii. Przykład? 

ZĄB BUDDY

Jedna z najdziwniejszych relikwii świata znaj-
duje się w Dalada Maligawa, czyli Świątyni 
Relikwii Zęba. Podobno właśnie tu ulokowa-
no ząb samego Buddy, uratowany przed 
zniszczeniem przez hinduską księżniczkę 
Hemamali. Dla Lankijczyków najważniejsze 
sanktuarium i cel pielgrzymek, a dla turystów 
największa atrakcja Cejlonu. Cudowna jest 
też Złota Świątynia wpisana na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO. Składaj się 
ona z pięciu jaskiń powstawała w okresie od 

I wieku p.n.e. do XVIII wieku. Położona jest 
w centralnej części Sri Lanki w miejscowości 
Dambulla.

SŁOŃ POD OCHRONĄ

Sri Lanka ma w herbie lwa, ale prawdziwym 
symbolem wyspy jest słoń. Dziś żyje tam ok. 
6 tys. tych pięknych zwierząt. Sierocińce dla 
słoni przyciągają zwiedzających. Miejsca te 
powstały, by chronić maluchy, które straciły 
swoje matki lub zostały porzucone. W Pinna-
wala Elephant Orphanage, założonym w 1975 
roku, przebywa dziś około setki słoni. 

Nieco dalej, na drodze łączącej Kandy z Colom-
bo, mieści się drugi sierociniec Millennium Ele-
phant Foundation. Widok kilkudziesięciu słoni 
kąpiących się w rzece czy przemierzających 
wielką polanę robi ogromne wrażenie. Równie 
duże, jak podczas safari w Parku Narodowym 
Minneriya, gdzie żyjące na wolności słonie 
pasą się w półtorametrowej trawie, nie zwraca-
jąc uwagi na dżipy pełne turystów. 

Sierociniec dla słoni Pinnawala Sierociniec dla słoni Pinnawala

Złota Świątynia w jaskiniach 

Lubię wsłuchiwać się w legendy. Podobno w każdej jest ziarenko prawdy. 
Co powiecie na tą, która mówi, że Adam i Ewa po wygnaniu z raju znaleźli 
schronienie na Sri Lance. Nie uwierzyliście? To może przekonają was słowa 
napisane kilka wieków temu przez legata papieskiego, o tym, że ze Sri Lan-
ki, według miejscowej tradycji, jest 40 mil do raju. Coś w tym musi być. 

To historia o lazurowej wodzie, błękit-
nym niebie i soczystej zieleni. I nade 
wszystko o ludziach, bez których Sri 
Lanka nie miałaby swojego uroku. 

KOLOROWE KONTRASTY

Sri Lanka intryguje. Do 1972 r. znana jako Cej-
lon, często nazywana jest "łzą Indii". Kształt 
wyspy i bliskość subkontynentu jakoś tę na-
zwę uprawniają, choć w rzeczywistości to zu-
pełnie inny kraj, o unikatowej historii, kulturze 
i przyrodzie. Ludzie oraz natura to w równej 
mierze tutejsi bohaterowie. Żywe kolory re-
ligijnych uroczystości i festiwali, ostre za-
pachy przypraw unoszące się w powietrzu 
i wszechobecne poczucie historii wciągają 
tak bardzo, że jeszcze przed wyjazdem, pla-
nuje się powrót. 

ECHA WOJNY

"Najwspanialsza wyspa na świecie" - tak 
w 1292 roku, po przybiciu do jej brzegów, na-
pisał Marco Polo. Wydaje się, że od jego cza-
sów niewiele się zmieniło. Do turystycznego 
raju każdego roku trafia prawie 2 miliony tury-
stów. Można tylko żałować, że niewielu z nich 
pamięta, że jeszcze chwilę temu "wyspa-łza" 
nie była szmaragdowa, a krwawa. Trwającą 
przez wiele lat wojnę domową okryto zasło-

ną milczenia. Dla świata była jedną z wielu 
nierozumianych lokalnych tragedii. 

Jednak od kiedy na wyspie zagościł pokój, 
przybywa tu coraz więcej ludzi złaknionych 
idyllicznych krajobrazów i słońca. Nie tylko 
natura, ale również trudna historia sprawiła 
też, że Sri Lanka pełna jest niebywałych kon-
trastów. Nie trzeba specjalnie się wysilać, by 
dojrzeć imponującą bujną przyrodę, luksuso-
we hotele, ale też biedę mieszkańców. I w tym 
wszystkim jedno jest uderzające - kolory, któ-
re robią największe wrażenie.  HERBATA NA 
DZIEŃ DOBRY 

Odkrywanie wyspy jest jak podróż na koniec 
świata. Jej wnętrze jest zupełnie inne niż tro-
pikalne, plażowe wybrzeże. Jest trochę jak 
mikrokontynent z trzema rodzajami klimatu 
i czterema rodzajami krajobrazu. W poszcze-
gólnych regionach, od podnóży gór po złoci-
ste palmowe plaże, klimat zdaje się zmieniać 
na przestrzeni kilkunastu kilometrów. Choć 
jest niewielka, mieści aż 501 obszarów ściśle 
chronionych. Są m.in. cztery rezerwaty bios-
fery, wśród nich Sinharaja, ostatni pierwotny 
las deszczowy na Sri Lance i jeden z ostat-
nich na świecie. 

Przejazd przez Sri Lankę to przygoda. Wido-
ki za oknem zmieniają się błyskawicznie jak 

w kalejdoskopie, w którym raz widać lasy, 
a za chwilę gaje bambusowe, rozległe sawan-
ny, pola ryżowe, uprawy kauczuku, bananów, 
mango, owoców nerkowca i ciągnące się po 
horyzont plantacje herbaty. Zieleń herbacia-
nych poletek na Sri Lance jest tak intensyw-
na, że niemal fosforyzująca. Herbata jest dziś 
narodowym skarbem Sri Lanki, a niewielka 
wyspa jest czwartym, po Chinach, Indiach 
i Kenii, producentem herbaty na świecie!  
PIKNIK NAD OCEANEM  Wyspa jest tyglem, 
w którym mieszają się różne odcienie skóry, 
różne smaki i różne religie. Na ludzkich twa-
rzach widać wyrzeźbione doświadczenia. 
Ludzie zdają się tu emanować duchowością, 
są chętni do pomocy i zawsze uśmiechnię-
ci. Warto skorzystać z ich zaproszenia do 
wspólnego biesiadowania. Ciekawostką jest 
to, że Lankijczycy nie używają sztućców pod-
czas jedzenia. Uważają, że tylko jedząc palca-
mi, można poczuć prawdziwy smak potraw. 

Piknik nad oceanem? Proszę bardzo! Albo 
w pięknych ogrodach botanicznych i parkach, 
które są popularnym miejscem spotkań 
mieszkańców wyspy. Do sielskiego obrazka 
dołóżmy turkus wody, długie plaże, wodę 
ciepłą jak zupa i słońce każdego dnia. Raj dla 
tych, którzy szukają pięknych krajobrazów. 
Wszystko co piękne upchane jest na wyspie, 
która jest pięć razy mniejsza od Polski. 

AUTORKA: MARTA LEGIEĆ

Rybacy na stanowiskach
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200 kilometrów urokli-
wych, kaszubskich tras 
pokonała kawalkada 12 
samochodów marki Por-
sche. We flocie biorącej 
udział w kolejnej edycji 
imprezy Porsche Road 
Tour nie zabrakło najbar-
dziej emocjonujących 911-
tek w wersji Turbo S oraz 
GTS, 718 Boxster, a także 
najnowszej Panamery 
i popularnych SUV’ów – 
Cayenne i Macan. 

PORSCHE 
ROAD TOUR

AUTOR:  MARCIN WIŁA / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Topowym modelem wśród 
SUV’ów był Cayenne Turbo S. 
Terenowe monstrum z silni-
kiem V8 o pojemności 4.8 litra 

i mocy 570 KM wyróżniało się przede 
wszystkim donośnym dźwiękiem sil-
nika i oszałamiającą siłą napędową 
jak na tak duży samochód. Wrażenie 
robiła również świadomość jazdy jed-
nym z najdroższych SUV’ów na rynku. 
Ceny Cayenne Turbo S rozpoczynają 
się od 843 380 zł.

Wersji Turbo można było „posmako-
wać” również w mniejszym modelu 
Macan, dodatkowo z pakietem Per-
formance. 6-cylindrowa jednostka 
3.6 litra osiąga moc 440 KM i 600 
Nm w zakresie 1500 – 4500 obr./min. 
Prędkościomierz mija pierwszą set-
kę po 4.4 sekundy, a przyspieszanie 
kończy przy 272 km/h. Najszybszy 
z Macan’ów to wydatek minimum 
429 420 zł.

Rodzynkiem był jedyny egzemplarz 
w całej flocie, model 718 Boxster. Ten 
rasowy roadster w oryginalnym, tur-
kusowym kolorze jako jedyny posia-
dał tradycyjną manualną skrzynią bie-
gów. Drugim pojedynczym modelem 
była oaza komfortu, czyli najnowsza 
Panamera 4S Diesel.

Zaskoczeniem dla wielu kierowców 
były możliwości, jakie oferuje ten 
model w połączeniu z wysoko-
prężną jednostką 4.0 V8 zasilaną 
olejem napędowym. Moc 422 KM 
pozwala osiągnąć 100 km/h w 4.5 
sekundy, prędkość maksymalna 
wynosi 265 km/h, a średnie zuży-
cie paliwa może się zamknąć poni-
żej 8 litrów ON na 100 km. 

Perłeką imprezy i całej marki Por-
sche był oczywiście kultowy mo-
del 911. Podczas tegorocznego 
Road Tour organizatorzy przeka-
zali uczestnikom aż 3 egzempla-
rze. Największe wrażenie wizual-
ne robiła 911-tka w wersji Turbo 
S Cabrio w żółtym kolorze. Był to 
także najdroższy w stawce samo-
chód kosztujący od 1 078 450 zł. 

6-cylindrowy bokser 3.8 litra ge-
neruje 580 KM i 700 Nm (750 
przy funkcji Overboost) momentu 
obrotowego. To także najszybszy 
w stawce model osiągający 100 
km/h ze startu zatrzymanego 
w oszałamiające 3 sekundy i mak-
symalnie jadący 330 km/h.

Wybitne dzieło inżynierów z Zuffen-
hausen zachwyciło przede wszyst-
kim tym, z czego słynie Porsche 

– prowadzeniem, osiągami, precyzją 
układu kierowniczego i niesamowi-
tym dźwiękiem silnika. Wielkie wra-
żenie na uczestnikach Porsche Road 
Tour zrobiły także 911 Carrera GTS 
(623 690 zł) w wersji z napędem na 
tylną oś oraz model Targa w odmia-
nie 4 GTS (722 410 zł).
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Efektowny design, wysoka jakość wykończenia wnętrza, przestronność i dynamika – Kia Optima 
Sportwagon to samochód, który może się podobać a wiele innowacyjnych i zaawansowanych 
systemów asystujących i multimedialnych sprawia, że podróż nią jest bezpieczna, komfortowa 
i przyjemna. Przekonaliśmy się o tym osobiście, testując Optimę z dwulitrowym silnikiem benzy-
nowym. Samochodu do testu użyczył trójmiejski diler marki Kia, firma JD Kulej. 

 KIA OPTIMA SPORTWAGON
PIĘKNE KOMBI NA DŁUGIE TRASY
AUTOR:  MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Szerokie światła z tyłu wykonane w techno-
logii LED i zachodzące aż na boki nadwo-
zia, sporych rozmiarów owalna i wyraźnie 
widoczna końcówka układu wydechowego 
oraz tylny zderzak zintegrowany z dyfuzorem 
podkreślają usportowiony charakter Optimy.

Wnętrze jest bardzo przestronne. Uwagę 
zwraca nowoczesny, audiowizualny system 
nawigacyjny (AVN) dostępny z 7- lub 8-calo-
wym ekranem dotykowym. Ponadto, Optima 
Sportswagon jest pierwszym modelem Kia, 
którego system multimedialny został przysto-
sowany do współpracy z aplikacjami Android 
Auto™ i Apple CarPlay™. Obydwie aplikacje 
umożliwiają kierowcy głosową obsługę urzą-
dzenia mobilnego, bez konieczności odrywa-
nia rąk od kierownicy i oczu od drogi.

Multimedialny system w Optimie Sport-
swagon seryjnie jest wyposażony w 6 
głośników. Za dopłatą miłośnicy dobrego 
i czystego brzmienia mogą ją wyposażyć 
w system audio Harman Kardon Premium 
Sound o mocy 490 W z zewnętrznym 
wzmacniaczem oraz zintegrowany z 8 
głośnikami i z subwooferem. Muzykę za-
pisaną w postaci plików audio system ten 
odtwarza w technologii Clar-Fi.

Świetnie sprawdza  się system Around View 
Monitor, który zapewnia widok dookoła auta. 
Dzięki obrazowi z 4 kamer na dotykowym ekra-
nie jest wyświetlany widok auta z góry wraz 
z najbliższym otoczeniem, co zdecydowanie 

ułatwia manewrowanie i parkowanie samo-
chodem liczącym blisko 5 m długości. Dzięki 
Smart Parking Assist System (SPAS)  Optima 
Sportswagon automatycznie potrafi zaparko-
wać nie tylko w miejscu równoległym do kra-
wędzi jezdni, ale także w luce między autami 
zaparkowanymi prostopadle do krawężnika. 

Do wyposażenia seryjnego Optimy Sport-
swagon należy 7 poduszek powietrznych – 
czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, ko-
lanowa po stronie kierowcy oraz kurtynowe. 
Auto wyposażone jest również w Vehicle Sta-
bility Management (VSM), czyli w system po-
magający utrzymać stabilność samochodu 
zarówno podczas hamowania, jak i w trakcie 
pokonywania zakrętów. 

Ponadto na pokładzie system Advanced 
Smart Cruise Control (SCC), który automa-
tycznie dostosowuje prędkość i odległość 
Optimy kombi do pojazdu znajdującego się 
przed nią, automatyczny system hamowania 
awaryjnego (AEB) z funkcją rozpoznawania 
pieszych oraz Lane Keeping Assist System 
(LKAS), który wykrywa pozycję Optimy kom-
bi na pasie ruchu i ostrzega o jej niezamie-
rzonej zmianie. 

Testowany przez nas model Optimy to dwu-
litrowa benzyna o mocy 163 KM, z automa-
tyczną, sześciostopniową skrzynią biegów, 
w wersji stylistycznej GT Line. Diler JD Kulej 
wycenił to auto na 114.200 zł. Ceny tego mo-
delu rozpoczynają się od 93.900 zł. W gamie 
modelowej warto zwrócić uwagę na najmoc-
niejszą wersję GT – dwulitrowy, turbodołado-
wany silnik benzynowy rozwija moc 245 KM. 
Cena od 153.900 zł. 

W chwili obecnej wszystkie nowo sprze-
dawane samochody KIA objęte są sied-
mioletnią gwarancją z limitem przeje-
chanych kilometrów. Limit ten wynosi aż 
150 tysięcy km. Dodatkowo wszelkie na-
prawy zawieszenia dokonywane w cią-
gu trzech lat niezależnie od wysokości 
przebiegu są bezpłatne.

Od ponad 40 lat wyznacza standardy w segmencie samochodów klasy średniej, stając się 
wzorem do naśladowania dla wielu innych producentów. Volkswagen Passat, bo o nim mowa, 
doczekał się ośmiu generacji i wielu wersji nadwoziowych. Aktualnie, jedną z najciekawszych, 
jest uterenowiony model Alltrack – łączący cechy przestronnego kombi z praktycznością i wie-
lofunkcyjnością SUV’a. 

 VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK   

Z RODZINĄ NA PODWYŻSZENIU
AUTOR:  MARCIN WIŁA  / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Passerati – takimi złośliwymi hasła-
mi bardzo często przywoływany jest 
Volkswagen Passat w polskim Inter-
necie. Tymczasem zalety tego po-

pularnego modelu są niezaprzeczalne, a wer-
sja Alltrack z pewnością przypadnie nam do 
gustu nie tylko z powodu jej funkcjonalności, 
ale też stylistyki nadwozia. 

Samochód ma wyraźnie terenowy wygląd 
dzięki zastosowaniu nowych zderzaków 
oraz osłon podwozia i progów, a także nad-
koli. Prześwit został powiększony o 27,5 mm 
w stosunku do „szosowej” odmiany i wynosi 
174 mm. Alltrack jest idealnym wyborem dla 
rodzin z dziećmi. Dzięki uterenowionemu cha-
rakterowi, podróż na działkę nad jeziorem, do 
babci na obiad, czy na wakacje w góry staje 
się prostsza i wygodniejsza.

Osoby chcące wykorzystywać Alltrack’a jako 
ciągnik przyczepy kampingowej lub lawety ze 
sportowym samochodem na weekend, doce-
nią możliwość pociągnięcia ładunku o mak-
symalnym ciężarze 2.200 kg, a także seryjny 
system Trailer Assist ułatwiający manewro-
wanie autem do tyłu z przyczepą. 

Niebagatelne znaczenie ma również seryjny 
napęd na cztery koła 4MOTION. Jego kon-
strukcja jest dość prosta, ale bardzo skutecz-
na. W zwykłych warunkach napędzana jest 
jedynie przednia oś, co pozwala oszczędzać 
paliwo. Jeśli jednak pojawi się groźba utraty 
przyczepności, w ułamku sekundy dołączany 
jest napęd tylnej osi. 

Passat Alltrack posiada również system 
umożliwiający wybór trybu jazdy. Oprócz 
standardowych programów Eco, Normal, 
Comfort, Sport i Individual w tej wersji  znaj-
duje się również dodatkowy tryb Offroad, 
którego nie znajdziemy w pozostałej gamie 
Passatów. Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, 
a wszystkie istotne systemy oraz zawieszenie, 
a także system sterowania silnikiem i skrzynią 
biegów dostosowują się do wymagań jazdy 
terenowej.

Tradycyjnie dla wszystkich modeli Passata, 
wnętrze oferuje bardzo dużą przestrzeń i pa-
kowność. Bardzo pojemny bagażnik pozwala 
włożyć nie tylko wózek, ale również sporej 
ilości bagaż, o czym przekonał się podczas 
testu nasz redakcyjny fotograf. Jako świeżo 
upieczony tata docenił również łatwość do-
stępu do funkcji isofix do mocowania dziecię-
cego fotelika. Ponadto rolety boczne i dach 
panoramiczny, powodują że dzieci odczuwają 
ponadprzeciętny komfort podróżując tym au-
tem na tylnej kanapie. 

Passat w wersji Alltrack występuje tylko z nad-
woziem typu kombi, zwanym u tego produ-
centa Variant. Silnik w testowanym egzempla-
rzu to jednostka diesla o pojemności 2 litrów 
i mocy 190 KM. Pozwala ona przyspieszyć do 
100 km/h w raptem 8 sekund i maksymalnie 
osiągnąć 220 km/h, zadowalając się przy tym 
średnio niespełna 7 litrami ON na 100 km. 

Model dostępny jest z 4 silnikami – jednym 
benzynowym 2.0 TSI o mocy 220 KM w ce-

nie od 166 090 zł oraz trzema jednostkami 
wysokoprężnymi. Silniki 2.0 TDI oferowane 
są w wariantach mocy 150, 190 i 240 KM. Ich 
ceny to odpowiednio 152 890 zł, 170 590 zł, 
187 390 zł. Tylko najsłabszy wariant TDI do-
stępny jest z tradycyjną, manualną skrzynią 
biegów. Pozostałe wersje posiadają automa-
tyczne przekładnie DSG. Zapraszamy na jaz-
dy testowe do salonu City Motors w Gdańsku.
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WSTRZĄSAJĄCO
DOBRY SKLEP

Gdynia, ul. Chwarznieńska 170C

tel: +48 570444470 
e-mail: biuro@epicentrum.co
www.epicentrum.co rowery  serwis

W TEREN, NA SZOSĘ I DO MIASTA

SPECIALIZED ROUBAIX

Seria rowerów szosowych Roubaix nawiązuje do słynnego kolarskiego 
klasyka Paryż – Roubaix, który wiedzie przez ekstremalnie wymagające 
brukowane drogi. Design Rider-First Engineered™ zapewnia tę samą le-
gendarną płynność i reaktywność w każdym rozmiarze lekkiej, karbono-
wej ramy. W połączeniu z całkowicie nowym, zintegrowanym z kokpitem 
"zawieszeniem" Future Shock jest gwarancją komfortu i pełnej kontroli. 

Epicentrum, Gdynia. www.epicentrum.co

CANNONDALE SCALPEL SI

Modele z serii Scalpel SI dedykowane są dla „górali” specjalizujących się 
w konkurencji XC (cross country). To najbardziej dopracowane rowery do 
ścigania się na wyboistych i trudnych technicznie trasach współczesnego 
XC. To aktualnie najlżejszy i najsztywniejszy zarazem full do XC na rynku, 
z radykalną geometrią, która pozwoli ci królować na podjazdach i zosta-
wiać konkurencję w tyle na zjazdach.

Epicentrum, Gdynia. www.epicentrum.co

SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR COMP 29

Stumpjumper FSR Comp 29 na ramie ze stopu M5 jest lekki, wytrzymały, 
sztywny, a jednocześnie elastyczny w pionie. Z niezniszczalnym osprzętem 
SRAM zapewni maksymalną efektywność w każdym terenie. Do tego opaten-
towane zawieszenie Rx Trail Tune, agresywna szlakowa geometria,  duża rura 
górna, nisko osadzony suport i pochylony przód, i mamy rower, który zapewni 
lata przedniej zabawy na ulubionych szlakach.

Epicentrum, Gdynia. www.epicentrum.co

EMBASSY GOLDEN BROWN

Prostota i niepowtarzalny design. Szersze opony i amortyzowane siodełko 
zwiększają komfort jazdy w warunkach miejskich i na leśnych ścieżkach. 
Niestraszne są mu krawężniki, dziury i piasek. Kierownica Moon pozwala 
na utrzymanie prawidłowej sylwetki podczas jazdy, plecy są wyprostowa-
ne, nie garbimy się, staw łokciowy i nadgarstki są odciążone, a pozycja 
w czasie jazdy jest naturalna.

Bikers World, Gdańsk. www.bikersworld.pl

SCOTT SUB SPORT 40 LADY

Damski rower trekkingowy przeznaczony do wygodnej jazdy turystycznej. 
Ten rower jest uosobieniem komfortu i udogodnień dla turystyki i transpor-
tu. Posiada sportową trekingową geometrię odpowiednią na wyprawy na 
każdym dystansie. Wyposażony w napęd Shimano 21 biegowy, zintegro-
wane przednie i tylne światło, specjalny bagażnik Racktime i-Valo przysto-
sowany do akcesoriów Snap'it.

Wysepka, Gdańsk. www.wysepka.pl

CREME VINYL DOPPIO

Stylowy, oldskulowy rower trójmiejskiej marki Creme Cycles to gwarancja, że 
na szlaku nie zostaniesz niezauważony. Cechy charakterystyczne to skórza-
ne siodło San Marco Rolls, wysokoprofilowe, ręcznie polerowane obręcze kół 
oraz stalowa, mufowana rama i widelec, rzadki widok w dzisiejszym świecie 
rowerów. Opcjonalnie, w miejsce na stałe przykręconej zębatki tylnej, można 
zamontować dołączony wolnobieg, dla podniesienia komfortu jazdy.

Creme Cycles, Gdańsk. www.cremecycles.com
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Uciechy dla ciała i ducha. Rozkosze dla zmysłów. Widzimy, słyszymy, czujemy, smakujemy 
życie. Kto nie ma swoich małych grzechów? Przyjemności – trudno się im oprzeć i jeszcze 

trudniej zachować umiar. W nadmiarze mogą przyprawić o przysłowiowy ból głowy, dawkowane 
umiejętnie dodają codzienności smaku. A w czym odnajdą je trójmiejscy rysownicy?

POJEDYNEK RYSOWNIKÓW: 

PRZYJEMNOŚCI
PATRYK HARDZIEJ VS DIXIE LEOTA

NA POJEDYNEK WYZYWA: MICHALINA DOMOŃ

PATRYK HARDZIEJ

Rysuję, bo… 
to mi jeszcze w miarę wychodzi
Mój pierwszy rysunek przedstawiał...
nie pamiętam
Presja czasu…
pobudza moją kreatywność
Artysta dojrzewa, kiedy… 
nie, artysta nie dojrzewa :)
Największe wyzwanie to…
dla mnie gotowanie
Emerytura …
to najlepszy czas na przyjemności
Najwięcej przyjemności sprawia mi…
spanie
Mój największy „grzech” to…
spanie
Najważniejszy zmysł to…
nie faworyzuję, ponieważ… lubię wszystkie
Jeśli przyjemności w Trójmieście to tylko…
i wyłącznie przyjemności

DIXIE LEOTA
Rysuję, bo… 

pozwolę sobie zacytować słowa Adama Mickiewicza – To lubię!
Mój pierwszy rysunek przedstawiał…

ekspresyjnie nakreślone linie w rozmaitych  
kolorach. Mniej więcej do trzeciego roku życia byłam wierna  

ekspresjonizmowi abstrakcyjnemu.
Styczność ze sztuką każdego rodzaju…

pobudza moją kreatywność
Artysta dojrzewa, kiedy...

jeśli artysta byłby owocem, to ja sama jestem jeszcze chyba  
takim zielonym bananem. A żeby banan dojrzał szybciej,  

zazwyczaj trzyma się go w towarzystwie innych owoców  
Największe wyzwanie to… 

Nauczenie się biegać, kiedy się nie ma nóg, na przykład
Czas, w którym mam najwięcej pracy…

to najlepszy czas na przyjemności
Najwięcej przyjemności sprawia mi…

rysowanie, czytanie książek, oglądanie filmów i nie wychodzenie z domu
Mój największy „grzech” to…

słabość do niezbyt wyrafinowanego humoru
Najważniejszy zmysł to …

Szósty Zmysł, ponieważ to bardzo dobry film. Swoją drogą, wiecie że 
Bruce Willis śpiewa w bluesowym zespole? Niesłychany talent

Jeśli przyjemność w Trójmieście, to tylko…
śledzie w cieście. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać
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MIEJSCA

ROZMAWIAŁ: MAX RADKE 

TRÓJMIEJSCA to stały cykl magazynu Prestiż, w którym znani i lubiani opowiadają o swoich ulu-
bionych miejscówkach, głównie tych trójmiejskich, ale nie tylko. Ulubione restauracje, puby i klu-
by? Najlepsze miejsca na spotkanie biznesowe, czy plotki z koleżanką przy kawie. Miejsca, które 
przywołują wspomnienia... o tym wszystkim rozmawiamy z ciekawymi mieszkańcami Trójmiasta. 
Tym razem o miejscach, do których wraca z sentymentem oraz o tym, gdzie najchętniej zaszywa 
się by odpocząć, opowiada Patryk Wojciechowski, trójmiejski projektant mody.

TRÓJMIEJSCA 
PATRYKA WOJCIECHOWSKIEGO

Lubię Trójmiasto, bo łączy morze, góry i lasy 
w jedną piękną panoramę. Można znaleźć tu 
dużo inspiracji, zarówno w mieście, jak i poza 
nim. Jestem sentymentalny, lubię wracać do 
miejsc, które budzą pozytywne wspomnienia. 
Jednym z takich miejsc jest moja ukochana 
Szkoła Plastyczna w Orłowie, gdzie rozpoczą-
łem swoją przygodę ze sztuką i z modą. Piękne 
molo orłowskie i klif, z którego można oglądać 
morze. Spędziłem tam najlepsze lata swojej 
młodości, tam właśnie potrafiłem odnaleźć 
siebie. 

Uwielbiam wolny czas spędzać na plaży miej-
skiej w Gdyni. Wieczorem tworzy się tam ma-
giczny klimat, a plaża po zajściu słońca wypeł-
nia się ludźmi. Nie potrafię sobie też odmówić 
widoku na Gdynię z Kamiennej Góry, klimat 
tego miejsca jest niesamowity. Świetnie czuję 
się również na Starym Mieście w Gdańsku, któ-
re wypełnione jest knajpkami i ludźmi. Lubię też 
plażę w Sopocie i lasy sopockie, gdzie można 
odetchnąć świeżym powietrzem i zapomnieć 
o problemach. 

W ogóle chciałbym mieszkać w Sopocie. Ko-
cham ten klimat, te poboczne uliczki, parki, ten 
dostęp do morza i lasów. Ostatnio słyszałem, 
że każdy sopocianin to na swój sposób celebry-
ta i chyba faktycznie coś w tym jest. Aktualnie 
mieszkam w Orłowie i nie mogę narzekać, to 
jak dla mnie, najlepsza dzielnica w Gdyni.

Lubię ludzi, lubię spotykać się z przyjaciółmi, 
rozmawiać. Można mnie spotkać w Dwóch 
Zmianach w Sopocie, gdzie spotykają się mło-
de osoby ze środowiska artystycznego, orga-
nizowane tam są wystawy i można po prostu 
miło spędzić czas. Bywam też w Desdemonie 
i Tabula Rasa w Gdyni, w Sopocie moje miej-
scówki to Tapas, Śliwka w kompot i Mewa 
Towarzyska.

Na towarzyskie spotkania idealne są również 
miejsca, gdzie podają dobrą kawę. To przede 

wszystkim Kofeina w Gdyni i Dwie Zmiany. 
Mam też swoje ulubione restauracje. Jed-
ną z nich jest nowo otwarte Aioli Inspired by 
Gdańsk, gdzie klimat jest niesamowity, a jedze-
nie wspaniałe. Chociaż otworzyli niedawno, to 
już udało nam się wspólnymi siłami zorgani-
zować pokaz charytatywny. Cenię sobie także 
menu wspomnianych już Dwóch Zmian oraz 
Pueblo w Gdyni. 

Cieszę się, że Trójmiasto oferuje mi bogaty 
wachlarz atrakcji. Mamy teatry, galerie, mamy 
super festiwale: festiwal filmowy w Gdyni, So-
pot Film Festival, Globaltica, Narracje i oczy-
wiście Open’er. W życiu bliska i ważna dla mnie 
jest sztuka, dlatego chętnie odwiedzam miej-
sca, gdzie z tą sztuką można się zetknąć. 

Na pewno murale na Zaspie są warte odwie-
dzenia. Również Centrum Sztuki Współcze-
snej Łaźnia w Gdańsku. Niezwykle ciekawym 
miejscem, nie tylko z punktu widzenia histo-
rycznego, jest Europejskie Centrum Solidarno-
ści. Warto zwrócić uwagę na wystawy, ale też 
na sam budynek, jego architekturę. 

Zakupy robię najczęściej w Centrum Handlo-
wym Klif. Uwielbiam to miejsce, to stolica trój-
miejskiej mody, raj dla wszystkich miłośników 
mody. Jest w tym miejscu coś takiego, że po 
prostu fajnie spędza się tam czas, a człowiek 
czuje się fajnie i wcale nie przeszkadza mi, że 
jest to centrum handlowe. 

W ostatnich miesiącach nie mam jednak za bar-
dzo czasu na chodzenie po tego typu miejscach. 
Najwięcej czasu spędzam bowiem w moim 
autorskim butiku PHI Concept w sopockim 
Krzywym Domku. Dużo pracuję, dużo w moim 
życiu się dzieje, więc jeśli tylko mogę, to szukam 
oderwania od rzeczywistości i spokoju. Znajduję 
go na Półwyspie Helskim, w Chałupach, gdzie 
ludzie jeżdżą po prostu korzystać z życia. Lubię 
też Rewę, Puck, Kaszuby - to miejsca, gdzie lu-
dzie żyją inaczej, a czas płynie tam wolniej. 

PATRYK WOJCIECHOWSKI

Absolwent projektowania ubioru 
na Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi, finalista drugiej edycji Project 
Runway, laureat nagrody Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych za naj-
lepszą kolekcję dyplomową. Jego 
styl cechuje różnorodność i niepo-
wtarzalność tkanin w połączeniu 
z minimalistycznymi formami. 
Główną rolę odgrywa łączenie fak-
tur, motywów i koloru, który w przy-
padku projektów Patryka używany 
jest z ogromnym wyczuciem. 
Niedawno stworzył markę PHI 
Concept. Autorski butik projektan-
ta znajduje się w Krzywym Domku 
w Sopocie.

Sklep On-line: WWW.EVOLI.PL
Zapraszamy do butiku w Krzywym Domku, ul. Boh. Monte Cassino 53.

Foto: Martyna Legeza/ FSF,
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Villa Bałtycka powstaje tak blisko morza, 
jak to tylko możliwe – zaledwie dziesięć 
metrów od plaży w Jelitkowie. Wystarczy 

wyjść i zrobić kilka kroków, by pobiegać rano 
wzdłuż brzegu albo zakończyć udany dzień 
powolnym spacerem w stronę centrum Sopotu 
albo ku widocznym na horyzoncie gdańskim 
portowym dźwigom. W kameralnym budyn-
ku będzie mieścić się osiem urządzonych ze 
smakiem apartamentów. Większość z nich ze 
wspaniałym widokiem na plażę, wszystkie w ko-
lorystyce harmonizującej z nadmorskim położe-
niem. Odcienie szarości i błękitu, miękkie tkaniny, 
sporo jasnego drewna – ta kompozycja odpo-
wiada barwom i fakturom plaży i morza, którego 
szum słychać będzie zza okien.

Wszystkie apartamenty będą znacznie bardziej 
przestronne od standardowych pokoi hotelo-
wych, z zachęcającymi do wypoczynku, nowo-
czesnymi, ale przytulnymi - fotelami i sofami. 
Wszystko po to, by w miłej atmosferze móc 
zatopić się w nich na chwilę i sięgnąć po książkę. 
Albo usiąść przy biurku i skupić się na twórczej 
pracy, w inspirującym otoczeniu. W dwóch apar-
tamentach rodzinnych do dyspozycji gości będą 
aneksy kuchenne. Pomyślano też o akcesoriach 
przydatnych rodzinom z małymi dziećmi, takich 
jak przenośne łóżeczka czy wanienki. Wszystko 
po to, by każdy mógł się tu poczuć, jak we wła-
snym domu nad morzem.

Skarbem pensjonatu jest powstające tu 
Bistro B13. Za jego kuchnię odpowiada  
Adam Woźniak, szef nagradzany i ceniony za ku-
linarną wizję. Rozwijał ją przez lata w sopockich 
kuchniach Villi Hestia, Hotelu Haffner i Sheraton 
Sopot oraz w londyńskiej restauracji St. George 
and Dragon. Autorskie menu dla Villi Bałtyckiej 
opierać się będzie na sezonowych produktach 
od lokalnych dostawców, w tym zaufanych 
rybaków i rolników. O komfort gości zadba  
Dorota Kuklińska, która wcześniej zarządzała 
pięciogwiazdkowym hotelem. Dziś wykorzystu-
je swe zdolności, by wykreować niepowtarzalne 
miejsce wypoczynku nad Bałtykiem.

Tuż przy plaży, w miejscu, w którym można chłonąć nadmorski klimat od rana do nocy, 
na granicy Sopotu i Gdańska powstaje Villa Bałtycka. Wymarzone miejsce na rodzinne 
wakacje, romantyczny weekend we dwoje czy spokojny wypoczynek w pojedynkę. Bez 
względu na to, o jakiej porze roku przyjadą tu goście, i w jakiej konfiguracji, ten niewielki 
pensjonat może oczarować ich atmosferą, wygodą i niebanalną kuchnią.

 VILLA BAŁTYCKA

SPOKÓJ W BARWACH  
PIASKU I MORZA

Znajdź nas na Facebooku!    Villa Bałtycka    Bistro B13
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Wystawy, wykłady, warsz-
taty, konferencje, projekcje 
filmowe i targi wzornictwa – 
wiele działo się podczas te-
gorocznego festiwalu Gdynia 
Design Days. Co ważne, ilość 
wydarzeń poszła w parze 
z jakością. 

KREATYWNY SZTORM W GDYNI

Fakt ten jednak nie zaskakuje, bo 
w zespole odpowiedzialnym za 
program wydarzenia znalazły się 
najważniejsze nazwiska związane 

z polskim środowiskiem wzornictwa, m.in.: 
Zuzanna Skalska, Agnieszka Jacobson – 
Cielecka czy Iza Bołoz. 

MIASTO NA FALI

Główna wystawa „Miasto na fali” osadzona 
była wokół tematu zmian jakie zachodzą 
w dzisiejszych miejskich społeczeństwach, 
skupiając się na obszarach ekologii i rozwią-
zań poprawiających relacje społeczne. 

- Nasze miasta przechodzą współcześnie głę-
bokie przemiany. Zagęszczenie ruchu ulicz-
nego, zanieczyszczenie powietrza, dbanie 
o zieleń miejską, budowanie pozytywnych 
stosunków społecznych czy rozwój biedniej-
szych dzielnic to tylko niektóre z zagadnień, 
z którymi muszą sobie obecnie radzić władze 
miast i ich mieszkańcy - mówi Iza Bołoz, kura-
torka wystawy „Miasto na fali”.

Wśród prezentowanych projektów znalazły 
się m.in. przystępne rozwiązania do bada-
nia zanieczyszczeń powietrza, zarządzania 
odpadami, rozmieszczenia zieleni w mie-
ście, miejskich upraw i pasiek czy wymiany 
przedmiotów i żywności. 

OSKAR ZIĘTA

Niewątpliwą gwiazdą tegorocznego wy-
darzenia był Oskar Zięta, jeden z najsłyn-
niejszych obecnie polskich projektantów, 
którego wystawa została zaprezentowana 
w Muzeum Miasta Gdyni i oglądać ją będzie 
można jeszcze do 12 listopada. Duża część 
ekspozycji poświęcona jest stworzonej 
przez projektanta technologii FIDU, w której 
powstały najważniejsze przedmioty, jakie 
wyszły z jego pracowni. To m.in. stołki Plopp, 
lustra Tafla czy krzesła Chippensteel. 

- FIDU opiera się na spawaniu dwóch tafli sta-
li, a następnie wprowadzaniu w przestrzeń 
między nimi powietrza. Szukałem technolo-
gii, które są najbardziej elastyczne w proce-
sie i dadzą architektom największą elastycz-
ność w projektowaniu – mówi Oskar Zięta.

POLSKI DESIGN

Jak zauważyli organizatorzy, dużym sukce-
sem cieszyły się również wystawy „Elemen-
tarz polskiego designu” oraz „Infuture food 
lab”. Ta ostatnia to projekt Natalii Hatalskiej 
i Marty Flisykowskiej, w którym autorki za-
stanawiały się jak będzie wyglądało jedzenie 
przyszłości. Mięso in vitro, mąka z owadów, 
jadalny druk być może już wkrótce zastąpią 
tradycyjne formy jedzenia. 

Z kolei wystawa „Elementarz polskiego de-
signu” stworzona przez Ewę Solarz, prezen-
towała 100 wybranych projektów z historii 
polskiego wzornictwa, które powstały na 
przestrzeni ostatnich 100 lat. Na ekspozy-
cji, obok ikon wzornictwa, takich jak fotel 
Modzelewskiego, znalazło się wiele kojarzo-
nych z nią przedmiotów codziennego użyt-
ku czy logotypów – suszarka Fama, rower 
Wigry, słynny do dziś płyn Ludwik, czy logo 
Mody Polskiej i Pewexu. 

DESIGN W MIEŚCIE

Ważnym elementem tegorocznego festi-
walu były inicjatywy związane z Trójmia-
stem. „Design w mieście” zaprezentował na 
przykład ciekawe projekty współczesnego, 
polskiego wzornictwa, które na co dzień 
znalazły się w aranżacji trójmiejskich lokali 
gastronomicznych. Naszą uwagę zwróciła 
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gdyńska kawiarnia Tłok. Meble, znajdujące 
się we wnętrzu są perełkami polskiego de-
signu, jednak całość wystroju stanowi spój-
ne połączenie minionej epoki wzornictwa, 
a także nowoczesnych akcentów. 

TERMINAL DESIGNU

W działania związane z organizacją festi-
walu włączył się również znany trójmiejski 
showroom Lumann, który przygotował dwie 
ekspozycje: „Niech wieje” oraz „Sztorm, któ-
rego nie widać”. Ta pierwsza wystawa w Ter-
minalu Designu w Parku Rady Europy była 
zaproszeniem do udziału w procesie aran-
żowania wnętrza meblami i dodatkami od 
polskich projektantów i producentów. 

- Ta lokalizacja oddawała też ideę Termi-
nalu, który z założenia miał być osadzo-
ny w tkance miejskiej, przybliżać design 
mieszkańcom i osobom odwiedzającym 
Gdynię. Wystawa przygotowana przez Lu-
mann została stworzona także w tym du-
chu - jej celem było nie tylko promowanie 
polskich projektów, ale także oswojenie 
z nimi odwiedzających – mówi Anna Łu-
kawska z Lumann.

MOŻNA SIADAĆ I DOTYKAĆ

Zgodnie z hasłem Lumann - "Można siadać, 
można dotykać" - odwiedzający mogli nie 
tylko poczuć fakturę mebla i sprawdzić czy 
jest wygodny, można było także zmieniać, 
przenosić i układać na nowo. 

- Wierzymy, że dzięki temu odbiorca nie tylko 
zapamięta mebel, ale także doceni jego formę 
i jakość. Te projekty to elementy polskiej kul-
tury, dlatego chcemy, by stały się nam znane 
i bliskie – dodaje Anna Łukawska.

Z kolei wystawa "Sztorm, którego nie widać" 
miała na celu edukować i pobudzić do re-
fleksji. W jej przestrzeni znalazła się między 
innymi instalacja Zuzanny Dolegi zatytuło-
wana „Szumisztorm”. 

- Zastanawialiśmy się czy jesteśmy w stanie 
docenić wartość przedmiotu. Czy zastana-
wiamy się, ile pracy włożono w stworzenie 
produktu nadającego się do użytku? Ile cza-
su minęło pomiędzy pierwszym projektem, 
a wyprodukowaniem pierwszego egzem-
plarza, który nadawał się do sprzedaży? Ile 
osób było zaangażowanych w proces jego 
produkcji? Chcieliśmy odsłonić coś, czego 
nie widać, gdy patrzymy na piękny kubek, 
delikatną etażerkę, czy designerskie siedzi-
sko – tłumaczy Anna Łukawska. 

TAMO I MAGIA DREWNA

Elementem festiwalowym stał się też sho-
wroom Tamo zlokalizowany w PPNT. 

- Uczestniczyliśmy też w akcji "Design w mie-
ście". Jeden z naszych produktów, a dokład-
nie szafkę nocną z kolekcji Amelia można 
była zobaczyć w restauracji Pobite Gary 
w Gdańsku. Nasza najnowsza realizacja " 
Sekretarzyk" była częścią wystawy "Niech 
wieje". Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się też nasze konsultacje projektowe z za-

kresu projektowania mebli z litego drewna 
– mówi Marcin Laskowski, założyciel Tamo. 

Podczas konsultacji eksperci z firmy Tamo 
podkreślali wagę swojego rzemiosła i co-
raz większą otwartość Polaków na powrót 
do tradycji. Bo choć dziś dominuje seryjna 
produkcja tanich mebli, to właśnie dzięki 
mistrzom stolarskiego rzemiosła, moda na 
trwałe, funkcjonalne i doskonale się prezen-
tujące meble wraca. 

NIDERLANDZKI DESIGN

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też 
wystawa prezentująca dorobek niderlandz-
kiego wzornictwa. Idea wystawy mebli ni-
derlandzkich związana jest z obchodami 
100-lecia ruchu De Stijl. Ten utopijny, mo-
dernistyczny ruch artystyczny, oparty na 
asymetrycznych kompozycjach złożonych 
z prostych, abstrakcyjnych form i podstawo-
wych barw, wywarł ogromny wpływ na sztu-
kę, architekturę, grafikę, modę i wzornictwo 
przemysłowe – krótko mówiąc, na cały ota-
czający nas świat.

Fotele RM58 marki Vzór prezentowane przez showroom Lumann

Wystawa „Niderlandzka rewolucja”

Sekretarzyk marki TAMO w showroomie w PPNT

Wystawa Oskara Zięty. Meble projektanta dostępne są w showroomie Lumann

Grey to Green – chodniki z miejscem na zieleń
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Do dużego salonu wchodzi się przez blisko 
30. metrową kuchnię z jadalnią. W półokrą-
głej niszy wieńczącej to pomieszczenie 
ulokowano urzekający swoją klasą okrągły 
orzechowy stół wraz z krzesłami. Te ikony 
stylu stworzyły wraz z gigantyczną, odważ-
ną lampą konsekwentną kompozycję pod-
kreślając okrągłe formy. 

Kuchnia jest oszczędna i prosta w formie. Za-
projektowano ją w taki sposób, by można było 
łatwo schować część roboczą, zamykając ją 
dwoma skrzydłami drzwi. Wyspa i blaty robo-

cze pokryte są białym corianem, a fronty sza-
fek wykonano w najgłębszym macie. Matowe 
są też komody oraz szafy w korytarzach. 

Jedynym szaleństwem prócz lampy w tym 
spokojnym wnętrzu jest szafa na wino, 
w której pomieści się nawet 200 butelek. 
W salonie, który ma także blisko 30 m2, 
znajduje się ogromna ilość okien. Umiejsco-
wione pod różnym kątem doświetlają całą 
strefę od poranka do wieczora. Ściana za 
sofą wyłożona została prasowanym jedwa-
biem. Na niej wisi obraz autorstwa sopockiej 
malarki Alicji Domańskiej. 

Przez korytarz dostaniemy się do dwóch łazie-
nek oraz dwóch sypialni. W sypialni rodziców, 
za dwustronnie wyłożonymi lustrem drzwiami 
znajduje się prywatna łazienka. Duży format 
polerowanych płyt oraz duże połacie luster 
powiększają optycznie pomieszczenie. 

W całym apartamencie podłogi wyłożo-
no parkietem orzechowym. Jego unikal-
ny rysunek, ułożenie i żywe wybarwienie, 
w połączeniu z matową bielą, subtelny-
mi szarościami oraz mocnymi, czarnymi 
akcentami nadaje wnętrzu niezwykły 
charakter. Wszystkie funkcje w aparta-
mencie, od ogrzewania, po oświetlenie 
i sterowanie żaluzjami zarządzane są 
przez system knx. Zainstalowany jest tu 
również multiroom.

Ten 115 m2 apartament 
w starej, sopockiej kamie-
nicy miał być komfortowy, 
wygodny i dopasowany do 

potrzeb właścicieli sły-
nących z wielkiej gościn-

ności. Aby się to udało, 
trzeba było dokonać kom-

pletnej rewolucji. Apar-
tament został całkowicie 

przebudowany, prawie 
wszystkie funkcje zmienio-
no, a nowo powstała strefa 

nocna została maksymal-
nie oddalona od dziennej. 

PROJEKT: WIESIA WARSZAWSKA – EXTRAVAGANZA / FOTO: IWO LEDWOŻYW

ELEGANCKA... REWOLUCJA 
W KAMIENICY

PRESTIŻOWE WNĘTRZE

Drzwi, meble, zabudowy – projekt  / autorski, wykonanie Fabryka Mebli Krab
Hokery – Bonaldo  / Stół, stoliki, ława, krzesła – Poliform  / Lampa w jadalni oraz w salonie – Marset  / Fotele, sofy, pufy – Ligne Roset
Fotel biurkowy – Recamiere  / Dywan w salonie – Soft et Doux  / Dywan w pokoju – Toulemonde Bochart / Łóżka w sypialniach – VI Spring
Baterie łazienkowe – Zucchetti / Toaleta myjąca – Geberit Aquaclean / Osprzęt knx – Jung / Multiroom – Nuvo / Oświetlenie – Chors / Grzejniki – Zehnder
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Wysoki komfort życia
Niskie koszty eksploatacji

 Energooszczędny dom

Hanlo-Dom Polska Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 8
tel.:58 35 234 84, kom.: 790 709 330 / e-mail: info@hanlo.pl, web: www.hanlo.pl
sekretariat: biuro@hanlo.pl

Bestsellery

BoConcept – Gdynia, ul. Legionów 112, budynek Altus (wejście od Al. Zwycięstwa)
Tel: 667 500 100 www.boconcept.pl www.facebook.com/BoConcept-Trójmiasto

STOLIKI RUBI I CHIVA 
Ikona i chluba BoConcept o niepowtarzalnym designie zaprojek-
towana przez Henrika Pedersena. Jeden z najbardziej rozpozna-
walnych foteli na świecie. I z pewnością jeden z najwygodniej-
szych. Szyk, komfort, luksus. 

REGAŁY COMO 
Organizacja przestrzeni nie musi być nud-
nym obowiązkiem, czasem to właśnie ten 
jeden element wystroju nada charakteru 
całej przestrzeni.  

KRZESŁA ADELAIDE 
Wygoda, komfort siedzenia i idealne wyprofilowanie. Kultowe 

krzesło Adelaide łączy w sobie zaokrągloną formę, komfort skan-
dynawski  charakter.

 OBRAZY
Galeria BoConcept zawiera w swoich 
zbiorach prace wykonane wieloma 
technikami malarskimi. W kolekcji obrazy 
wykonane na szkle, metalu oraz płótnie 
w formie abstrakcji, realizmu, prostych 
technicznych plakatów.

KATARZYNA  
JĘDRUSZCZAK  

- BoConcept  
Gdynia

Czym jest ikona? Kiedy 
mebel wykracza poza 
ramy codzienności 
i staje się czymś na-
prawdę wyjątkowym? 
Naszym zdaniem, gdy 
zdobywa aprobatę wy-
magających klientów, 
mogących wybierać 

z niemal nieskończonej palety możliwości. Są to pro-
dukty będące doskonałym przykładem kilkudziesię-
cioletniego zaangażowania marki BoConcept w de-
sign, jakość i funkcjonalność. 

Zapraszam do salonu BoConcept w Gdyni na spo-
tkanie z naszymi ikonami designu i bestsellerami. To 
świat piękna, wygody, funkcjonalności, który dosko-
nale sprawdzi się w każdym domu. Tutaj nie tylko 
kupisz wyjątkowe meble, ale też skorzystasz z bez-
płatnej usługi dekoratora wnętrz, który zaaranżuje 
przestrzeń w Twoim domu. 

FOTEL ATHENA  
Osobista strefa relaksu w klasycznej for-
mie. Wypróbuj fotel wyposażony w pod-
stawę obrotową, która  pozwala płynnie 

zmieniać pozycję.

STÓŁ MILANO 
Prostokątny stół do jadalni Milano – 

niezaprzeczalnie piękny dzięki prostym 
liniom i smukłej formie – nada stylowy 

charakter każdej jadalni.

BIURKO CUPERTINO 
Delikatny blat, smukłe nogi i lekka kon-
strukcja sprawiają, że biurko Cupertino 
idealnie zmieści się w wąskim przejściu, 
spełni rolę dodatkowego schowka w nie-
wielkim salonie, a może nawet toaletki 
w sypialni.
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MAGDALENA FRĄCKOWIAK 
W STROJACH KĄPIELOWYCH BROOCHINI
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Magdalena Frąckowiak, światowej sławy 
supermodelka z Gdańska, pojawiła się w naj-
nowszej kampanii  włoskiej marki Broochini 
na sezon  wiosna-lato 2017. Podopieczna 
agencji Model Plus promuje minimalistyczne 
i luksusowe stroje kąpielowe. 

Trendy plażowe lansowane przez Broochi-
ni wpisują się w ogólnoświatową modę. 

W obecnym letnim sezonie królują natu-
ralność i minimalizm wyrażone stonowa-
nymi kolorami  –  czernią, beżem, khaki 
oraz bielą. 

W kolekcji królują jednoczęściowe kostiu-
my z cienkimi ramiączkami w kolorze czar-
nym i beżowym, czerwone lub zielone bi-
kini,  monokini z ozdobnymi ażurami oraz 

białe góry  bandeau. W ofercie znajdziemy 
również zwiewne sukienki oraz krótkie topy  
z linii Apres Surf. 

Prostota, wolność i naturalne piękno to 
filary Broochini, Kostiumy kąpielowe wy-
konane są z włoskich, naturalnych tkanin 
i organicznych dzianin. Ceny zaczynają się 
od 90 euro (ok. 380 zł).

Góra: model Anahi, Dół: model Flora  Góra: model Budelli. Dół: model Kakula

Model: Azzurra

Model: Luna

Góra: model Antibes Dół: model Kakula

Model: Luna

Komplet: Byblos

Góra: model Lyla Dół: model Ava Góra: model Antibes Dół: model KakulaGóra: model Palermo Dół: model Ava

mp
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Father-Son

Ramatuelle Beachwear to linia męskich oraz 
chłopięcych kąpielówek, a także koszulek 
polo inspirowanych luksusem Lazurowego 
Wybrzeża. Nazwa marki pochodzi od ma-
lowniczego miasteczka Ramatuelle położo-
nego niedaleko Sant Tropez. Krystalicznie 
czysta woda, luksusowe kluby i najpiękniej-
sze plaże, to motywy znajdujące swoje od-
zwierciedlenie w plażowej modzie męskiej 
proponowanej przez markę Ramatuelle. 

Kąpielówki wykonane są ze świetnej jakości 
materiałów, które dodatkowo posiadają wła-
ściwości gwarantujące ich szybkie wysy-
chanie. Szorty wyróżniają intensywne kolory 
tkanin, hafty oraz oryginalne nadruki. Poza 
świetnym wyglądem spodenki posiadają też 
inny atut – są praktyczne. Szorty z kieszon-
kami na klucze czy karty doskonale spraw-
dzają się na plaży. 

Kolekcja do kupienia na stronie www.ramatuelle.pl

NORTH SEA TAHITI
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MAGIC PRINT ST BARTH FIJI

TORTOLA
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KALSKA to nowa marka modowa stworzona 
przez Karolinę Kalską, gdyniankę, była repre-
zentantkę Polski w piłce ręcznej. Premiero-
wy pokaz inauguracyjnej kolekcji odbył się 
w sopockiej Zatoce Sztuki. Projektantka swo-
je ubrania kieruje do kobiet, które lubią nie-
standardowe i unikalne połączenia kolorów, 
tkanin i printów. To co sprawia, że projekty 
spod szyldu KALSKA są wyjątkowe, to fakt, że 
każdy model tworzony jest w limitowanej ilo-
ści (max. 6 sztuk), dzięki czemu z pełną odpo-
wiedzialnością można stwierdzić, że są one 
niepowtarzalne. Zobaczcie najlepsze naszym 
zdaniem stylizacje z premierowej kolekcji. 

TOTAL LOOK 
BY KALSKA
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Ta opowieść za-
czyna się w 1976 
roku. To właśnie 
wtedy, w Gdyni 

urodził się Jacek Ostrow-
ski. I chociaż w tamtych 
czasach, słowa „design” 
czy „projektowanie” nie 
były tak popularne jak 
dziś – Jacek od naj-
młodszych lat wykazy-
wał zdolności manualne. 
Z wielką pasją i deter-
minacją sklejał modele, 
dostępne w zamówio-
nej prenumeracie „Małego Murarza”. Przez 
myśl mu jednak nie przeszło, że w przy-
szłości zostanie projektantem biżuterii. Za-
stanawiał się nad Akademią Wychowania 
Fizycznego lub gastronomią. Marzył nawet 
o otwarciu swojej restauracji. 

Z KUCHNI DO DESIGNU

Po technikum gastronomicznym, Jacek 
wyjechał do Włoch w poszukiwaniu przy-
gody i sezonowej pracy. W słonecznej Italii 
rozwijał swoje twórcze zdolności. Rysował 
szkice, pejzaże i portrety. Tam poznał Po-
laka, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych, 
który szczerze zafascynowany jego praca-
mi – polecił mu studiowanie kierunku arty-
stycznego. 

W trakcie studiów z zakresu wzornictwa 
przemysłowego, Jacek pracował głównie 
w gastronomii. Był kelnerem, barmanem 
i kucharzem. W końcu nadszedł czas, aby 
ukierunkować plany zawodowe na projek-
towanie. Ostrowski rozpoczął pracę w jed-
nej z gdańskich pracowni jubilerskich. 

NIESPODZIEWANY SUKCES

Przez cały czas w głowie Jacka kiełkowała 
myśl o własnym biznesie. Już wtedy nieśmia-
ło tworzył pierwsze projekty z bursztynu, ale 
nie był pewny, czy nadają się, aby pokazać 
je światu. Wszystko zmieniło się w 2006 
roku, kiedy Jacek Ostrowski zdobył złoty me-

dal w konkursie „Mercurius Gedanensis”  
na targach Amberif w Gdańsku. 

- Pamiętam moją pierwszą klientkę.  
To była kobieta z Kanady. Do dzisiaj mamy 
ze sobą bardzo dobry kontakt. W Szwecji 
natomiast mieszka kobieta, która kolek-
cjonuje moją biżuterię. W jednym z jej 
pokoi znajduje się mała galeryjka, gdzie 
zamieszone są projekty ze wszystkich 
moich kolekcji. Zawsze, gdy przyjeżdża do 
Gdańska, odwiedza mnie i kupuje coś nowe-
go. Kiedyś nawet zrobiła wystawę w swoim 
rodzimym mieście. Mam szczęście do fanta-
stycznych klientów – mówi Jacek Ostrowski. 

Z MIŁOŚCI DO BURSZTYNU

Projekty Jacka Ostrowskiego są dość eks-
trawaganckie. Jak podkreśla sam twórca, 
jego biżuterię zazwyczaj wybierają kobiety 
odważne, nie bojące nowoczesnych form i ze-
stawień. Dzisiaj, projektant pracuje nie tylko 
z bursztynem, ale również z kryształami Swa-
rovskiego oraz kolorową żywicą.  Aby nadać 
produktom tożsamość, wszystkie z nich łączy 
wspólna sygnatura - „Ostrowski design”.

Na początku prowadzenia biznesu, zaledwie 5 
proc. produktów kupowali klienci z Polski. 95 proc. 
trafiało na rynek zagraniczny, zwłaszcza do Sta-
nów Zjednoczonych. Dzisiaj to się zmienia. 

- Mam wrażenie, że jeszcze 5 lat temu byłem 
na polskim rynku postrzegany jako odważny 

projektant. Dzisiaj, coraz więcej Polek nosi 
moją biżuterię. Myślę, że jako Polacy jesteśmy 
coraz bardziej odważni, ale przede wszystkim 

– zaczynamy doceniać rodzimy rynek. Wiemy, 
że warto zapłacić trochę więcej i mieć polski 
produkt wysokiej jakości – dodaje Ostrowski. 

BIZNES JAK ŻYCIE  
– MUSI PŁYNĄĆ

Na stronie internetowej biżuterii „Ostrowski 
Design” znajdziemy długą listę nagród i wy-
różnień, które projektant zdobywał od 2006 
roku. Jego pierścień „Big Ring” ukazał się 
nawet w niemieckim wydaniu Vogue’a. Dzi-
siaj, przed projektantem nowe wyzwania. 
Właśnie przeprowadza się do nowej pra-
cowni, która będzie zlokalizowana w sercu 
Wrzeszcza. I chociaż przeprowadzka nie 
była planowana, projektant podkreśla, że 
nie warto się tym przejmować, ponieważ 
wszystkie pozornie złe rzeczy prowadzą 
ostatecznie do czegoś dobrego. Taka filo-
zofia przyświecała mu od początku prowa-
dzenia biznesu. 

AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

Od niemal 20 lat tworzy biżuterię dla odważnych kobiet. Zaczynał od bursztynu, ale z biegiem czasu 
dał również szansę kryształom i kolorowej żywicy. Jego projekty są doceniane przez klientki na całym 
świecie. Kim jest Jacek Ostrowski – projektant z Trójmiasta, który zachwycił Vogue’a? 

MADE IN TRICITY

 OSTROWSKI DESIGN

BIŻUTERIA, KTÓRĄ SIĘ KOCHA
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Przed wyjściem do centrum handlowego warto 
znać kilka niezbędnych zasad, by pod wpływem 
emocji nie kupić kolejnych rzeczy, które latami 
zalegać będą w Twojej szafie. Aby z głową 
korzystać z wielkich obniżek postanowiliśmy 
podzielić się z Tobą ośmioma zasadami 
kupowania na wyprzedażach.

UPORZĄDKUJ SZAFĘ
Zanim zaplanujesz wyprawę do centrum 
handlowego, wyjmij i przymierz wszystko, co 
masz w szafie. Pozbądź się rzeczy, w których 
od kilku lat nie chodzisz i zanotuj, czego po 
porządkach Ci brakuje. Zwróć szczególną 
uwagę na tzn. „bazę”, której nie może 
zabraknąć w Twojej szafie. Jeżeli nie masz 
białej koszuli, marynarki, prostej, czarnej 
koszuli czy dżinsów, wyprzedaże to idealna 
okazja do zaopatrzenia się w klasyczne, 
ponadczasowe ubrania. 

USTAL BUDŻET
Wielkie, czerwone napisy kuszą wysokością 
przecen. Łatwo dać się ponieść i kupić 
znacznie więcej, niż faktycznie potrzebujemy. 
Przed zakupami określ więc ilość pieniędzy, 
którą chcesz przeznaczyć na zakupy. To 
jedno z trudniejszych zadań, jednak właśnie 
w gorącym okresie wyprzedażowym przyniesie 
Ci ono najwięcej korzyści. 

MIERZ WYSOKO
Skorzystaj z wyprzedaży i uzupełnij swoją szafę 
o najwyższej jakości rzeczy od marek premium. 
To właśnie teraz, w Centrum Handlowym Klif 
w Gdyni kupić je możesz w wyjątkowych cenach, 
które nie nadwyrężą Twojego portfela. Skorzystaj 
z 50% rabatu w salonie Michaela Korsa 
i zaopatrz się w elegancką, skórzaną torebkę, 
która podkreśli każdą stylizację. 50% rabatu 
w salonie Pandora oraz 30% rabatu w salonie 
Swarovski to idealna okazja na zakup biżuterii, 
która jest niezbędnym dodatkiem każdej kobiety. 
Z 40% rabatem na letnią kolekcję Patrizia Aryton 
Twoja szafa nabierze ekskluzywnego charakteru, 
natomiast 30% wyprzedaż w salonie Stefanel to 
idealna okazja na dodanie do szafy niezbędnych, 
klasycznych elementów. 

MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Kupując wiele i tanio możesz pozornie wydać 
znacznie więcej. Korzystaj ze stworzonej 
przez siebie listy rzeczy, których Ci brakuje. 

Weź ją ze sobą na zakupy i trzymaj się jej 
wchodząc do następnych salonów. Jakość jest 
najważniejsza. Lepiej kupić jedną rzecz, która 
wykonana z wysokiej jakości materiału służyć 
Ci będzie przez kilka sezonów, niż kupić dziesięć, 
które zalegną w Twojej szafie na długie lata. 

INSPIRUJ SIĘ
Przed wyjściem do centrum handlowego 
przejrzyj swoje ulubione magazyny modowe. 
Dzięki nim dowiesz się, które trendy mijającego 
sezonu będą jeszcze aktualne, a których rzeczy 
unikać. Nie bój się eksperymentować. Jeżeli 
w nadchodzących sezonach modne będą paski, 
które wcześniej nie były Twoim ulubionym 
printem, daj się przekonać i przymierz kilka 
rzeczy w tym wzorze. Gusta się zmieniają.  

SKUP SIĘ NA SKLEPACH,  
KTÓRE WPISUJĄ SIĘ  
W TWÓJ STYL
Nie marnuj czasu na bieganie po wszystkich 
sklepach w centrum handlowym. Przed zakupami 
wejdź na stronę www.gdynia.klif.pl i przejrzyj spis 
sklepów. Zanotuj i odwiedź te, których kolekcje 
korespondują z Twoim stylem. Minimalistom 
z pewnością do gustu przypadną projekty marki 
Solar, przecenione nawet do 50%. Taki sam 
rabat przygotował również H&M, New Look 
i PRIMAMODA, w których z pewnością odnajdą 
się osoby gustujące w kolorowych i odważnych 
ubraniach. 

ZWRACAJ I WYMIENIAJ
Przed zakupem w danym salonie koniecznie 
spytaj o możliwość zwrotu lub wymiany 
przecenionych produktów. W razie gdyby 
w domu okazało się, że zakupiona rzecz nie 
leży tak, jak w przymierzalni będzie można na 
spokojnie pozbyć się jej, nie tracąc przy tym 
pieniędzy. 

ZNAJDŹ TOWARZYSZA
Zaufana osoba może pomóc nie tylko przy 
doborze odpowiednich ubrań. Z pewnością 
pomoże Ci także nie stracić głowy 
i świadomie podjąć decyzje o tym, co 
ostatecznie trafi do Twojej szafy. Dlatego 
ważne jest, by na zakupy wybrała się z Tobą 
osoba, której styl i charakter Ci odpowiadają. 

Serdecznie zapraszamy na letnie okazje do 
Centrum Handlowego Klif w Gdyni!

JAK KUPOWAĆ NA WYPRZEDAŻACH? 
POZNAJ 8 PROSTYCH ZASAD!
Wyprzedaże to doskonały czas na uzupełnienie szafy o najwyższej jakości  
ubrania marek premium, jak i na kupno brakujących ubrań. 

Salon w Sopocie, w kompleksie hotelu Sheraton 
to butik okularowy oferujący najbardziej luksusowe marki 

okularowe znane na całym świecie

OPTICAL CHRISTEX 
 

www.opticalchristex.pl
www.opticalchristex.pl/sklep

Gdynia, CH Batory ul. 10 lutego 11
Gdynia, ul. Starowiejska 21

Sopot, Dom Zdrojowy, ul. Powstańców Warszawy 6
Sopot, ul. Grunwaldzka 33
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STOMATOLOGIA
MEDYCYNA ESTETYCZNA

IMPLANTOLOGIA
CAD CAM CEREC

LASER

w w w . n a w r o c k i c l i n i c . c o m

FILOZOFIA
LECZENIA
Jesteśmy świadomi, że zdrowe zęby 
 to nie tylko piękny uśmiech, ale 
też  zdrowie całego organizmu oraz 
 dobre samopoczucie, wiara w siebie 
 i zadowolenie z życia.

Pierwszy ząb to wielka radość dla rodziców! Wspaniały uśmiech, który będzie oznaką zdrowia 
w przyszłości to systematyczne spotkania z doświadczonym lekarzem stomatologii, który nie 
tylko doskonale wie jak dbać o uzębienie, ale też potrafi opanować naturalny u dziecka lęk przed 
dentystą i sprawić, że młody człowiek schodzi z fotela z uśmiechem na ustach. Tak właśnie jest 
w Nawrocki Clinic, gdzie stworzono specjalną Akademię Dziecka.  

AKADEMIA DZIECKA 
W NAWROCKI CLINIC

Panuje obiegowe powiedzenie, że 
nie ma nic gorszego niż chory 
ząb. To prawda bo dyskomfort 
jaki towarzyszy problemom 

w jamie ustnej powoduje ogromny ból 
i szereg przypadłości, które są wynikiem 
zaniedbań. Najważniejsze, aby od naj-
młodszych lat potraktować lekarza sto-
matologii jako sprzymierzeńca z którym 
spotykamy się nie tylko gdy zaboli. Sys-
tematyczne wizyty to inwestycja w nasze 
zdrowie i świetne samopoczucie.

Stomatologia dziecięca łączy w sobie kilka 
elementów. Są nimi profilaktyka, stoma-
tologia zachowawcza oraz inne dziedziny 
dotyczące zębów mlecznych i stałych. Wia-
domo, że leczenie dzieci wymaga od lekarza 
nie tylko doświadczenia. Sukces i powo-
dzenie pracy z najmłodszymi pacjentami 
prócz wiedzy zapewniają szczególne umie-
jętności interpersonalne, które w połączeniu 
z humorem i ogromną dozą cierpliwości po-
wodują, że maluch na fotelu czuje się prawie 
jak w domu.

- Nim rozpocznie się proces leczenia lekarze 
znajdują czas, aby w przystępny sposób 
opowiedzieć maluchowi co za chwilę się 
wydarzy, na czym polega leczenie zębów. 
Zawsze jest dłuższa chwila na rozmowę, 
pytania a co najważniejsze na poznanie oto-
czenia ponieważ gabinet stomatologiczny 

wraz z aparaturą może budzić lęk, a dzięki 
takiemu nastawieniu lekarzy, staje się miej-
scem ciekawym i bezpiecznym – mówi dr 
Michał Nawrocki, właściciel kliniki. 

W Nawrocki Clinic można zapomnieć o bólu. 
Leczenie odbywa się bezboleśnie i komfor-
towo, co jest ogromnym atutem i przysło-
wiowym kamieniem z serca dla rodziców, 
jak i dzieci. Od najmłodszych lat pacjent nie 
obawia się dentysty, dzięki czemu mama 
i tata mogą mieć pewność, że stomatolog 
nigdy nie będzie złem koniecznym. 

W Akademii Dziecka Nawrocki Clinic naj-
młodsi mogą liczyć nie tylko na opiekę 
nad zębami, ale też na działanie profilak-
tyczne, gwarantujące prawidłowy rozwój 
uzębienia i zapobieganie różnego rodzaju 
wadom i chorobom, jak na przykład wady 
wymowy i zgryzu spowodowane tak zwa-
nym przetrwałym niemowlęcym typie 
przełykania. To nic innego jak niewłaści-
wa pozycja czubka języka w końcowej 
fazie połykania, która powinna zaniepo-
koić rodzica jeśli utrzymuje się dłużej niż 
półtora roku. Przyczyną bywa zbyt długie 
karmienie piersią lub butelka czy stosowa-
nie smoczka. 

- Częstą przypadłością najmłodszych jest 
także krótkie wędzidełko języka. Anomalia 
anatomiczna ma różny stopień zaawanso-
wania. W skrajnym przypadku język bywa 
całkowicie przyrośnięty do jamy ustnej unie-
możliwiając jakikolwiek ruch języka. Nowo-
rodek nie może swobodnie ssać i wymaga 
zabiegu podcięcia wędzidełka. W takiej sy-
tuacji wykonujemy zabieg podcięcia tkanek 
najdelikatniej i najmniej inwazyjnie przy uży-
ciu bezpiecznego laseru Fotona – dodaje dr 
Michał Nawrocki. 

W Akademii Dziecka stawia się na edukację. 
Lekarze podkreślają, ze najważniejsza jest 
wiedza rodziców. Dzięki temu w odpowiedni 
sposób zadbają o zdrowie dziecka a próch-
nica, która często dotyka najmłodszych pa-
cjentów, pojawi się jedynie na zdjęciach.

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Do próch-
nicy mogą doprowadzić nie tylko słodkie 
napoje, podjadanie między posiłkami 
i brak higieny. Sprzyjają jej również nocne 
karmienia po ukończeniu przez dziecko 
pierwszego roku życia oraz wieczorne 
zasypianie w jego trakcie. Pamiętajmy, że 
zęby służą do gryzienia dlatego pożywie-
nie powinno być urozmaicone i dostoso-
wane do wieku. 

Zęby mleczne, podobnie jak stałe należy le-
czyć. Choroba w obu przypadkach objawia 
się bólem. Głębokie ubytki, stany zapalne 
tkanki miazgowej wewnątrz zęba lub tka-
nek go otaczających są sporym niebezpie-
czeństwem dla organizmu. Niewyleczone 
między 6 a 12 rokiem życia, w tak zwanym 
okresie uzębienia mieszanego, stanowią 
ogromne zagrożenie  ataku próchnicą na 
zęby stałe. 

W Nawrocki Clinic o pacjenta dba się kom-
pleksowo, więc jeśli dziecko ma potrzeby 
lecznicze, a nie jest gotowe na spotkanie 
z dentystą w warunkach gabinetu, lekarze 
zalecają leczenie po podaniu znieczulenia 
ogólnego. Jest ono stosowanym na świecie 
standardem w przypadku dzieci nie współ-
pracujących, dzięki czemu mały pacjent nie 
nabawia się traumy i lęków.
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Modelowanie sylwetki na pierwszy rzut oka brzmi jak bardzo poważna interwencja skalpelem 
z perspektywą bólu, dyskomfortu i czasu, który musi minąć, aby można było wrócić do codzienności. 
Nic bardziej mylnego! Zabiegi modelujące sylwetkę to sprzymierzeniec w walce z upływającym 
czasem i niedoskonałościami. Dzięki nim osiągamy upragnione wymiary i zaczynamy cieszyć się 
życiem w ubraniach, które kiedyś wydawały się być poza naszym zasięgiem.

MODELOWANIE SYLWETKI 

Zabiegi modelujące sylwetkę wbrew 
pozorom nie służą tylko pozbyciu się 
nadmiaru kilogramów. W gabinecie 
chirurgii plastycznej i estetycznej do-

świadczony lekarz wykonuje na ciele zabiegi 
wyszczuplające. Spektrum możliwości jaki-
mi dysponuje, pozwala zredukować i usunąć 
tkankę tłuszczową raz na zawsze.

STOP DLA TŁUSZCZU

Zauważając gromadzące się komórki tłusz-
czowe czujemy niepokój. Często pierwsze 
próby walki z „wrogiem” podejmujemy na 
własną rękę. Efekty jeśli nie żadne, to naj-
częściej mierne. Doktor Marek Muraszko 

– Kuźma z gabinetu Medissima w Sopocie, 
doskonale zdaje sobie sprawę, że zmiana 
naszego ciała w tym zakresie to proces, któ-
ry dzieje się w dyskretnej przestrzeni gabine-
tu chirurgii plastycznej i estetycznej. 

Nie ma półśrodków, dlatego w ofercie 
kliniki Medissima znajdziemy zabiegi, 
które pozwolą nam czuć się ze sobą kom-
fortowo. Propozycje dotyczą wsparcia 

wyglądu podczas zabiegów mało lub cał-
kowicie nieinwazyjnych oraz tych, które 
wykonywane są w ramach leczenia ope-
racyjnego, zawsze w znieczuleniu miej-
scowym lub pod narkozą.

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Jednym z najnowocześniejszych sposobów 
redukowania nadmiaru tkanki tłuszczowej 
w różnych okolicach ciała jest lipoliza inie-
kcyjna. Trzeba podkreślić, że jest to zabieg, 
który ma za zadanie modelować, a nie 
odchudzać i polega na ostrzyknięciu oko-
licy, w której pojawił się nadmiar tłuszczu 
preparatami na bazie wyciągów z soi lub 
tym podobnych. Ten doprowadza do roz-
kładu tkanki tłuszczowej tam gdzie został 
wstrzyknięty. 

Metoda jest mało inwazyjna, prawie bezbo-
lesna i doskonale sprawdza się w leczeniu 
małych objętości. Możemy wtedy liczyć na 
spektakularne efekty, które będą widoczne 
od 2 do 6 tygodni. Idealnie likwiduje podwój-
ny podbródek, zmniejsza efekt tzw. oponki 
wokół pępka i zmniejsza otyłość tylnej czę-
ści ramion lub okolicy kolan. To rozwiązanie, 
które można powtarzać dzięki czemu zy-
skamy kumulację efektu.

LIPOTRANSFER

Kolejnym rozwiązaniem jest popularny lipo-
transfer. To przeszczep własnego tłuszczu 
z jednego obszaru ciała w inny. Nie tylko 
modeluje, ale także rewitalizuje i poprawia 
kondycję skóry. Co ważne, nie ma tu mowy 
o syntetycznych substancjach czy implan-
tach. Podczas zabiegu wykorzystywane są 
jedynie nasze własne komórki, dokonują 
liftingu twarzy i modelują sylwetkę oraz są 
pomocne w korekcji piersi. Jest to najbar-
dziej przyjazna i naturalna metoda o bardzo 
niskiej inwazyjności i potrzebie skorzystania 
ze skalpela chirurga.

LIPOSUKCJA

Decydując się na mocne uderzenie warto 
pomyśleć o liposukcji. To odsysanie tłusz-
czu z brzucha, talii, bocznej powierzchni 
ud czy kolan pozwala uzyskać wymarzony 
wygląd i samopoczucie. Zabieg jest wyko-
nywany w znieczuleniu ogólnym lub miej-
scowym a zbędny tłuszcz zostaje usunięty 
przez specjalną kaniulę, czyli cienka rurkę. 

Całość trwa około 2 godziny w zależności 
od obszaru, który podlega modelowaniu. Naj-
ważniejsze, aby po zabiegu zastosować się do 
wskazówek lekarza, ponieważ konieczne jest 
stosowanie ubrania uciskowego, które zapo-
biega powstawaniu obrzęków, krwiaków oraz 
przyspiesza i poprawia zrastanie się tkanek.

PLASTYKA PIERSI

Stawiając na kobiecość  w modelowaniu sylwet-
ki uwaga często skupiona jest wokół piersi. Jed-
ną z bardziej polecanych metod jest ich plastyka. 
Polega na podniesieniu biustu gdy stracił on ję-
drność i objętość po ciąży, stał się wiotki i opada-
jący po przebytej diecie, a także zmienił kształt 
z powodu postępującego procesu starzenia. 

Tu można wypełnić pusty gruczoł piersiowy 
odpowiednim implantem, który jednocześnie 
nadaje oczekiwany kształt. Technika ta stoso-
wana jest szczególnie w przypadku pacjentek, 
którym nie zależy na zmniejszeniu wielkości 
piersi, a ich opadanie nie jest zbyt duże. W przy-
padku większego obniżenia konieczna jest pla-
styka polegająca na usunięciu nadmiaru luźnej 
skóry i podszyciu gruczołu piersiowego. 

Z drugiej strony zdarza się, że sporych roz-
miarów biust jest powodem do zmartwień. 
Nawracająca bolesność kręgosłupa i ogól-
ny dyskomfort to wskazania do redukcji, za-
biegu zmniejszenia wraz z otoczkami sutko-
wymi. Biust można dopasować do sylwetki 
pacjentki, proporcji jej ciała i wymagań. 

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

AUTORKA: DAGMARA RYBICKA / FOTO: IVO LEDWOŻYW

PORADY EKSPERTA

dr Marek Muraszko – Kuźma
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Dowiedz się co nauka może zrobić dla Twojej urody! Pod takim tytułem przebiegało spotkanie  
w salonie Jacques Andre Hair & SPA w Gdańsku, na które swoje klientki zaprosił gdański oddział 
mBanku. Jedną z atrakcji był wernisaż obrazów artysty malarza, Janusza Kulikowskiego. 

INNOWACJE W SŁUŻBIE URODY
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ  / FOTO: KAROL KACPERSKI

Beata Jackiewicz, właścicielka Jacques Andre, z zespołem kosmetologówZabieg epilacji laserowej wykonywany przez Karolinę Marcinkowską

Goście Z prawej: Martyna Kulikowska, manager Jacques Andre Janusz Kulikowski, artysta malarz

Tematem spotkania były między in-
nymi zabiegi przy wykorzystaniu 
najnowszej technologii, przeprowa-

dzane na najwyższej klasy aparaturze 
medycznej, objętej najbardziej restrykcyj-
nymi badaniami klinicznymi. Ta aparatura 
to urządzenia klasy premium, takie jak 
Laser X-Lase firmy Biotec oraz Cool-Tech.

- Innowacyjność stosowanych procedur 
terapeutycznych zmierza w kierunku 
bardzo skutecznych zabiegów bez po-
trzeby rekonwalescencji, co oznacza, że 
po zabiegach medycznych możemy w na-
turalny sposób wrócić do codziennych 
czynności, czy do pracy – mówi Beata 
Jackiewicz, właścicielka Jacques Andre 
Hair & SPA.  

Mowa tu m.in. o zabiegach odmładzają-
cych, powodujących wyraźny lifting, za-
gęszczenie skóry i jej wygładzenie, a także 
redukcję zmarszczek. Efekt widoczny jest 
już po pierwszym zabiegu. To także zabiegi 
laserowe zamykające naczynka, likwidujące 
rumień, przebarwienia, blizny i rozstępy. 

Innowacyjne zabiegi radzą sobie dosko-
nale z nadmiernym owłosieniem, a także 
z... jego brakiem. Zabiegi trychologiczne 
stosowane w terapii różnych rodzajów 
łysień potrafią zdziałać cuda. Ale jednym 
z największych osiągnięć w medycynie 
estetycznej w ostatnim czasie jest krio-
lipoliza (Cool-Tech) powodująca trwałe 
usunięcie tkanki tłuszczowej poprzez jej 
zamrożenie. 

- Efekt widoczny jest już po pierwszym zabie-
gu. W ciągu dwóch miesięcy możemy stra-
cić od 5 do 15 cm w obwodzie. Zabieg jest 
bezpieczny, gdyż stosujemy specjalistyczną 
membranę przeciwodmrożeniową. Zabieg 
trwa 70 minut na jedną partię ciała, a tem-
peratura zamrażania tkanki tłuszczowej 
wynosi minus 8 stopni. Efekty rewelacyjne 

– mówi Beata Jackiewicz. 

Panie zaproszone do salonu Jacques An-
dre mogły na własne oczy przekonać się 
o skuteczności innowacyjnych technologii 
w kosmetologii medycznej i medycynie es-
tetycznej. Zabieg epilacji laserowej na żywo 
wykonała Karolina Marcinkowska, uznany 
kosmetolog, trycholog, analityk medyczny, 
szkoleniowiec i wykładowca akademicki.

Jacques Andre Hair & SPA
www.jandre.pl,  mail: kontakt@jandre.pl,  tel. 58 682-06-63

Niepowtarzalne 
miejsce dla wyjątkowych kobiet

Nasza oferta to eklektyczna 
elegancja, połączenie klasyki 

z nowoczesnością. 

Dostępne modele będą w bardzo 
krótkich seriach lub pojedynczych 

egzemplarzach, aby każda klientka 
mogła poczuć się wyjątkowo.

Klientki odnajdą u nas znane i mniej 
znane zagraniczne marki odzieżowe, 
perełki z dobrych polskich firm oraz 
unikalne projekty młodych artystów. 

Liczyć się będzie wysoka jakość 
i oryginalny styl.

Nowy adres modowy na mapie 
Trójmiasta uzupełnimy promując 
prace studentów i absolwentów 

gdańskiej ASP. 

Moda i sztuka przy filiżance kawy 
w klimatycznym wnętrzu.

Gdańsk, ul. Grobla III 17-18 (róg Straganiarskiej)
gelsomina.gdansk@gmail.com
tel.  530 22 33 42  / 605 66 08 66

Zapraszamy do odwiedzin i zakupów
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Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6 | tel. 58 354 94 00 | e-mail: info@sopot1911.pl
www.sopot1911.pl

Gdzie zdobywał Pan doświadczenie i skąd 
czerpie pan inspiracje?
Kilka lat pracowałem w Hotelu Hilton 
Gdańsk w restauracji Mercato, w między-
czasie odbyłem tez staż w Oslo w restauracji 
Maaemo, która ma obecnie trzy gwiazdki Mi-
chelin. Główne inspiracje to tradycja, historia 
kuchni polskiej, staram się te przepisy prze-
rabiać na trochę nowocześniejszą formę. 
Podpatruję również najlepsze restauracje na 
świecie, oglądam trendy i staram się je wyko-
rzystywać w mojej kuchni. 

Ulubione smaki z dzieciństwa i czy smaki te 
wprowadza pan do menu restauracji?
Takich smaków jest mnóstwo. Jest taki je-
den smaczek, który mamy w naszym menu, 
są to tradycyjne polskie gołąbki. Moje gołąbki 
są w trochę innej wersji, gołąbek z młodej ka-
pusty jest faszerowany szarpaną jagnięciną, 
podany z puree ze smażonej kapusty, ziem-
niakami gotowanymi w emulsji maślanej 
oraz sosem demiglace gotowanym z dużą 
ilością pomidorów.

Jakie danie najbardziej porusza zmysły w wa-
szej kuchni? Może ma pan jakieś ulubione?
Moim ulubionym daniem chyba jest jeleń z pu-
ree czosnkowym, smażonymi kulkami z emul-
sją ziemniaczaną, z jałowcem oraz świeżymi 
szparagami i sosem demiglace. Spory kawałek 
krwisto wysmażonego mięsa zawsze będzie 
moim faworytem, tym bardziej, że pochodzi 
z naszych kaszubskich lasów.

Kuchnia restauracji 1911 określana jest 
jako autorska. Co to w praktyce oznacza? 
To oznacza, że nie mamy ściśle określonego 
rodzaju kuchni, jak np. polska czy włoska. 
Nasze dania są naszym wymysłem, kieruje-
my się tylko naszymi dobrymi pomysłami.

Dzisiaj modne jest łączenie z pozoru niepa-
sujących do siebie smaków. Jakie oryginal-
ne połączenia Pan poleca?
Zawsze staram się by w daniach rozkła-
dać wszystkie smaki, aby zawsze było coś 
słodkiego, słonego i kwaśnego. Osobiście, 
nie do końca lubię jakieś dziwne połącze-

nia. Patrząc na nasze obecne menu, to do-
danie kilku owoców lekko kwaśnego agre-
stu do sałatki z dzikich ziół można uznać 
za oryginalne połączenie, a do tego na pew-
no smaczne.  

Mamy już lato, jedne produkty znikają z ryn-
ku, inne się pojawiają, zmieniają się potra-
wy na naszych talerzach. Jakie zatem letnie 
potrawy, smaki by Pan polecił?
Wszystkie te małe, piękne, zielone warzywa, 
które pojawiają się w tym okresie, tak jak szpa-
ragi, bób, czy groszek cukrowy. Są tylko kilka 
miesięcy w roku, trzeba z nich jak najinten-

sywniej korzystać, bo później cały rok musimy 
patrzeć na ziemniaki, buraki i pietruszki. Szpa-
ragi gotowane na winie z jajkiem poche, bób 
z masłem i pietruszką, czy świeży groszek 
cukrowy idealnie nadają się do jedzenia o tej 
porze roku, na plaży, czy w ogrodzie. Proste 
rzeczy, a tak smaczne.

Co by pan zrobił gdyby do dyspozycji 
miał pan tylko 5 składników: np. kalafior, 
kozi ser, wątróbkę, żurawinę, rabarbar? 
Smażoną wątróbkę, wolno gotowany rabarbar 
z puree z pieczonego kalafiora, kruszonym ko-
zim serem i sosem żurawinowym.

KUCHNIA SZEFA KUCHNI
BARTOSZ KAMIŃSKI – 1911 RESTAURANT

Bartosz Kamiński, szef kuchni 1911 Restaurant w Sopocie to pasjonat kuchni polskiej. 
Autorskie receptury w połączeniu z lokalnymi produktami to jego kulinarna wizytówka. 
O tym, że tradycja i nowoczesność idą w parze, a na dodatek smakują wybornie przekona 
się każdy, kto wejdzie do jego kulinarnego świata. 

AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: KAROL KACPERSKI
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Idea wydarzenia opiera się na sze-
roko pojętej edukacji kulinarnej 
związanej z regionem Pomorza 

i morza Bałtyckiego, przypomina-
niem zapomnianych miejscowych 
tradycji kulinarnych, odkrywaniem 
starych smaków i poznawaniem 
nowych potraw oraz przepisów.  
W imprezie uczestniczyło kilkadzie-
siąt tysięcy zwiedzających, w tym 
liczni o tej porze roku turyści z kraju 
i zagranicy.

Na stołach wśród wielu propozy-
cji kulinarnych dominowały dania 
z ryb bałtyckich i słodkowodnych. 
Organizatorzy, którzy zapewnili 
produkty do gotowania, postawili 
w tym roku na promocję ryb i to 
głównie rodzimych gatunków ta-
kich jak dorsz, flądra, turbot, śledź, 
łosoś (oczywiście bałtycki) oraz 
sum, szczupak i sandacz.

Na festiwalu nie brakowało dań ba-
zujących na wołowinie, jagnięcinie 
i wieprzowinie wyprodukowanej na 
Kaszubach, jak również wypieków, 
słodyczy i deserów  zawierają-
cych w swoim składzie inny cenny 

kaszubski produkt, jakim jest tru-
skawka kaszubska. Ten jedyny jak 
dotąd pomorski produkt regional-
ny chroniony przez UE był swoistą 
gwiazdą festiwalu prezentowaną 
na każdym stoisku i dodawany do 
prawie każdej, nie tylko deserowej 
potrawy.  

Podczas festiwalu odwiedza-
jący mogli skosztować ok. 70 
000 porcji degustacyjnych na 
których przygotowanie wykorzy-
stano 2 000 kg ryb bałtyckich 
i atlantyckich, 500 kg ryb z ka-
szubskich jezior i rzek, 500 kg 
produktów regionalnych, 1 500 
kg warzyw i 1 000 kg owoców. 

Slow Fest Sopot to jeden z naj-
większych i najciekawszych fe-
stiwali kulinarnych w tej części 
Europy. To wydarzenie niosące 
filozofię Slow Food, której celem 
jest właśnie spotkanie przy sto-
le, propagowanie tradycji regio-
nu, ochrona smaku, wsparcie 
dla drobnych przedsiębiorców 
produkujących wg tradycyjnych 
i uczciwych zasad. 

80 restauracji z Trójmiasta, z Kaszub i innych 
regionów Polski, lokalni producenci żywności 
naturalnej i tradycyjnej, gotujący aktorzy, artyści 
i samorządowcy – tak można podsumować 
piątą edycję Slow Fest Sopot, kulinarnego 
festiwalu zorganizowanego przez Slow Food 
Pomorze i Akademię Kulinarnę K5.

SLOW FOOD NA MOLO
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Gdynia Al. Zwycięstwa 243 Tel.600-202-345 alicja@esplendidos.pl
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Łączenie jedzenia z winem jest po-
wszechnie znane, ale przyznacie, że 
rzadko kiedy spotykamy się ze sztu-

ką dobierania piw do potraw. Skąd wziął 
się pomysł na beer dinner?
Michał Saks: Część załogi Sztuczki to stali 
klienci AleBrowaru, ten pomysł urodził się 
gdzieś po środku. Cel był prosty, żeby piwa 
kraftowe i rzemieślnicze towarzyszyły kuch-
ni z ambicjami. Myślę, że nasza kolacją była 
pierwszym połączeniem piw rzemieślni-
czych z potrawami na poziomie fine dinning. 
Wbrew pozorom piwo oferuje znaczne szer-
sze spektrum smaków i doznań niż wino. 
Wcześniej, przy premierze każdego nowego 
piwa starałem się przygotowywać taki food 
pairing wśród znajomych, ale to była pierw-
sza kolacja przygotowana od A do Z, przy 
wsparciu profesjonalistów. 

Jak dobrać piwo do serwowanych dań żeby 
dobrze smakowało? Istnieją jakieś przyję-
te zasady, czy może wszystko zależy od 
inwencji szefa kuchni?

Jacek Koprowski: Zanim powstało menu 
degustacyjne, mieliśmy z Michałem mocną 
burzę mózgów. Niektóre smaki łączyły się 
niespodziewanie, a inne pasowały automa-
tycznie, bo wyczuwalne były podobne aroma-
ty. Jednak Michał serwuje piwa rzemieślnicze, 
a te wyłamują się z wszelkich zasad. Nie znaj-
dziemy tutaj konkretnej metody, do takich pro-
duktów należy podejść zerojedynkowo. Nie są 
to piwa oczywiste i przewidywalne, tak samo 
jak potrawy, które zaserwowaliśmy.

To prawda, że trunek z jedzeniem łączymy 
na zasadzie podobieństw, bądź kontrastów?
MS: Istnieje kilka zasad, na podstawie któ-
rych można dobierać piwo do potraw. Jedną 
z nich jest właśnie znalezienie wspólnego 
akcentu zarówno w piwie, jak i daniu. Można 
także dopasować na zasadzie kontrastu, np. 
jedząc coś bardzo ostrego, dobrać piwo, które 
tonizuje i łagodzi smak. Można też łączyć na 
zasadzie synergii, gdzie piwo jeszcze bardziej 
podkreśla smak potrawy. Najważniejsze jest 
to, żeby znaleźć balans. 

Jakie było najbardziej zaskakujące połącze-
nie, które zaserwowaliście gościom?
JK: Najbardziej zaskoczyło połączenie piwa Gol-
den Monk z najbardziej intensywnym daniem wie-
czoru, czyli kaczką. Niesamowicie uzupełniało się 
z chrupiącą skórą kaczki i puree z palonej poma-
rańczy. Również rześkie, lekkie piwo w stylu mil-
kshake, które miało premierę podczas tej kolacji 

– Shake the World, połączone z espumą truskaw-
kową, którą podaliśmy gościom na powierzchni 
piwa, świetnie uzupełniło mleczno - waniliowe 
smaki, przez co stworzył się tak naprawdę drugi 
deser w niekonwencjonalnej odsłonie.

Za nami pierwsza edycja, planujecie kolejne? 
MS: Oczywiście. Współpraca z kimś, kto rów-
nież pracuje na smaku, kreowaniu aromatów 
i połączeń jest bardzo inspirująca i rozwija wy-
obraźnię smakową, co często potrafi zainspiro-
wać do ułożenia nowej receptury. Poza tym, nie 
odmówiłbym sobie przyjemności spędzenia 
czasu z ludźmi, którzy są zainteresowani tymi 
niekonwencjonalnymi łączeniami. Kolejna kola-
cja już na początku sierpnia. Stay tuned!

Gyoza z wędzonym dorszem i Rowing Jack, piklowany łosoś  jurajski z Hula Hop, czy słynny 
belgijski Boon Gueuze ze stekiem z kalmara. Kto powiedział, że food pairing może dotyczyć tylko 
wina? W gdyńskiej Sztuczce odbyła się kolacja, podczas której zaserwowano specjalne menu 
degustacyjne połączone z piwami rzemieślniczymi z AleBrowaru! Skąd ten pomysł? Jak dobrać 
piwo do serwowanych dań? Odpowiedzi na te pytania udzielają – Jacek Koprowski, szef kuchni 
Sztuczka oraz Michał Saks, współzałożyciel i główny piwowar AleBrowaru.

 BEER DINNER

ALEBROWAR X SZTUCZKA
AUTORKA:KLAUDIA KRAUSE / FOTO: KAROL KACPERSKI
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Wyścigi konne to wydarzenie, które na stałe wpisało 

się w letnią tradycje Hipodromu. Już w okresie mię-

dzywojennym tor w Sopocie stał się znanym, o zasięgu 

europejskim miejscem, gdzie rozgrywano klasyczne 

gonitwy płaskie i przeszkodowe. Wydarzenie ma nie-

zwykły charakter. Tradycyjnie już odbędzie się coroczny 

konkurs kapeluszy, skierowany głównie do pań. Na 

wydarzenie zapraszamy również rodziny z dziećmi. Na 

najmłodszych czeka wiele atrakcji - przejażdżki na kucy-

kach, pokazy oraz warsztaty. Wstęp wolny.

Sopot, Hipodrom Sopot,  

22-23 lipca, godz. 15:00

WYŚCIGI KONNE 

Festiwal zainauguruje "Wyspa" w reżyserii Grzegorza 

Brala, najnowszy spektakl Teatru Pieśń Kozła inspiro-

wany Szekspirowską "Burzą" (28 lipca, 19:00).  Tra-

dycyjnie w ramach Głównego Nurtu. zaprezentowane 

zostaną spektakle zagraniczne. Nieustannie rozwija 

się nurt SzekspirOFF, w którym zaprezentują się teatry 

nieinstytucjonalne, grupy artystyczne oraz twórcy indy-

widualni z Polski. Spektaklom towarzyszą warsztaty, 

spotkania z twórcami, próby otwarte i seminaria czyli 

działania Letniej Akademii Szekspirowskiej. Szczegóły 

festiwalszekspirowski.pl

Gdańsk, Teatr Szekspirowski, 28 lipca – 6 sierpnia

21. FESTIWAL 
SZEKSPIROWSKI

Najlepsze tatuaże, koncerty, pokazy i multum innych 

atrakcji podczas dziewiątej edycji nadmorskiego święta 

tatuażu! W Gdańsku zaprezentuje się ponad 250 arty-

stów z Polski i zagranicy, a także wystawcy oferujący 

alternatywną odzież, kolczyki, wydawnictwa płytowe 

i sprzęt do tatuowania. Podczas trwania Konwentu 

odwiedzający mają okazję uczestniczyć w konkursach 

na najlepsze tatuaże, wśród atrakcji także pokazy, kon-

certy, strefy customowych samochodów i motorów, 

mody, barberów i inne. Więcej informacji na: gdansk.

tattookonwent.pl

Gdańsk, Amber Expo, 29-30 lipca

GDAŃSK TATTOO 
KONWENT

W Starym Maneżu, na scenie letniej trwa wakacyjna 

trasa koncertów! Przez całe lato, w każdy piątek, aż do 

końca września grać będą zarówno debutujący artyści 

jak, i ci bardziej znani. Już 21 lipca na scenie zaśpiewa 

Danyah Ujazdowska, absolwentka wokalistyki jazzo-

wej i muzyki rozrywkowej Gdańskiej Akademii Mu-

zycznej. 4 sierpnia sceną zawładnie funk, disco i rap, 

a sprawcą zamieszania będzie DJ Tomasin. Informacje 

i repertuar dostępne na stronie: starymanez.pl Wstęp 

na koncerty jest wolny.

Gdańsk, Stary Maneż,  

każdy piątek lata, godz. 20:00

MUZYCZNE LATO VOL. 2

NDI Sopot Classic to propozycja dla miłośników mu-

zyki klasycznej oraz różnych form muzycznych obec-

nych na polskiej i międzynarodowej estradzie. W ofer-

cie festiwalu znajdziemy koncerty, które wyróżniają się 

wsród repertuaru kulturalnego Sopotu i Trójmiasta, 

a także stanowią ciekawą formę rozrywki dla turystów. 

Festiwal obejmuje różnorodny program, utalentowa-

nych artystów, kompozytorów i wykonawców młode-

go pokolenia, a także muzyczne oblicze kultury innych 

narodów. Więcej informacji na: www.sopotclassic.pl

Sopot, Opera Leśna, 30 lipca - 6 sierpnia

NDI SOPOT CLASSIC

Agnieszka Chylińska w ramach trasy Forever Child 

Tour wystąpi w sopockiej Operze Leśnej. Styl artystki 

przez lata ewoluował, stąd też nie zabraknie na scenie 

mocnych rockowych akcentów, jak i nowoczesnych 

brzmień, do których Agnieszka przyzwyczaiła swoich 

młodszych fanów. Album „Forever Child", który zyskał 

status platynowej płyty jest zaskakującą i nieoczywistą 

wypowiedzią artystki, której twórczość najlepiej określa 

hasło: „nigdy taka sama". Z pewnością można się spo-

dziewać dużej dawki energii i dobrej muzyki.

Sopot, Opera Leśna,  

11 sierpnia, godz. 20:30

AGNIESZKI CHYLIŃSKA 

Prestiżowe IMPREZY
CZYLI SUBIEK T Y WNY PRZEGL ĄD W YDARZEŃ

AUTOR:	KATARZYNA	OKOŃSKA

Maciej Maleńczuk, wokalista i gitarzysta rockowy zna-
ny m.in z umiejętnego mieszania różnych gatunków 
muzycznych, wystąpi na tarasie sopockiego Aqua 
Parku. Koncert jest retrospekcją dotychczasowych 
dokonań artysty. Składa się z zestawu pieśni zarów-
no ulicznych, jak i późniejszych dokonań muzyka. Nie 
zabranie takich utworów, jak: "Ostatnia nocka", "Tango 
Libido", "Sługi za szlugi", "Synu", czy "Dawna dziewczy-
no", a wszystko to w orginalnym solowym wykona-
niu i dźwiękach gry na gitarze. Bilety do nabycia na:  
www.a4f.com.pl/bilety
Sopot, Tarasy przy Parku Wodnym,  
5 sierpnia, godz. 20:00

MACIEJ MALEŃCZUK 
SOLO 

"Kontrabasista" to gorzka, ironiczna opowieść o samot-

nym człowieku, który nie potrafi pogodzić się z myślą 

grania "ostatnich skrzypiec" w orkiestrze. Ale nie tylko 

w orkiestrze, bo także w życiu. Spektakl to monolog 

o rozpaczliwej samotności, którą bohater stara się wy-

pełniać muzyką. Większość czasu spędza sam w domu, 

razem z kontrabasem, który w cieniu pokoju wygląda 

jak "stara, gruba baba". To właśnie ten instrument boha-

ter obwinia o wszystkie niepowodzenia w swoim życiu. 

Przez niego jest niedocenionym artystą, nie wyszło mu 

życie prywatne i erotyczne...

Gdańsk, Centrum św. Jana, 27 lipca, godz. 20:00

KONTRABASISTA
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Czy tworzenie teledysków było w two-
im wypadku świadomym wyborem, 
czymś o czym marzyłaś od dziecka, 

czy kwestią przypadku? Skończyłaś Pań-
stwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewi-
zyjną i Teatralną w Łodzi na kierunku ani-
macji i efektów specjalnych, co raczej nie 
prowadzi prostą drogą do robienia klipów...
Paradoksalnie: prowadzi. Nasza rozmowa 
jest dla mnie przerwą w żmudnym rysowa-
niu nowego klipu, tym razem animowane-
go właśnie, dla kapeli niXes. Nowy projekt 
dobrze znanej artystki, która postanowiła 
zadać środowisku muzycznemu zagadkę 
do rozwiązania i wraz z kapelą stworzyła 
nowy, tajemniczy projekt o nazwie niXes.  
Stąd pomysł, aby teledysk do singla promu-
jącego ich album był rysunkowy. Dla mnie 
to przyjemny powrót do korzeni, bo rzeczy-
wiście od czasu dyplomu w PWSFTviT nie 
wyprodukowałam nic animowanego. Do 
tej pory wszystkie moje teledyski opierały 
się na kolażach fotografii, jak w przypadku 

„Vademecum Skauta/Punk-t Gdańsk” Wojtka 
Mazolewskiego i Lady Pank lub na zdjęciach 
fabularyzowanych.

Niedawno skończyłaś studia, a masz już 
na koncie współpracę z wieloma znakomi-
tymi artystami...
Zapewne powielę pewien scenariusz, któ-
rego doświadcza wielu ludzi. Moja współ-
praca z artystami jest wynikiem splotu 
przypadków, spotkań, rozmów. Na studiach 
miałam zajęcia z Mariuszem Wilczyńskim, 
twórcą animacji, pracującym obecnie nad 
filmem „Zabij to i wyjedź z tego miasta”. 
W czasie, gdy był moim wykładowcą, współ-
pracował z Męskim Graniem i zaprosił kilko-
ro studentów do tworzenia tzw. strefy sztuki 
wizualnej. Agencja Live, organizator Męskie-
go Grania, oczekiwała sprawnie zrealizowa-
nej, profesjonalnej relacji video z koncertu. 
Zajęłam się wtedy realizacją części zdjęć 

i montażem. Klip miał być oddany na na-
stępny dzień. Robiłam go kilka dni dłużej, ale 
ostatecznie wszyscy byli zadowoleni i klip 
trafił do emisji. To był mój pierwszy montaż 
na zlecenie, pod presją czasu i dużych ocze-
kiwań. Pamiętam, że w momencie gdy do-
bierałam muzykę uświadomiłam sobie, jak 
ważna to decyzja dla ostatecznego kształtu 
tego klipu. Obserwowałam jak zmienia się 
wydźwięk tego samego ujęcia w zderzeniu 
z taką czy inną muzyką. Do tej pory uważam, 
że w dużym stopniu za powodzeniem krót-
kiej formy filmowej czy video stoi muzyka. 

Montaż klipu otworzył drzwi do kolejnych 
zleceń?
Od tamtego czasu nie miałam wytchnienia 
w pracy. Współpracowałam z Męskim Gra-
niem, masowo realizowałam wywiady z ar-
tystami, zapowiedzi, podsumowania, ciągle 
około-muzycznie. W 2014 zrobiłam półrocz-
ną przerwę, żeby stworzyć animowaną pra-

cę dyplomową, a potem zaczęły się kolejne 
prace i kolejne zlecenia. Pierwszym waż-
nym teledyskiem było „Mississippi w Ogniu” 
Organka, który zrealizowałam w październi-
ku 2016.

Łatwo poszło?
Z Tomkiem Organkiem spotkaliśmy się la-
tem na Męskim Graniu. Pod koniec sierpnia, 
impreza zmierzała ku końcowi i Tomek ze 
swoim menadżerem Markiem Całką zapro-
ponowali mi współpracę. Na początku po-
jechałam zrealizować zdjęcia z sesji nagra-
niowej do płyty „Czarna Madonna”. Zależało 
im na swego rodzaju nieinwazyjności, na 
czymś w rodzaju niezobowiązującej umowy, 
na zasadzie: spotkajmy się, albo wszystko 
pójdzie w dobrym kierunku, albo nie. Po 
sesji zaprojektowałam okładkę „Czarnej 
Madonny”. Naturalną drogą była propozycja 
zrobienia klipu. Wysłali mi utwór, nie dając 
żadnych wskazówek, a ja poświęciłam całą 

 MARTA KACPRZAK

HISTORIE PRZEFILTROWANE 
PRZEZ UCZUCIA
ROZMAWIAŁ: CZESŁAW ROMANOWSKI

Za klip do piosenki „Missisipi w ogniu” Organka mianowana była do Fryderyków. Dla Organka wyko-
nała też sesję zdjęciową na okładkę płyty „Czarna Madonna”. To ona odpowiada za oprawę graficzną 
i animowany teledysk grupy niXxes, wzbudzającego wiele emocji, bo owianego tajemnicą projektu mu-
zycznego, którego premiera zapowiadana jest na jesień 2017 roku. O kulisach swojej pracy opowiada 
Prestiżowi Marta Kacprzak, filmowiec, grafik i fotograf z Gdańska.

noc na napisanie scenariusza. I jakoś trafi-
łam. Nic nie zmieniliśmy, poza tym że w kli-
pie w głównych rolach zagrali profesjonalni 
aktorzy, bowiem w pierwotnej wersji miał 
to być Organek i jego dziewczyna. I ja tych 
wszystkich biedaków ciągnęłam do Borów 
Tucholskich, w których zacinał deszcz, wiał 
wiatr, byliśmy w środku mrocznego lasu... 

No właśnie, to jest teledysk nie opowiada-
jący wprost tekstu utworu. Tekst, o ile pa-
miętam, mówi o bohaterze leżącym obok 
kobiety i mówiącym do niej, natomiast hi-
storia twojego klipu dzieje się właśnie w le-
sie, gdzie obojgu bohaterom przytrafiają 
się różne historie, widzą dziwne, dziejące 
się w czasie tej podróży rzeczy...
Myślę, że tak właśnie trzeba to robić. Nie 

przenosić jeden do jednego tekstu. To mu-
szą być historie przefiltrowane przez odczu-
cia, wyobrażenia reżysera. Interpretowanie 
wprost nie jest dobrym pomysłem. Choć 
pewnie fani mogą mieć inne zdanie. Waż-
ne, żeby znaleźć jakiś kontekst. Kluczem 
jest wsłuchanie się w muzykę i tekst, ale też 
ogólne spojrzenie na artystę jako człowieka 
i ponownie, najważniejsze: wyczucie. Dopie-
ro suma tych wszystkich elementów może 
stanowić punkt wyjścia do stworzenia do-
brej historii.

Sama nauczyłaś się takiego podejścia, 
czy może wyniosłaś je ze studiów?
Piszę i reżyseruję intuicyjnie. Swoje pomy-
sły spisuję na kartce, przelewam na papier 
obrazy, które powstają w moje głowie, gdy 
słucham danego utworu. Kiedy piszę w za-
ciszu domu jest przyjemnie. Trudności za-
czynają się, kiedy przychodzi do realizacji. 
Z „Missisipi” było trudno. Zaangażowaliśmy 

armię ludzi, mam wrażenie, że budżet rósł 
każdego dnia, a więc potężna odpowie-
dzialność. Ale też presja czasu, bo Organek 
z całą wytwórnią zdecydowali się na wybór 

„Missisipi w ogniu” jako singla bardzo późno. 

W takiej sytuacji, przy tego typu produkcji, 
dla takiego artysty o katastrofę nietrudno...
Pamiętam taką scenę, kiedy o piątej nad ra-
nem kończyliśmy zdjęcia i okazało się, że 
do ostatniej sceny musimy zmienić lokali-
zację. Zaczęło świtać, a my potrzebowali-
śmy dograć scenę jeszcze w ciemności, bo 
nie zgadzałoby się to zresztą zdjęć. Więc 
z moim operatorem pojechaliśmy na tę 
nową lokalizację jako piloci i przy zjeździe 
na miejsce stanęliśmy tak, żeby pozostała 
ekipa nas widziała. No i z lasu zaczęła się 

wyłaniać cała karawana: jeden samochód, 
drugi samochód, ciężarówka, światła, kam-
per, na końcu stary pick-up. Pomyślałam 
sobie, że wszyscy ci biedni ludzie posta-
wieni są w stan gotowości z powodu tych 
dwóch stron A4, które napisałam kilka-
naście dni wcześniej w nocy. Zgadzam 
się z Woodym Allenem, który powiedział 
kiedyś coś w stylu: „Kiedy piszę w swoim 
nowojorskim mieszkaniu – nic mi nie grozi. 
Kiedy wchodzę na plan myślę: Boże, daj mi 
tylko przetrwać tę katastrofę”.

Masz jakiś swój ulubiony teledysk? Albo 
rodzaj klipu, coś co cię natchnęło, po-
pchnęło do przodu twoje myślenie o robie-
niu teledysków? Jakiś wzorzec?
Są różne techniki. Ja bardzo dużo oglądam, 
bardzo dużo mam w głowie obrazów. Z dru-
giej strony, spotkałam się z reżyserami, któ-
rzy starają się w ogóle nie oglądać, nie wzo-
rować, czerpać jedynie ze swojej głowy. Ja 

tak nie mam. Przy pracy nad wspomnianym 
animowanym klipem - włączam sobie na 
przykład film „Yellow Submarine” Beatlesów.

Lubisz Beatlesów? Mój ukochany zespół!
Tak! Te obrazy, te potwory, te kolory! Ta po-
partowa plastyka tam jest tak niesamowita. 
Widać, że przy tym filmie pracowało bardzo 
dużo indywidualności, zdolnych i bardzo 
różnych artystów. A mimo to, jest to wszyst-
ko świetnie połączone, spójne. Uwielbiam! 
Bardzo też lubię Spike'a Jonze'a. Najbardziej 
jego filmy, na przykład „Where the Wild Thin-
gs Are”. No i klipy. Niektórych mu bardzo 
zazdroszczę, choćby klipu do numeru „Cali-
fornia” zespołu Wax, który jest mastersho-
tem, przez cały czas jego trwania biegnie 
podpalony człowiek, mijając auta, sklepowe 
witryny... 

W „Missisipi w ogniu” jest sekwencja czło-
wieka w ogniu właśnie...
Tak. Kiedy na horyzoncie pojawiła się reali-
zacja klipu „Missisipi” bardzo żałowałam, że 
klip w całości oparty na motywie płonące-
go, biegnącego faceta już powstał. Jestem 
również fanką „The Wall”, gdzie mamy po-
łączenie fabuły z animacją, i to animacją 
tworzoną starą techniką, co bardzo lubię. 
Ostatnio wracam też do starych klipów 
Yacha Paszkiewicza. Ma na swoim koncie 
wiele kultowych teledysków: Illusion, Kult, 
Hey. W warstwie wizualnej - zrealizowane 
bezkompromisowo. W ogóle najchętniej 
przeniosłabym się dwadzieścia lat wstecz 
i pracowała w czasie, kiedy najlepsze klipy 
robił właśnie Yach Paszkiewicz. W czasy 
Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej, kiedy kli-
py nie były internetową codziennością, a ten 
przysłowiowy wiatr od morza niósł się na 
cały kraj. Być może dlatego najlepiej pracuje 
mi się, kiedy za oknem mocno wieje. 

A zgodzisz się z tezą, chociaż jako twórca 
klipów pewnie tego nie zrobisz, że teledy-
ski w jakimś sensie zabijają wyobraźnię, 
narzucają interpretację danej piosenki? 
Że słuchając chociażby „Smells Like Teen 
Spirit” Nirvany nigdy nie wyjdziesz poza 
obraz szalejącego Cobaina i jego publicz-
ności?  Że obraz dominuje nad muzyką?
Według mnie muzyka zawsze będzie na 
pierwszym miejscu, a obraz zawsze będzie 
rzeczą towarzyszącą. Obraz jest tylko pro-
pozycją. Nie musisz oglądać klipu, możesz 
słuchać muzyki z płyty i z nią pozostać. Ale 
faktycznie, jestem z pokolenia, które nie pa-
mięta słuchania muzyki bez wspomagania 
obrazów. Jestem z pokolenia, dla którego 
MTV znaczyło bardzo wiele, pędziło się do 
domu, żeby zobaczyć swój ulubiony program, 
byłam zafascynowana oglądaniem muzyki. 
Ale myślę, że muzyka zawsze przodem.

Marta Kacprzak Kadr z klipu "Missisipi w ogniu" Organka
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Polacy lubią jazz?
Na świecie lubią polski jazz! 

Muzyka dla pokoleń?
Na koncertach jest coraz wię-
cej młodych ludzi. Jazz się nie 

starzeje dzięki temu, że jest otwarty. Myślę, 
że nie go można szufladkować. Obserwując 
największe festiwale na świecie widzę ten-
dencję do odwagi na scenie. Współczesny 
jazz nie jest elitarny. Jest wielowątkowy. 
Otwarta formuła powoduje, że jazz się roz-
wija, znajduje nowych odbiorców. Nawet 
jury nagrody Grammy jest otwarte. Dzięki 
temu wyróżnienia dostają wybitni artyści, 
których być może puryści widzieliby w innej 
kategorii niż jazz. Bo przecież padają pyta-
nia, czy Norah Jones czy Diane Krall to jest 
jazz, czy nie?

Laik się połapie?
Ważna jest marka festiwalu. Cieszy nas, że 
ktoś przyjeżdża na festiwal, bo nasze wybo-
ry trafią w jego gust.

Jakie kryteria decydują o wyborze 
gwiazd podczas Ladies Jazz Festival 
i Siesta Festival?
Nie kierujemy się ustalonymi kryteriami. 
Zaproszenia otrzymują artyści, których 
uważamy za dobrych i wartościowych na 
muzycznej scenie. Tacy wykonawcy jak 
Candy Dulfer wymykają się poza wszelkie 
granice. Podczas jej koncertów ludzie bawią 
się, tańczą i są szczęśliwi. To nie przypadek, 
że Prince zaprosił ją do zagrania z nim 130 
koncertów.

Ciężko jest przekonać do udziału takie 
gwiazdy?
Robiąc coś innego, a takim z pewnością jest 
festiwal kobiet jazzu, powinniśmy raczej za-
dać sobie pytanie dlaczego tak długo nie było 
takiego wydarzenia. Patrząc na historię gatun-
ku, trudno sobie wyobrazić światową scenę 
bez pań. Ella Fitzgerald, Nina Simone i cała 
plejada wielkich nazwisk, bez których historia 
byłaby jedynie 16 kartkowym zeszytem. 

Jest na tę damską doskonałość jakaś teoria?
Nie mam pojęcia. Przyjmuję to jako coś oczy-
wistego, a nasz festiwal ma w tle przekaz, że 
rola kobiet i możliwości są nieograniczone.

Raj dla feministek...
Absolutnie nie tylko. Nie jesteśmy festiwa-
lem, który zamyka drzwi przed mężczy-
znami. Na każdym koncercie i w każdym 
zespole firmowanym przez artystkę zawsze 
są mężczyźni. My podkreślamy ich rolę jako 
liderek i inspiratorek, które nadają ton poka-
zując młodym artystom, że jak masz ochotę 
to sięgnij po kontrabas, zacznij grać na per-
kusji, możesz się w tym sprawdzić i wspa-
niale bawić.

Jak to się zaczęło? Skąd u Pana chęć do 
organizacji festiwalu jazzowego dla kobiet?
Ladies Jazz jest wynikiem konkursu ogło-
szonego przez miasto Gdynia. Potrzebowali 
nowej formuły na festiwal jazzowy. Gdynia 
i jazz rozwijają się równolegle patrząc na 
daty, chociaż temu kto spróbuje podać pre-
cyzyjnie moment powstania tej muzyki, go-
rąco pogratuluję (śmiech).

Początki były trudne?
Raczej zaskakujące, patrząc na gorące 
przyjęcie wśród odbiorców. Pierwsza edycja 
wywołała ekscytację i najprawdopodobniej 
udało się nam trafić w oczekiwania. Pod-
czas festiwalu występowały spektakularne 
postaci wielokrotnie nagradzane Grammy. 
Polska publiczność miała okazję słuchać 
artystek, które chwilę później wyrastały na 
gigantyczne gwiazdy sceny muzycznej.

Emocjonalna jazzmanka na scenie zmie-
nia się w bestię za kulisami? Jakie wyma-
gania mają divy?
Artystki, z którymi miałem do czynienia to 
zwykli, bardzo szanujący pracę ludzie. Mó-
wią dzień dobry do pana, który kładzie kable. 
Jedna z wielkich wykonawczyń goszcząc na 
naszym festiwalu miała w swoim „raiderze” 
papaję. Było to 10 lat temu i zdobycie świe-
żej papaji było trudne. Po przyjeździe okaza-
ło się, że to żadna ekstrawagancja, a owoc 
po prostu doskonale działa na jej struny 
głosowe. To częściej management artystów 
buduje ten wizerunek dopisując złote samo-
chody i 4 panie z wachlarzami. 

 PIOTR ŁYSZKIEWICZ

SIESTA Z JAZZEM
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA

W jazzie można zakochać się bez pamięci. Ta dozgonna miłość jest kołem napędowym Piotra Łyszkie-
wicza. Organizator dwóch porywających muzycznych festiwali, Ladies Jazz Festival i Siesta Festival, 
każdego dnia otwiera się na nowe dźwięki i muzyczny głos kogoś, kto za chwilę stanie się światową 
gwiazdą. Promotor takich artystek jak Candy Dulfer i Ive Mendes wie, że tylko talent poparty pracą 
i odrobiną szczęścia pozwala spełniać artystyczne marzenia.

Czyli chcąc mieć największą gwiazdę bez 
oporów i kompleksów wykręcił Pan jej nu-
mer telefonu?
Mam przyjemność być członkiem stowarzy-
szenia, które skupia profesjonalistów z bran-
ży. Siedziba jest w Londynie i liczy około 400 
członków z całego świata, takich jak mana-
gement Madonny czy Beyonce. To ogromne 
ułatwienie.

Na kogo występ Pan czeka w tegorocznej 
edycji?
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 
20-27 sierpnia. Czekam na każdego artystę. 
Wspólnie z Urszulą Dudziak, która jest dy-
rektorem artystycznym festiwalu, dokonuje-
my wyborów. Ogromnie uradował mnie fakt, 
że wreszcie wystąpi Ewa Bem.

Nie ma pan wrażenia, że stała się odrobinę 
zapomniana?
Wydaje mi się, że przeżywa renesans. Utwo-
ry są grane przez duże stacje radiowe. Słychać 
te z czasów Bem i Bek, „Podaruj mi trochę 
słońca”, „Moje serce to jest muzyk”. Podczas 
koncertów daje nam wyjątkową możliwość 
obcowania z jej charakterystycznym swingo-
waniem. Śmiem twierdzić, że Ewa jest jego 
królową. Szkoda, że nie miała okazji pojawiać 
się na scenach światowych, a jestem pewien, 
że mogłaby. To wielka gwiazda. Pięknie śpie-
wa utwory Elli Fitzgerald, więc w roku jej uro-
dzin na pewno pojawi się wątek z nią związany.

Kto jeszcze? Jaki głos zwali nas z nóg?
Pierwszy i jedyny w Polsce koncert nowej 
gwiazdy wytwórni Blue Note, którą z miej-

sca zauważył Prince i zaprosił do udziału 
w koncercie celebrującym rocznicę Purple 
Rain. Artystka, której debiutancki album 
wyprodukował zdobywca 6 nagród Grammy, 
Larry Klein. Cieszymy się niezmiernie, że 
Kandace Springs pojawi się drugiego dnia 
festiwalu. Wcześniej śpiewała w Białym 
Domu, teraz u nas na Ladies Jazz Festiwal. 
Wydarzenie od zawsze traktowaliśmy jako 
miejsce, aby zaprezentować wschodzące 
talenty, dlatego w tej edycji przygotowali-
śmy wyjątkowy konkurs.

Na czym będzie polegał?
Zapraszamy młode, zdolne artystki upra-
wiające jazz i muzykę wokół jazzową do 
zmagań w Grand Prix. Jury pod przewod-
nictwem Urszuli Dudziak, w składzie między 
innymi z Krystyną Stańko, wybierze cztery 
z nich, które zaprezentują się podczas fina-
łowego występu na scenie w Muszli Kon-
certowej w Gdyni. Zwyciężczyni otrzyma 
nagrodę pieniężną oraz, co jest niezmiernie 
ważne, wspólnie z polskim radiem zapropo-
nujemy koncert w studiu Agnieszki Osieckiej 
jesienią tego roku, który zostanie zarejestro-
wany i wydany na płycie. Jest o co walczyć, 
aby kariera nabrała tempa.

Muzyka jest pana życiem?
Pochodzę z muzycznej rodziny. Mama z za-
wodu farmaceutka zawsze była blisko mu-
zyki, do tej pory gra na pianinie. Brat Maciej 
jest kompozytorem między innymi zespołu 
Leszcze. Ja również skończyłem szkołę mu-
zyczną, więc nie wyobrażam sobie bez niej 
świata i życia.

Kogo jeszcze usłyszymy dzięki Panu 
w Polsce?
Z jedynym koncertem wystąpi Bebel Gilber-
to, wielokrotnie nominowana do Grammy. 
Będziemy mieli okazję zaprezentować rów-
nież Wendy Lands, artystkę, która sięgnęła 
po przeboje Szpilmana. Płyta w ubiegłym 
roku została wydana przez Polskie Radio. 
Słowa napisali najwybitniejsi amerykańscy 
tekściarze. Cieszę się, że Szpilman wresz-
cie trafi na rynek światowy. Piękne piosenki 
pisane dla polskich artystów zablokowała 
Żelazna Kurtyna, więc wreszcie spełnia się 
ważne muzyczne wydarzenie. 

Opiekuje się pan gwiazdami. W pana „staj-
ni” sławne Candy Dulfer i Ive Mendes. Jak 
to jest na muzycznym szczycie?
Posiadam wiedzę i doświadczenie, które 
umiejętnie przekuwam realizując się jako 
manager artystek. To praca, którą bardzo lu-
bię. Towarzyszy jej mnóstwo przygód, czę-
sto zabawnych sytuacji, jak i takich, które 
mrożą krew w żyłach. W Rosji zdarzyło się 
nam odmówić występu, co z uwagi na spe-
cyfikę kraju wymagało mnóstwa dyplomacji 
by wszystko mogło się dobrze skończyć.

Pracuje Pan ze światowymi gwiazdami. 
Polska była za ciasna?
Polska jest wspaniała, a gdynianinem je-
stem z krwi i kości. Koleje życia rzucają 
nas w różne zakątki świata. Pamiętam gdy 
jako młody chłopak w ciasnym mieszkan-
ku z kumplami słuchaliśmy Stonesów. Po 
latach miałem okazję podróżować z Charlie 
Wattsem rozmawiając o muzyce, planach, 
pomysłach i płycie, którą od niego dosta-
łem. Wszystko jak widać jest możliwe.

Jak powstała Siesta Festival? Jaki jest 
wspólny mianownik obu wydarzeń?
Jestem nim ja, a tak poważnie nie ma tu 
wspólnego mianownika. Każdy festiwal 
jest mi bliski. Siesta to wynik mojej fa-
scynacji gustami muzycznymi Marcina 
Kydryńskiego. Stworzył wspaniały format, 
okienko muzyczne, które w radiowej Trój-
ce funkcjonuje od lat. Uznałem, że powin-
no mieć wreszcie miejsce w realnym świe-
cie. Postanowiliśmy to przenieść i sprawić 
wielbicielom dużo radości w spotkaniu na 
żywo z osobowością, bo za takiego czło-
wieka Marcina uważam. Od pomysłu do 
realizacji zajęło nam to rok. 

Który z festiwali jest panu bliższy?
Pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Na obu 
jestem szczęśliwy.

Pomysł na kolejny festiwal kiełkuje?
Tak, szczególnie że Trójmiasto postrzegam 
jako wyjątkowe miejsce.

Piotr Łyszkiewicz

Kandace Springs, gwiazda tegorocznego Ladies Jazz Festival
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Skąd pomysł na taki festiwal? 
Arnaud Kaminski: Kiedy pozna-
łem Krzysztofa na pierwszym 
roku studiów w gdańskiej Aka-

demii Muzycznej, pierwsza rzecz, która 
nas połączyła to była pasja do muzyki 
kameralnej. Gdy latem 2012 roku koń-
czyliśmy studia, wszyscy żyli piłką nożną 
i Euro 2012. Ku naszemu wielkiemu zdzi-
wieniu, chyba wszystkie instytucje kul-
turalne w Trójmieście pozamykały swe 
wnętrza, tak jakby tylko i wyłącznie sport 
się liczył w życiu miasta. Nie mamy nic 
przeciwko piłce nożnej, niemniej poczuli-
śmy potrzebę pomuzykowania. Tak więc 
zaprosiliśmy znakomitych artystów, przy-
jaciół z Francji, Niemiec, Bułgarii, Polski, 
a nawet Japonii by wzięli udział w tym co 
z czasem stało się największym między-
narodowym wydarzeniem muzyki kame-
ralnej na północy Polski. Pierwsza edycja 
festiwalu przebiegła pod hasłem "Przy-
jaciele grają razem !", niewątpliwie jako 
oczko do imprezy futbolowej, ale przede 
wszystkim jako hasło istnie odzwiercie-
dlające ducha muzyki kameralnej. 
Krzysztof Komendarek-Tymendorf: Idea 
jest bardzo piękna i zarazem prosta - pro-
mować kameralistykę wszędzie, gdzie się 
tylko nam uda. Pragniemy zainspirować tą 
wyjątkową dziedziną muzyki każdego, kogo 
los postawi na naszej muzycznej wspólnej 
drodze. Zapewne każdy odnajdzie tutaj coś 
dla siebie, coś co go zaciekawi. 

Euro Chamber Music Festival to nie tylko 
muzyka, to również inne dziedziny sztuki...
K.T.T.: Wszystkie wydarzenia w ramach fe-
stiwalu są bezpłatne z wyjątkiem spektaklu 
teatralnego Patricka Süskinda pt. Kontraba-
sista w wykonaniu Jerzego Stuhra (27 lipca, 
Centrum Św. Jana). Pragniemy formułą 
trafiać do jak najszerszej publiczności, więc 
pozostając wiernym muzyce kameralnej, 
która jest dla nas najistotniejsza, chcemy 
urozmaicić tę edycji również słowem – stąd 
spektakl Kontrabasista. Nasz festiwal nie 
zamyka się wyłącznie na muzykę. 

Gdzie odbywają się koncerty?
A.K.: Koncerty odbywają się w tak wspa-
niałych wnętrzach, jak Ratusz Staromiej-
ski, piękne zabytkowe gdańskie kościoły 
doskonale nadające się do kontemplacji 
muzyki, bądź podczas tzw. flashmobów 
oraz happeningów w miejscach skupia-
jących rzeszę społeczeństwa, jak galerie 
handlowe, dworce lub w krótkich spoden-
kach na... plaży. Ale też w hospicjum, 
domu dziecka, w szpitalach, centrach 
i ośrodkach wychowawczych.

Dość szerokie i oryginalne grono odbior-
ców. Wydawało mi się, że muzyka kame-
ralna jest dla koneserów? 
A.K.: To stereotyp, z którym staramy się 
walczyć. Przede wszystkim oferujemy tak 
szeroki i bogaty program, że zapewne każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Ale myślę, że 
umysł oraz wrażliwość każdego człowieka 
potrafi się utożsamić z niemal każdą formą 
sztuki. Słynny pradawny aforyzm głosi, że 
muzyka łagodzi obyczaje. To tak prawdziwe, 
a niewątpliwie wręcz szczególnie prawdzi-
we w przypadku muzyki kameralnej, która 
jest przejawem pewnej prostoty, jakże po-

trzebnej w świetle technologicznego roz-
woju współczesnego świata. Każdy z tych 
utworów to przecież osobny świat dźwię-
ków, doznań, emocji, a nawet przeżyć, wy-
starczy jedynie nastawić i "wyczulić" ucho, 
oddać się własnej wrażliwości, która jest 
czynnikiem łączącym każdego z nas. I tyle, 
to takie proste, a tak niezbędne...

Jakie były kryteria przyznania prestiżo-
wego znaku EFFE Label 2017-2018,  co on 
w praktyce dla festiwalu oznacza?
K.T.T.: Do tego wyróżnienia dopiero dojrze-
wamy, ponieważ bardzo nas zaskoczyło. 
Znak EFFE to dla naszego festiwalu przede 
wszystkim kolejny kamień milowy oraz cen-
ne potwierdzenie, że festiwal został dostrze-
żony nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Polsce, 
lecz także na arenie międzynarodowej. Do-
łączyliśmy do najbardziej renomowanych 
europejskich festiwali. To olbrzymie wyróż-
nienie, zwłaszcza, że tylko dwa festiwale na 
Pomorzu otrzymały taki prestiżowy znak. 
W ciągu kilku lat udało nam się stworzyć na 
tyle interesujący programowo festiwal, że 
zalicza się go już do wyróżniających wyda-
rzeń w skali europejskiej. 

MUZYKA KAMERALNA 
MA MOC
ROZMAWIAŁA: KATARZYNA OKOŃSKA

Euro Chamber Music Festival, czyli międzynarodowe święto muzyki po raz szósty w Trójmieście. Festi-
val wyróżniony znakiem EFFE Label 2017-2018, to wydarzenie na które czeka wielu melomanów. Jaka 
jest ranga wyróżnienia, skąd pomysł na organizację i czego możemy spodziewać się w tegorocznej 
edycji opowiadają dyrektorzy i organizatorzy – Arnaud Kaminski i Krzysztof Komendarek-Tymendorf, 
przyjaciele, których połączyło piękno dźwięków. 

Jerzy Stuhr zaprasza na spektakl Kontrabasista (27 lipca)
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Miłość, walka z przeznacze-
niem, burzliwe losy kochan-
ków, kłótnie między teatra-
mi, a wszystko osadzone 
w klimacie epoki elżbietań-
skiej – Zakochany Szekspir, 
najnowsza koprodukcja Te-
atru Wybrzeże i Gdańskie-
go Teatru Szekspirowskiego 
to komediowe widowisko 
z wartką akcją, mnóstwem 
brawurowych pojedynków 
i dynamiczną zmianą ról.

ZAKOCHANY SZEKSPIR

Piękna Viola de Lesseps, córka bogate-
go kupca i narzeczona Lorda Wessex, 
musi dokonać wyboru: spełnić swoje 

marzenie o aktorstwie i pójść za głosem ser-
ca, czy zgodzić się na los zgodny z wolą ojca. 
William Szekspir, młody, ambitny dramaturg 
i aktor, obiecuje nową sztukę dyrektorowi Te-
atru Rose, ale cierpi na niemoc twórczą. 

Natchnieniem staje się miłość do Violi, ale 
staje przed niemożliwym wyborem - ukocha-
ny teatr, czy ukochana kobieta? Ryzyko i po-
święcenie wpisane są w tragiczny los bohate-
rów spektaklu - jak to u Szekspira. Okazuje się 
jednak, że nawet w tej niewesołej historii nie 
brakuje okazji do śmiechu.

- Zakochany Szekspir na scenie Teatru Szek-
spirowskiego to pełne rozmachu przedsta-
wienie w stylu elżbietańskim, z dużą dawką 
humoru, młodzieńczej energii, dynamicz-
ne, swą energią nawiązujące do Wesołych 
Kumoszek z Windsoru – mówi reżyser 
spektaklu, Paweł Aigner. 

Zakochany Szekspir w wielu elementach 
nawiązuje do „Kumoszek”. Akcja jest 
wartka, na scenie mnóstwo humoru sy-
tuacyjnego, niezwykle pomysłowo roz-
wiązano scenografię i zmianę poszcze-
gólnych planów. Oglądanie spektaklu na 
scenie elżbietańskiej, gdzie publiczność 
otacza scenę, jest wyjątkowym prze-
życiem, szczególnie, że aktorzy grają 
wśród publiczności, nie tylko tej na dole, 
ale też na galerii. 

Zakochany Szekspir grany jest w Teatrze Szek-
spirowskim przez całe wakacje. Dokładny reper-
tuar na stronie teatrszekspirowski.pl mp
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Trzy dni wypełnione wiedzą, 
wykładami, spotkaniami, 
warsztatami, koncertami, 
imprezami... a nawet rejsem 
po Zatoce Gdańskiej.  Dru-
ga edycja Seazone Music & 
Conference za nami. Do So-
potu zjechali profesjonaliści 
branży muzycznej, entuzjaści 
nowych technologii, artyści, 
producentów i wielu innych 
gości, którym tematyka mu-
zyczna i eventowa jest bliska. 

1500 uczestników, w tym twórcy internetowi, 
blogerzy i vlogerzy, spotkają się 22 i 23 lip-
ca w Pomorskim Parku Naukowo-Technolo-
gicznym w Gdyni na festiwalu See Bloggers, 
największym wydarzeniu dla twórców inter-
netowych w Polsce. Nadchodząca, piąta edy-
cja wydarzenia to wiele stref tematycznych, 
warsztaty, panele dyskusyjne i prelekcje.

Męskie Granie, jedno z najważ-
niejszych muzycznych wyda-
rzeń zagości w Gdyni. Spon-
sorowane przez markę Żywiec 
wydarzenie na scenie groma-
dzi artystów reprezentujących 
skrajnie różne gatunki i style 
muzyczne. Koncert odbędzie 
się 29 lipca w Parku Kolibki. 

SEAZONE NA MUZYKĘ ŚWIĘTO BLOGOSFERY 
W GDYNI 

MĘSKIE GRANIE W GDYNI

Podstawowa część konferencji Seazone 
czyli panele, podzielone na dwa główne 
wątki – artystyczne i eventowe, odby-

wające się w salach Sofitel Grand Sopot oraz 
Państwowej Galerii Sztuki zgromadziły zaintere-
sowaną różnymi tematami publiczność. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel 
prowadzony przez Huberta Augustyniaka, 
konfrontujący platformę cyfrowej sprzedaży 
muzyki (Beatport, Traxsource) i agregatora 
YouTube (Majestic Casual), panel goszczący 
organizatorów i bookerów polskich festiwali 
oraz ten poświęcony pozyskiwaniu funduszy ze 
źródeł samorządowych, na którym uczestnicz-
ki Marta Chełkowska, Aleksandra Szymańska 
i Lena Dula zostały zasypane największą ilością 
pytań z sali. 

Do emocjonujących spotkań w Państwowej 
Galerii Sztuki należy zaliczyć dyskusje na temat 
tego, jak technologie wpływają na twórczość 
współczesnych muzyków. Wziął w niej udział 
Saytek, ceniony brytyjski DJ znany z improwizo-
wanych występów, grający na nieśmiertelnym 
Rolandzie 909. 

Poruszono także aspekt muzyki w reklamach 
i filmach, jako promocja wykonawców z udzia-
łem trzech stron – artystki Marii Sadowskiej 
oraz reprezentantów dwóch odmiennych mode-
li publishingowych Schubert Music Publishing 
(Tomasz Włodarski) i Sony A/TV (Włodzimierz 
Szadziński). 

Inną niezwykle owocną w informacje była pre-
lekcja dwójki specjalistów od prawa autorskie-
go – Brytyjki Saranne Reid (Sample Clearance 
Services) i Karola Laskowskiego (kancelaria 
Dentons). Jak okazało się po ilości pytań od pu-
bliczności, wiedza nt. legalizacji i wykorzystywa-
nia cudzych fragmentów utworów jest w Polsce 
wciąż deficytowa. W sobotę zaś muzycy mieli 
okazję poznać dwójkę organizatorów festiwali 
z Estonii i Litwy, co zaowocowało wymianą kon-
taktów oraz możliwością pokazania swej twór-
czości poza Polską.

Każdego dnia po zakończonych prelek-
cjach chętni uczestnicy udawali się na 
koncerty Seazone Showcase odbywa-
jące się w małych klubach, pubach i ka-
wiarniach. Dla zainteresowanych był to 

czas na poznanie nowego wykonawcy, 
zaś dla artysty okazja do zaprezento-
wania swej twórczości promotorom, or-
ganizatorom imprez i przede wszystkim 
bookerom festiwalowym. 

Z gwiazd tej edycji należy wymienić polskich 
wykonawców O.S.T.R., Adi Nowak i Darię Za-
wiałow oraz zagraniczny Low Roar. Zaś wśród 
młodszych wykonawców należy wyróżnić 
Josha Savage, ekipę z Łotwy (Ryga, Triana 
Park, Justs) czy brytyjski Eyre Llew. Z polskich 
młodych projektów największe zainteresowa-
nie wzbudziły BeMy, SALK, The Young Sta-
dium Club i liryczny Michał Kmieciak.

Drugim znaczącym aspektem zaprezento-
wanym w nowej, poszerzonej formule kon-
ferencji Seazone, była część technologiczna 
z warsztatami oraz strefą „Testuj Sprzęt”. 
We współpracy z djSHOP.pl udało się zgro-
madzić niebywałą ilość nowego firmowego 
sprzętu, który można było wypróbować, a co 
więcej wziąć udział w praktycznych warszta-
tach z endorserami takich marek jak Serato, 
Roland, Reloop, Novation, Ableton. 

Twórczość internetowa nie ogranicza się do pisania blo-
ga lub nagrywania. Podczas See Bloggers spotkają się 
osoby prowadzące popularne profile na Snapchacie, In-
stagramie, Facebooku czy Twitterze. Influencerzy będą 
mieli szansę poznania wielu kanałów dotarcia do odbior-
ców i budowania społeczności. Organizatorzy i prelegen-
ci podczas warsztatów i wykładów pokażą, jaką wartość 
niesie za sobą różnicowanie treści i włączenie video. 

Wstęp na wydarzenie See Bloggers jest bezpłatny, wy-
magana była wcześniejsza rejestracja. Na festiwalu 
mogą pojawić się wszyscy influencerzy, bez wzglę-
du na statystyki, liczbę fanów czy wielkość kanału. 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie  
www.seeblogers.pl

W Gdyni na dwóch scenach wy-
stąpią zagrają m.in. Brodka, Smo-
lik i Kev Fox, Artur Rojek, Lao Che, 
Łona i Weber & The Pimps oraz Piotr 
Zioła, Jaaa!, Bownik, Małpa. Widzo-
wie koncertu w Gdyni zobaczą też 
nową odsłonę projektu Albo Inaczej. 
W poprzedniej edycji  zachwycili ory-
ginalnymi, jazzowymi aranżacjami 
hip-hopowego repertuaru. W tym 
roku ponownie rapowe szlagiery za-
prezentują artyści pochodzący z zu-
pełnie innych muzycznych światów, 
m.in. Felicjan Andrzejczak, Monika 
Borzym i Fismoll. 

Koncert tradycyjnie zwieńczy występ 
Męskie Granie Orkiestra. To grupa po-
wołana specjalnie na to jedyne wyda-
rzenie, z trójką charyzmatycznych arty-
stów - Brodką, Organkiem i Roguckim. 
Muzycy przygotują autorskie i zaska-
kujące aranżacje znanych przebojów, 
zagrają również „Nieboskłon”, singiel 
promujący tegoroczną edycję, który 
już zdążył podbić serca fanów. 

mp

mpmp

Big Boat Party na inaugurację konferencji

Koncert grupy BeMy w klubie TAN Koncert Dick4Dick
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Galeria Glaza Expo Design jest 
najstarszą rodzinną galerią 
w Gdańsku, działającą nieprze-
rwanie od ponad 25 lat pod 
tym samym adresem przy ulicy 
Długi Targ 20/21. Od początku 
swego istnienia stara się ona 
funkcjonować jako miejsce 
będące przeciwwagą dla prze-
ciętności. W czasach gdy coraz 
częściej szukamy zaspokojenia 
swych estetycznych potrzeb 
szukając inspiracji w galeriach 
handlowych, miejsce to nie-
zmiennie kładzie nacisk na 
prawdziwe rzemiosło i jednost-
kowy charakter oferty. Latem 
w galerii cykl wystaw. Najbliż-
szy wernisaż już 21 lipca. Swo-

je płótna pokaże Ewa Bogucka 
Pudlis. Artystka maluje zasta-
ny świat, zatrzymany w obiek-
tywie pamięci, przefiltrowany 
jej wrażliwością i doprawiony 
jej smakami. Nie czerpie i nie 
odnosi się do żadnych filozofii, 
symboli, ideologii czy kierun-
ków w sztuce. Tematy jakie 
wybiera i sposób w jaki je reali-
zuje mówią o niej, pokazują kim 
jest. Analiza obrazu potrafi być 
zaskakujaca nawet dla samego 
autora. Artystka na pierwszym 
miejscu stawia kompozycję, 
po drugie- światło, po trzecie- 
kolor, a potem jest harmonia 
barw i kształtów, magnetyzm, 
klimat i tajemnica, spokój i cie-

pło, melancholia, tęsknota za 
nienazwanym, piękno którym 
emanuje każdy fragment płót-
na...i jeszcze dużo, dużo słów. 
Bo każdy obraz innymi słowy 
jest zapisany. Każdy ma swój 
słownik znaczeń. Jeśli chcesz 
poznać artystkę i zobaczyć 
jej świat realny jak ze snu bę-
dziesz miał okazję to zrobić. 21 
lipca o godz:17 wernisaż ma-
larstwa artystki w Galerii Glaza 
Expo Design w Gdańsku.

Cykl wystaw letnich  
w Galerii Glaza Expo Design
• Kazimierz Kalkowski  

01.07 - 18.07
• Ewa Bogucka Pudlis  

21.07 - 08.08
• Monika Graczyk  

11.08 - 24.08
• Magdalena Hanysz Stefańska  

08.09 - 22.09
• Tomasz Kostecki  

06.10 - 20.10

Glaza Expo Design Galeria Sztuki / Długi Targ 20/21 80-828 Gdańsk / 58 301 47 65 / FB Art Gallery Glaza Expo Design.

Tu można wyłączyć  
smartfony i nakarmić  
wyobraźnię! 

AUTORKA OBRAZU 
EWA BOGUCKA PUDLIS

DAMA Z KOTKIEM
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Inwestowanie pieniędzy musi iść w parze z ich 
bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo zaś to nie 
tylko bieżące zarządzanie kapitałem, ale też 
przygotowanie siebie i swoich bliskich do tego 
co nieuchronne. Sukcesja, spadki, zabezpie-
czenie rodziny, przyszłość budowanej przez 
lata firmy – o tym wszystkim opowiada Paweł 
Konecki, Private Banker Lion’s Bank Oddział 
w Gdańsku.

PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH 
RĘKACH

Kto może być rentierem? Czy istnieją 
konkretne warunki, jakie musi speł-
niać taka osoba?
Rentierem może być każdy. Jest to 

bardzo szerokie pojęcie, mocno uzależnione od 
konkretnej osoby i  jej indywidualnego podejścia 
do biznesu. Rentier powinien spełniać jeden klu-
czowy warunek, którym jest posiadanie kapitału. 
Wymagana kwota określana jest w sposób indy-
widualny – niektórzy z moich klientów czują się 
rentierami zarabiając dodatkowe kilkaset złotych 
miesięcznie – wówczas środki, które przeznacza-
ją na inwestycje są stosunkowo niewielkie. Mam 
także klientów, którzy utrzymują się wyłącznie 
z inwestycji kapitału.

Jakimi wartościami powinien kierować 
się rentier?
Istotnym jest stałe kontrolowanie swojego 
majątku, gdyż sytuacja gospodarcza na bie-
żąco się zmienia. Kilka lat temu bezpiecznie 
skonstruowany portfel potrafił zapewnić stopy 
zwrotu na poziomie 6-8% w skali roku, w obec-
nych czasach rentowność inwestycji zmalała. 
Dlatego osoba zdecydowana na inwestycję 
swoich aktywów powinna najpierw odpowie-
dzieć na pytanie: czy godzi się z niższymi zy-
skami i zachowuje poziom bezpieczeństwa, 
czy decyduje się na większe ryzyko w celu 
utrzymania pokaźnych stóp zwrotu? W tym 
temacie niestety nie ma złotego środka. Na-
tomiast, jeżeli mówimy o zagospodarowaniu 
majątku, oprócz bezpieczeństwa i zysku, war-
to skupić się na horyzoncie inwestycyjnym 

– w jakim przedziale czasowym środki mogą 
pracować oraz w jakiej formie mają być one 
przetrzymywane, w szczególności jeżeli mamy 
w planach ich sukcesję.

Jakie rozwiązania rentierskie może Pan za-
proponować swoim klientom? 
Przy ustalaniu portfela, bardzo ważną kwestią 
jest dywersyfikacja środków polegająca na 

zapewnieniu stałego i przede wszystkim syste-
matycznego pozyskiwania odsetek – zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami. Oferta dostępna 
w Lion’s Bank obejmuje m.in. tradycyjne depo-
zyty bankowe, rozwiązania obligacyjne czy nie-
ruchomości. Produktem, o który coraz częściej 
pytają klienci są inwestycje niekoniunkturalne, 
będące w ostatnim czasie podstawą rozwią-
zań rentierskich.

A co jeśli zgromadziliśmy już odpowiedni ma-
jątek i teraz chcielibyśmy przy jego wykorzy-
staniu zabezpieczyć naszych bliskich?
Istnieje wiele sposobów. Najpopularniejszym  
jest fizycznie przekazanie gotówki. Kolejnym 
rozwiązaniem jest zakup bądź przekazanie 
nieruchomości. Pozwala to zapewnić odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe najbliższym. 
Trudności mogą pojawić się w sytuacji, kiedy 
chcielibyśmy przepisać zgromadzony kapi-
tał większej ilości osób ze zróżnicowanymi 
potrzebami. Wówczas, najważniejsze jest 
zaplanowanie podziału środków pomiędzy 
przyszłych spadkobierców. To rozwiązanie 
zabezpiecza naszych najbliższych na wypa-
dek, gdybyśmy ulegli nagłej śmierci. Warto 
zaznaczyć, że tworząc plan sukcesji eliminu-
je się spory pomiędzy bliskimi w momencie, 
gdy muszą poradzić sobie nie tylko ze stratą 
członka rodziny, ale również z podziałem jego 
majątku.

Na kogo można przepisać zgromadzony ma-
jątek? Z jakimi formalnościami się to wiąże?
Co do zasady, nie występują żadne ogra-
niczenia dotyczące przepisywania mająt-
ku. Pojawiają się jednak kwestie podatko-
we związane ze spadkami i darowiznami, 
w szczególności, gdy chcemy przekazać 
środki osobom niespokrewnionym. Istnieją 
dwie możliwości przekazania kapitału, takie 
jak: darowizny za życia oraz sporządzenie 
testamentu. W przypadku braku powyż-

szych, przeprowadzone zostaje postępowa-
nie spadkowe. W tym przypadku warto mieć 
na uwadze instytucję zachowku, czyli prawo 
zabezpieczające interesy najbliższych osób 
spadkodawcy. Ciekawym rozwiązaniem 
pozwalającym ominąć kwestie podatkowe 
oraz zachowek w przypadku śmierci są inwe-
stycje w formie ubezpieczenia, które umożli-
wiają swobodne przekazanie środków poza 
postępowaniem spadkowym.

Czy warto dokonywać sukcesji majątku 
w trakcie życia, czy lepiej zostawić po 
sobie testament?
Wspomniana kwestia jest sprawą bardzo oso-
bistą i niesamowicie delikatną. Myślę, że na to 
pytanie może odpowiedzieć tylko i wyłącznie 
osoba podejmująca taką decyzję – przed osta-
tecznym wyborem powinna zestawić ze sobą 
wszystkie wady i zalety konkretnego rozwiąza-
nia. Osobiście skłaniałbym się ku planowane-
mu przekazaniu majątku.

Mówi się, że Jan Kulczyk nie tylko przeka-
zał majątek za życia, ale także pozostawił 
wskazówki do zarządzania swoim biznesem. 
Jakimi zasadami powinniśmy się kierować, 
by odpowiednio zabezpieczyć nasz majątek 
przekazując go następcom?
Żyjemy w czasach zmiany pokoleniowej 
w polskich firmach - wiele z nich miewa 
kłopoty z powodu braku następców, czy też 
braku „know-how”, dlatego tak istotne jest 
relatywnie wczesne wdrożenie nowego po-
kolenia w firmę. Alternatywą do przekazania 
biznesu najbliższym jest komercjalizacja 
i sprzedaż przedsiębiorstwa. Wówczas kapi-
tał pozyskany ze sprzedaży można przezna-
czyć na inwestycje. Takie działanie pozwoli 
sfinansować bieżące wydatki na życie z od-
setek, natomiast kolejne pokolenie zostanie 
zabezpieczone aktywami finansowymi otrzy-
manymi w spadku.

Paweł Konecki- Private Banker Lion’s Bank Oddział w Gdańsku
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W ostatnich latach coraz większa 
grupa obcokrajowców decyduje 
się na podjęcie studiów w Pol-

sce. W 2015 r. liczba studentów zagra-
nicznych w Polsce wynosiła 57 tysięcy 
i wartość ta była wyższa o 24% w porów-
naniu do roku poprzedniego. Od 2005 r. 
liczba studentów zagranicznych wzra-
stała przeciętnie o 19% rocznie, a według 
danych wstępnych Głównego Urzędu 
Statystycznego liczba studentów zagra-
nicznych w Polsce na dzień 30 XI 2016 r. 
wzrosła i wynosi 66 tysięcy. 

Rynek zakwaterowania studenckiego 
w Polsce daje ogromne możliwości roz-
woju i staje się atrakcyjny dla inwestorów. 
Zagraniczni studenci oczekują zakwate-
rowania w  wysokim standardzie, którego 
publiczne domy studenckie nie są w stanie 
zapewnić. Idealną odpowiedź na potrzeby 
studentów stanowią pojedyncze pokoje 
w prywatnych akademikach wyposażone 
w łazienki oraz aneksy kuchenne. W związ-

ku z tym, iż popyt na miejsca w akademi-
kach zdecydowanie przewyższa podaż, ist-
nieje spory potencjał związany z rynkiem 
prywatnych akademików w Polsce.

Gdański Harward obejmuje modernizację 
byłego akademika w nowoczesne apar-
tamenty. W budynku ma powstać 60 lo-
kali z własnymi łazienkami i aneksami 
kuchennymi. Współczesna architektura, 
połączona z zabytkowymi elementami 
wystroju, oferuje wyjątkową przestrzeń 
i funkcjonalne rozwiązania. Nowoczesne 
wyposażenie wykończonych „pod klucz” 
wnętrz zapewnia maksimum wygody, pry-
watności i bezpieczeństwa.

- Jest to niewątpliwie pierwszy prestiżowy 
prywatny akademik w Polsce, który wy-
różnia się zachowaniem tradycji i luksusu, 
a sam charakter obiektu pozwala na za-
interesowanie studentów zagranicznych 
wyborem tego miejsca – tak inwestycję 
Gdańskiego Harwardu komentuje dyrektor 

oddziału Metropolitan Investment w Gdań-
sku, Tomasz Wileński.

Zakup niewielkich metrażowo apartamen-
tów to doskonała lokata kapitału zarówno 
dla początkujących, jak i doświadczonych 
inwestorów. Oferta jest bardziej atrakcyjna 
w porównaniu do tradycyjnych metod inwe-
stowania w nieruchomości. Atrakcyjność 
obiektu i bezpieczna lokata kapitału gwaran-
tują stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 
min. 7% w skali roku, a w przypadku zwrotu 
z inwestycji powyższej wartości 7% – dodat-
kowe 50% z nadwyżki.

Inwestowanie w nowoczesne akademiki to 
dynamicznie rozwijający się sektor rynku nie-
ruchomości komercyjnych. Niedostateczna 
ilość miejsc noclegowych w ofercie uczelni 
wyższych i zwiększające się oczekiwania 
studentów względem lokali pod wynajem 
wymuszają na rynku nieruchomości nowe 
rozwiązania. Popyt rośnie także dzięki napły-
wowi studentów z zagranicy.

Jeszcze w lipcu ruszą prace budowlane nad inwestycją Gdańskiego Harwardu. Inwestycja 
prywatnego akademika, realizowana przez Metropolitan Investment S.A., cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród inwestorów. Do kupienia zostało pięć ostatnich lokali.

RUSZA BUDOWA 
GDAŃSKIEGO HARWARDU

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

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

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

ROZMAWIAŁA: MARTA BARTOSZUK

www.gdanski-harward.plwww.gdanski-harward.pl
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6 biur w 3 krajach, 46 pracowników, kampanie promocyjne w 29 krajach dla blisko 2200 podmiotów 
gospodarczych. 610 firm obsługiwanych aktualnie, w tym 80 kampanii o zasięgu globalnym – to do-
robek gdańskiej agencji marketingowej Nakatomi, która jeszcze 17 miesięcy temu była... jednooso-
bową działalnością gospodarczą. Dzisiaj jej prezes Ewelina Kołoda, odpowiada na nasze pytania z Los 
Angeles, bo tam właśnie Nakatomi otwiera swoje kolejne przedstawicielstwo.

 EWELINA KOŁODA

NAKATOMI - MARKETING BEZ GRANIC

Pani Ewelino, gratuluję tak dyna-
micznego rozwoju i nie mogę nie 
zapytać, jak to się robi?
Zawsze byłam ambitna i kreatyw-

na. Chciałam działać globalnie, nie lokalnie, 
więc wymyślenie planu na ekspansję za-
jęło mi sporo czasu i wymagało ode mnie 
mocno koncepcyjnego podejścia do te-
matu. Po prostu, wymyśliłam rozwiązania, 
których nie ma, wdrożyłam je, zdobyłam 
zaufanie klientów. Kampanie reklamowe 
dla firm to bardzo złożony i skomplikowany 
proces marketingowy. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom klientów, wprowadzi-
liśmy unikatową na skalę światową pro-
mocję marki, poprzez 10 płaszczyznową 
strategię marketingową. 

Na czym polega ta unikatowość?
Szczegóły to nasze know-how objęte ta-
jemnicą, mogę tylko zdradzić, że rozkłada-
my budżet na 10 płaszczyzn począwszy od 
promocji na portalach społecznościowych 
a kończąc na remarketingu. Target dobra-
ny jest odpowiednio pod klienta, łatwiej 
bowiem i zarazem taniej jest docierać do 
odbiorcy bardzo mocno stargetowanego, 
niż do odbiorcy ogólnego. Kluczem jest 
tutaj bardzo szczegółowe rozpoznanie 
rynku, na którym nasz klient chce działać, 
a nawet znalezienie dla niego nowych ryn-
ków. Ponadto działamy kompleksowo, od 
social mediów, przez produkcję wideo, blo-
gi firmowe, outdoor, hosting, po kampanie 
adwords i pozycjonowanie stron. Jako je-
dyna agencja w Europie posiadamy własne 
zaplecze pod pozycjonowanie w 14 krajach. 

Ostatnie miesiące to dla Pani gorący 
okres w Los Angeles, gdzie otwiera Pani 
kolejne biuro Nakatomi. To zadziwiające, 
że może sobie Pani pozwolić na dwa mie-
siąca poza centralą przy tak dynamicz-
nym rozwoju firmy.
To efekt wprowadzonego modelu zarzą-
dzania. Zainspirowałam się książką Frede-
rica Lalouxa „Pracować inaczej”. To było to, 
tak właśnie widziałam swoją firmę, opartą 

na systemie samoor-
ganizacji pracy, bez 
konieczności nadzoru 
i stwarzania struktur 
hierarchicznych. Na 
świecie tego typu mo-
del nazywa się firmą 
turkusową. Można po-
wiedzieć, że na czele 
firmy stoję ja, bo spo-
tykam się z kluczowy-
mi klientami na całym 
świecie, negocjuję wa-
runki współpracy, pod-
pisuję umowy, pilotuję 
otwarcia nowych biur, 
rekrutuję pracowników, 
ale w naszym systemie 
nie ma tak zwanego 
lidera, nie ma dyrek-
torów, kierowników. 
Wszyscy pracownicy 
są równo traktowani, 
otrzymują nawet takie 
same, wysokie wyna-
grodzenia (w każdym 
oddziale inne w zależ-
ności od kraju i mia-
sta), są tak samo motywowani. I są przede 
wszystkim samodzielni. 

Jak Pani takich ludzi znajduje?
Szukam przede wszystkim ludzi, którzy 
chcą i są w stanie się nauczyć swoich obo-
wiązków, ludzi którzy nie boją się nowych 
wyzwań. Ludzi uśmiechniętych, optymi-
stycznie nastawionych do życia. Marudom 
mówię nie, niezależnie od kwalifikacji. Nie 
zwracam uwagi na wykształcenie, na do-
świadczenie, itp. Ja sama z wykształcenia 
jestem inżynierem budownictwa. Proszę 
mi wierzyć, że każdy przez 5 miesięcy płat-
nego stażu nauczy się u nas wszystkiego, 
czego potrzeba do tworzenia kampanii 
i obsługi klienta. Po stażu każdy pracow-
nik zostaje w firmie i pracuje samodzielnie. 
Nie zwalniamy, chyba, że sam chce odejść. 
Jedyny wymóg jaki stawiamy na rekrutacji 

to biegle jeden język obcy. Jest to koniecz-
ność bo u nas 95% kampanii jest na ryn-
kach zagranicznych. 

Plany na przyszłość? 
Właśnie 1 lipca ruszyło nam oficjalnie 
biuro w Los Angeles, to już 6 nasz oddział, 
była to konieczność, a zarazem chęć 
rozwoju ponieważ pozyskaliśmy kontra-
hentów w Los Angeles i Santa Monica. 1 
października otwieramy kolejny oddział 
w Warszawie. Bardzo chcielibyśmy wejść 
na rynek norweski i australijski, otwo-
rzyć oddział w Oslo i w Sydney. To plany 
na rok kolejny. W dalszej perspektywie 
chcielibyśmy naszą ekspansję rozsze-
rzyć o rynki afrykańskie. Z pewnością 
będzie to jednym z najtrudniejszych wy-
zwań w kolejnych latach. Ale przecież do 
odważnych świat należy, czyż nie?

ROZMAWIAŁ: MAX RADKE
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W 2016 r. wartość polskiego rynku nieruchomości 
premium i luksusowych była o 40 proc. większa niż 
w roku 2012 – wynika z raportu Luxury Realty Map, 
zawierającego analizę transakcji przeprowadzonych 
przez Poland Sotheby’s International Realty. 

Ruszyła Letnia Szkoła Giełdowa, projekt edukacyj-
ny skierowany do osób, które myślą o rozpoczęciu 
swojej przygody z giełdą, a także do początkujących 
inwestorów. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział 
w darmowych szkoleniach. Każdy webinar dotyczyć 
będzie innego zagadnienia związanego z funkcjono-
waniem rynku kapitałowego. 

Dom Maklerski Citi Handlowy numerem jeden 
w prestiżowym, globalnym rankingu przygoto-
wywanym przez Insitutional Investor Magazine. 
Ranking ten jest prestiżowym, międzynarodowym 
zestawieniem, które tworzone jest na podstawie 
wywiadów z wieloma kluczowymi inwestorami in-
stytucjonalnymi z całego świata. 

O opinię na 
temat dzia-
łalności ana-
litycznej bro-
kerów jak co 
roku maga-
zyn zapytał 
mię dz ynaro -
dowych inwe-
storów insty-
tucjonalnych.  
W efekcie, głosami klientów 
domów maklerskich, zespół 
analiz Domu Maklerskie-
go w kategorii CE3 (Polska, 
Węgry, Czechy) uplasował 
się na pierwszej pozycji. 
W kategorii specjalistycznej 

– sektor energetyczny – zajął 
z kolei miejsce drugie. 

- To ważny dla nas ranking, bo li-
derzy w tym zestawieniu wyła-
niani są na podstawie głosów 
globalnych klientów. Cieszy 
nas, że klienci dobrze oceniają 
nasz wkład w ich własny pro-
ces inwestycyjny - mówi Rafał 
Wiatr, prezes Domu Makler-
skiego Citi Handlowy.

jeszcze przez co najmniej pięć 
lat. W raporcie „Luxury Realty 
Map” Poland Sotheby’s Inter-
national Realty jako próg zali-
czenia nieruchomości do seg-
mentu premium i luksusowego 
przyjęło kwotę transakcyjną 
w wysokości 1 miliona złotych.

W oparciu o dane transakcyjne 
Poland Sotheby’s International 

Realty ekspercko wyznaczyło 
także progi cenowe dla seg-
mentu premium i luksusowego 
na poszczególnych najwięk-
szych rynkach. Bez zaskocze-
nia, w Warszawie próg ten jest 
najwyższy i wynosi 14 700 zł za 
mkw. Na kolejnych miejscach, 
znalazły się Wrocław i Trójmia-
sto, z kwotami odpowiednio 12 
200 zł i 12 000 zł za mkw. 

Projekt powstał we współpracy 
z Giełdą Papierów Wartościo-
wych w Warszawie i Stowarzy-
szeniem Inwestorów Indywidu-
alnych. Dla tych, którzy wezmą 
udział w 8 z 10 webinarów prze-
widziano certyfikaty uczestnic-
twa, potwierdzające zdobyte 
umiejętności, podpisane przez 
Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie i Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych.

Szkolenia prowadzone są 
przez ekspertów i praktyków. 

23 sierpnia br. webinar na 
temat REITów poprowadzi 
Maciej Szmigiel, ekspert ING. 
W trakcie szkolenia opowie na 
czym polega formuła REITów 
w Polsce i zagranicą i jakie 
dają możliwości inwestycyj-
ne. REIT to nowy instrument 
inwestycyjny, który może stać 
się alternatywą dla inwestycji 
w nieruchomości.

Co kryje się pod pojęciem 
REIT? Otóż jest to skrót od 
Real Estate Investment Trust, 

a więc instytucji wspólnego 
inwestowania, lokującej swo-
je aktywa w nieruchomości 
i zarządzającej nimi, która 
dodatkowo uprzywilejowana 

została pod względem podat-
kowym. Zyski nie pochodzą ze 
wzrostu wycen portfela nie-
ruchomości, lecz z czynszów, 
które płacą najemcy.

MAPA LUKSUSU 
SOTHEBY’S 

ING PARTNEREM LETNIEJ SZKOŁY GIEŁDOWEJ

DM CITI HANDLOWY 
NAJLEPSZY

La Playa Palace w Sopocie
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mp
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Polacy coraz bardziej przekonują 
się do usług Private Banking czy  
Wealth Management. Komplekso-
wość w usługach świadczonych 
dla zamożnych klientów to nie-
oceniona pomoc w zarządzaniu 
ich finansami. O roli ochrony i po-
mnażania kapitału oraz obsłudze 
bieżących potrzeb finansowych 
opowiada Jacek Taraśkiewicz, dy-
rektor Departamentu Bankowości 
Doradczej w ING Banku Śląskim.

Czym różni się oferta dla zamożnego klienta 
od standardowej oferty w banku ING? 
Myśląc o bardziej zamożnym kliencie kon-
centrujemy się głównie na inwestycjach. Bo 
pieniądze trzeba pomnażać – byle mądrze….
Rozwiązania,  które  proponujemy naszym 
klientom są znacznie bardziej urozmaico-
ne niż te dostępne w ofercie podstawo-
wej.  Kwota, nazwijmy ją „kwotą otwarcia” 
w wysokości 200 tysięcy złotych pozwala 
na skorzystanie z bardziej zaawansowa-
nych instrumentów  inwestycyjnych, któ-
rych specyfika wymaga po prostu zaanga-
żowania wyższych kwot. Do tego dochodzi 
potrzeba stałego monitoringu inwestycji 
oraz ich transparentność. Klienci są coraz 
bardziej świadomi i ich oczekiwania zmie-
niają się choćby w związku z wdrażaniem 
nowych technologii. Ostatnio uruchomili-
śmy np. narzędzie, które nazywa się Trener 
Finansowy. Jego zadaniem jest pomaganie 
klientom w określeniu celów finansowych 
i przedstawieniu sposobów na ich realizację.

Na co jeszcze może liczyć klient z bardziej 
zasobnym portfelem? 
Przede wszystkim  taki klient ma swojego 
opiekuna. W przypadku naszego banku to 
bardziej coach, trener, który pomaga klientom 
odnaleźć się w świecie finansów. Doradca to 
specjalista,  który ma dostęp do wszystkich 
informacji, analiz, prognoz. Dzisiaj sytuacja 
na rynku jest bardzo dynamiczna i klienci po-
trzebują często osobistej konsultacji. Chcą 
wiedzieć np. jaki wpływ na rynek będą miały  
różnorodne wydarzenia w Polsce czy na świe-
cie. Opiekę doradcy uzupełniamy dostępno-
ścią do dedykowanego centrum telefoniczne-
go. Doskonale sprawdza się to w sytuacjach 

, gdy osobisty doradca jest niedostępny lub 
gdy mamy coś do załatwienia poza godzina-
mi ogólnie przyjętego czasu pracy. 

Rynek private banking ewoluował w Pol-
sce w ostatnim czasie.. Jakie zmiany są 
Pana zdaniem najbardziej zauważalne?
Najbardziej znamienne jest przejście pole-
gające na dopasowywaniu rozwiązań do 
oczekiwań klientów i  regularny monitoring 
zainwestowanych środków.  Po kryzysie 
z roku 2008 klienci zaczęli mocno przy-
wiązywać wagę do bezpieczeństwa i mo-
nitoringu inwestycji. Stąd potrzeba rozwoju 
narzędzi informujących  o stanie aktywów. 
Podkreślam, że dla nas najważniejsze jest 
bezpieczeństwo, szczególnie w bankowo-
ści elektronicznej oraz transparentność 
propozycji i możliwość śledzenia wyników 
posiadanych przez klienta inwestycji. 

W jaki sposób nowe technologie wpływają 
na ofertę dla osób zamożnych ?
Wielokrotnie spotykam się z pytaniem czy 
bankowość elektroniczna wyprze doradcę. 
Na podstawie moich wieloletnich doświad-
czeń , mogę zdecydowanie powiedzieć, że 
myśląc o inwestycjach jak dotąd wygrywa 
człowiek. Spotkanie z klientem pozwala 
spokojnie i kompetentnie przedstawić sto-
pień ryzyka i zaproponować możliwe wa-
rianty danego rozwiązania. To na etapie 
podejmowania decyzji sprawdza się najle-
piej.  Natomiast rewolucja technologiczna 
daje możliwość szybkiej, samodzielnej eg-
zekucji zleceń i bieżący monitoring inwesty-
cji. A to są właśnie elementy, które  klienci 
pragną mieć dostępne zawsze i wszędzie. 
W dogodnym dla siebie czasie i miejscu. 

Jak inwestują klienci Private Banking? 
Które rozwiązania i usługi cieszą się 
największym powodzeniem?
W przypadku bankowości codziennej 
to z pewnością jest karta prestiżowa, 
zawierająca dodatkowe elementy tj np. 
atrakcyjne ubezpieczenie czy pakiety 
concierge. W przypadku inwestycji nie 
ma jednego takiego produktu. Proponu-
jemy klientom trzy koszyki: krótkotermi-
nowy, którego płynność jest największa, 
średnioterminowy i długoterminowy, do 
którego można podejść już w bardziej 
złożony sposób. Wybór zależy od indy-
widualnych preferencji i podejścia do ry-
zyka inwestycyjnego.

Czy oferujecie Państwo swoim klien-
tom jakieś pakiety usług okołobanko-
wych czy pozabankowych?
Dla klientów Private Banking i Wealth 
Management stworzyliśmy program 
Wealth Consulting, który obejmuje do -
radztwo prawne, inwestycje w sztukę 
oraz doradztwo edukacyjne. Pomaga -
my osobom, które dopiero zaczynają 
poruszać się po rynku sztuki np. orga -
nizując spotkania, na których mówimy 
o tym jak zacząć budowę kolekcji i na 
co warto zwracać szczególna uwagę. 
Jako nieliczni oferujemy też doradz-
two edukacyjne , w którym chodzi  
o zapewnienie pomocy w wyborze i za -
planowaniu najlepszej ścieżki eduka -
cyjnej a następnie organizacji i wypra -
wieniu dziecka czy wnuczka na studia 
zagranicą. Z roku na rok widzimy, że 
zainteresowanie tego typu usługami 
jest coraz większe.

ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA

PIENIĄDZE WARTO POMNAŻAĆ MĄDRZE
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Lidia Budner, Anna SmoleńOd lewej: Ewa Smoleń, Emilia Świeczkowska

GWIAZDY NA CSIO 

20	 lat	 tradycji,	 pula	 nagród	 
1	 620	 000	 zł	 i	 gwiazdy	 najwięk-
szego	 formatu	 -	 tak	 w	 skrócie	
można	 podsumować	 Między-
narodowe	 Zawody	 w	 Skokach	
przez	 Przeszkody	 CSIO*****.	
Na	 sopockim	 Hipodromie	 byli-
śmy	 świadkami	 wielu	 pięknych	
konkursów.	 Dopisali	 zawodnicy,	
dopisali	 też	 goście.	 Strefa	 VIP	
tętniła	 życiem,	 a	 wśród	 gości	
spotkaliśmy	 wielu	 wspaniałych	
sportowców.		 	 	 	 	 	 	 	  mp

Od lewej: Karolina Ferenstein – Kraśko, Kaja Koczurowska – 
Wawrzkiewicz, prezes Hipodrom Sopot Marta Pałucka, Miss World Poland

Andrzej Wroński, mistrz olimpijski w zapasach

Kinga Rusin

Od lewej: Kamila Szczawińska, modelka, Blanka Satora

Izabela Krzan, Miss Polonia 2016

Jarosław Bieniuk Leszek Pilch, Brand Manager Longines Polska

Katarzyna Sokołowska

Paweł Chałupka, dyrektor Porsche Centrum Sopot

Piotr Kraśko

Norbert Nagel, właściciel salonu N.Nagel w CH Klif

Irena Szewińska
Od lewej: Mariusz Brożyński, właściciel Bar4You, Michał Stankiewicz, 
prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Izabela KusznierewiczKarolina Sozańska, dyrektor Holistic Clinic
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Lidia Budner, Anna SmoleńOd lewej: Ewa Smoleń, Emilia Świeczkowska

BIZNES I SIATKÓWKA 

GWIAZDY 
DLA HOSPICJUM 

Sport	 jest	 doskonałą	 alegorią	 życia	 korporacyj-
nego.	 Działania	 łączące	 biznes	 ze	 sportem,	 mogą	
przynieść	 obu	 biegunom	 wiele	 korzyści.	 Z	 takie-
go	 założenia	 wychodzą	 organizatorzy	 BVB	 Cup,	
turnieju	 siatkówki	 plażowej	 dla	 biznesu.	 Turniej	
z	 roku	na	 rok	 zdobywa	coraz	większą	popularność	
a	wieńczy	go	beach	party,	które	 tym	razem	odbyło	
się	w	gdańskiej	Molotece.		         mp

Na	 murawie	 stadionu	 Energa	 Gdańsk	 zmierzyły	
się	 dwie	 drużyny	 -	 dziennikarze	 TVP	 i	 przyjaciele	
hospicjum.	 Charytatywny	 mecz,	 z	 którego	 dochód	
przekazano	 na	 rzecz	 Pomorskiego	 Hospicjum	 dla	
Dzieci,	wygrali	ci	drudzy	4:3.	         mp

Od lewej: Mateusz Adamiak i Radosław Konieczny, Lotos Trefl Gdańsk, 
Monika Reszko, dyrektor zarządzająca Human CS, Łukasz Gierlik, 
właściciel Limited Edition

Od lewej: Monika Reszko, Natalia Binkowska, włascicielka szkoły 
Nakajta.pl, Anna Skrzypkowska i Tomasz Janas, instruktorzy Nakajta.pl

Od lewej: Maciej Krajewski, wiceprezes Yameo,  
Monika Reszko, dyrektor zarządzająca Human CS Human,  

Marcin Krasowski, wiceprezes Nuadu 

Łukasz Kiernozek, Adva Optical Networking, Mateusz Adamiak i Radosław 
Konieczny, Lotos Trefl Gdańsk, Damian Majorkowski, Ernst&Young

Od lewej: Monika Reszko, dyrektor zarządzająca Human CS 
Human, Sara Klawikowska, Human CS, Janusz Benesz, prezes 

Stowarzyszenia Trefl Pomorze

Od lewej: Piotr Truchanowicz, Aneta Kłosiewicz, właściciel APT 
Management, Cherry ZaZa, prezes Colorful Thailand, Piotr Motyl, właściciel 
Top Eagle Consulting, Mariusz Szepietowski, właściciel SMARTech

Magda Surma, State Street Bank,  
Alex Ticehurst, dyrektor State Street Bank w Gdańsku

Od lewej: Maksymilian Markuszewski, Emilia Nagucka, Artur Zawadzki, 
reprezentanci Metropolitan Investment S.A. 

Sara Klawikowska Human CS, Alicja Jagodzińska, Human CS

Maciej „Gleba” Florek

Od lewej: Paweł Borek, radca prawny., Michał Jędrzyński, właściciel 
Nasza Przychodnia, Rafał Tołwiński radca prawny, Wojciech 

Tyborowski, dyr. Invest In Pomerania, Monika Reszko dyr. Human 
CS, Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio, Maciej Krajewski, 

Yameo, Marcin Krasowski, Nuadu  Rafał Patyra, TVP

Marcin Mroczek, aktorIzabela Krzan, Miss Polonia 2016

Bartosz Gawryszewski, siatkarz Lotosu Trefl Gdańsk, z partnerką 
Zuzanną LeszczyńskąAleksandra Kobielak i Anna Rogowska
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Lidia Budner, Anna Smoleń

KLAPS DLA STUHRA

PORSCHE GOURMET TOUR 

Diamentowy	 Klaps	 Filmowy	–	 nagroda	 przyznawa-
na	 przez	 organizatorów	 festiwalu	 Visa	 Kino	 Letnie	
trafiła	do	Macieja	Stuhra.	Uroczysta	gala	odbyła	się	
w	 sopockim	 hotelu	 Sheraton.	W	 ramach	 festiwalu	
przez	 całe	 wakacje	 na	molo	 w	 Sopocie	 wyświetla-
ne	 są	 hity	 polskiego,	 europejskiego	 i	 światowego	
kina.	 Równolegle	 festiwal	 odbywa	 się	 również	
w	Zakopanem	i	w	Giżycku.         mp

Wojciech	Modest	Amaro,	najsłynniejszy	polski	 szef	
kuchni	 w	 Polsce	 kontynuuje	 Porsche	 Gourmet	
Tour	 –	 organizowanie	 wyjątkowych	 kolacji	 gwa-
rantujących	 niezapomniane	 przeżycia	 smakowe	
w	 różnych	 miejscach	 Polski.	 Tym	 razem	 impreza	
odbyła	 się	 w	 hotelu	 Hilton	 Gdańsk,	 a	 gośćmi	 byli	
klienci	Porsche	Centrum	Sopot.         mp

Maciej Stuhr, laureat nagrody Diamentowego Klapsa Tomasz Raczek

Borys Szyc

Artur Żmijewski z żoną

Katarzyna Figura

Od lewej: Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce, Piotr Adamczyk, 
Edyta Bach, właścicielka agencji pr iPublicity

Adrian Kurowski, dyrektor Visa Europe w Polsce

Od lewej: Anna Butowska, lekarz medycyny estetycznej, Borys Szyc, 
Dariusz Rodzik, Magazyn Prestiż, Jakub Jakubowski, redaktor naczelny 

Magazynu Prestiż

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu

Arkadiusz Karluto z żoną

Paweł Adamski, prezes Outdoor Cinema, Katarzyna Figura

Od lewej: Jakub Jaworski, z-ca dyrektora Porsche Centrum Sopot, 
Karolina Gołębiowska, Porsche Centrum Sopot,  

Karolina Łukaszewska, szef marketingu Porsche Centrum Sopot,  
Sławomir Sankiewicz, szef sprzedaży Porsche Centrum Sopot

Anna Stelmaszek i Tadeusz Stelmaszek, Paweł Chałupka, dyrektor 
zarządzający Porsche Centrum SopotDaniel Komisarczyk, Porsche Centrum Sopot, Jarosław Szymkiewicz

Barbara Sarna, członek zarządu M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o.Piotr i Sylwia Rólka
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TURNIEJ BMC 
GDYNIA OPEN 

Turniej	BMC	Gdynia	Open	rozgrywany	na	kortach	KT	Arka	
był	prawdziwym	świętem	tenisa.	Do	Gdyni	przyjechało	wie-
lu	utalentowanych	zawodników,	a	wielu	z	nich	ma	predys-
pozycje	i	talent	by	stać	się	wielkimi	gwiazdami	światowych	
kortów.	Turniej	to	także	imprezy	towarzyszące.	Gościem	uro-
czystego	lunchu	tuż	przed	meczem	finałowym	był	Mariusz	
Fyrstenberg,	jeden	z	naszych	najlepszych	tenisistów.								 mp

od lewej: Mikołaj Franas, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego, 
Tomasz Więcek, aktor, Martyna Musiał, wiceprezes zarządu BMC

Od lewej: Marek Rompca, Politechnika Gdańska, Martyna Musiał, 
wiceprezes zarządu BMC, Wiesław Pedrycz, członek zarządu Sopot Tenis 

Klub, Mikołaj Franas, członek zarządu Polskiego Związku Tenisowego

Od lewej: Leszek Przybył, adwokat, Jacek Zieliński, adwokat, Natalia 
Głódkowska, lekarz stomatolog, Martyna Majewska, trenerka tenisa

Mariusz Fyrstenberg,  
Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.Artur Jażdżewski, BMC, Tomasz Janiszewski, BJK Architekci

Henryk Kornas, dyrektor turnieju

Anna i Dariusz Baran, właściciele PP Duo Sp. z o.o.

Od lewej: Agnieszka Bomba, wiceprezes trójmiasto.pl, Grzegorz Kamiński, 
Joanna Kamińska, HR manager trójmiasto.pl

Andrzej Drąg i Rafał Drąg, właściciele Uni-Logistics Sp. z o.o.

Od lewej: Robin Stanek i Markus Eriksson
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GDAŃSK, ul. Barniewicka 54a  / tel. 883 987 221 / 58 552 55 75 / www.tapicerniafirmowa.pl

TAPICERNIA, STOLARNIA, LAKIERNIA

ŚWIATOWY POZIOM USŁUG

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWA OFERTA:
meble tapicerowane, panele tapicerowane,  

renowacje, wykończenia wnętrz, tapicerki specjalistyczne,  
loże i ogródki letnie, meble lakierowane

Frezowanie CNC - panele 3d, 
panele ażurowe, obróbka tworzyw

Centrum Pięknego Ciała i Fryzur, ul. Jagiełły 4, Sopot, tel. 58 551 50 04, www.centrumciala.pl

J E D Y N Y  T A K I  S A L O N  W  S O P O C I E

Centrum Pięknego Ciała i Fryzur Zadbaj o siebie kompleksowo:
• Autoryzowany salon  

L'Oréal Expert Professionnel - NOWOŚĆ!
• masaż
• kosmetyka twarzy
• stylizacja paznokci, manicure, pedicure
• zabiegi na ciało: wyszczuplanie, ujędrnianie
• depilacja

REKLAMA

Lidia Budner, Anna Smoleń

GOLFOWE EMOCJE 
Z FIRMĄ SKAT 

Ponad	100	golfistów	i	golfistek	z	kilkunastu	klubów	
krajowych	 i	 zagranicznych,	 dwa	 dni	 grania	 przy	
zmieniającej	 się	 pogodzie,	 liczne	 atrakcje	 dodat-
kowe,	 tj.	 Akademia	 Golfa,	 konkursy	 golfowe,	 czy	
jazdy	 testowe	 luksusowymi	 samochodami	 –	 tak	
wyglądała	 trzecia	 edycja	 turnieju	 SKAT	 Golf	 Cup	
2017.	 Turniej	 rozgerano	 na	 polu	 Sierra	 Golf	 Club	
w	Pętkowicach	koło	Wejherowa.	         mp

Robert Sokołowicz, trener golfa w Sierra Golf Club

Marzena Szpilman

Od lewej: Dmitrij Gabczenko, dyrektor marketingu SKAT, Dariusz Koss
Od lewej: Sebastian Magrian, prezes Sierra Golf Club, Wojciech Piskorz, 
Golf Park Józefów, Dmitrij Gabczenko, dyrektor marketingu SKAT

Beata SnycerskaBogdan Kisielewski, współwłaściciel firmy JBS Turos Kisielewski Sp. Jawna
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ZNAJDZIECIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
KAWIARNIE

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

 
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY

Thai Thai,	 Gdańsk,	 ul.	 Pogarbary	 10, Grass, 
Gdańsk,	 ul.	 Szeroka	 121/122; Motlava, 
Gdańsk,	 ul.	 Stara	 Stocznia	 2/1; Czarna 
Owca by Lula,	 Gdańsk,	 ul.	 Chlebnicka	 13/16; 
Amber Side,	 Gdańsk,	 Plac	 Solidarności	 1   
(Europejskie	 Centrum	 Solidarności);	 Fishmarkt,	
Gdańsk,	 Targ	 Rybny	 6	 C;	 Fellini,	 Gdańsk,	 Targ	
Rybny	 6;	 Correze,	 Gdańsk,	 ul.	 Stara	 Stocznia	
2/7;	 Bellevue,	 Gdańsk,	 Targ	 Rybny	 10	 AB;		
Hard Rock Cafe,	 Gdańsk,	 ul.	 Długi	 Targ	 35/38;	
Goldwasser,	 Gdańsk,	 ul.	 Długie	 Pobrzeże	 22,   
Lao Thai,	Gdańsk,	Targ	Rybny	11	wejście	od	Motławy;	
Restauracja Sempre,	Gdańsk,	Targ	Rybny	11	wejście	
od	Motławy;	Restauracja Kubicki,	Gdańsk,	ul.	Wartka	
5;	Sushi 77,	 Gdańsk,	 ul.	 Długie	 Pobrzeże	 30	 (obok	
Żurawia);	Mito Sushi,	 Gdańsk,	 ul.	 Tandeta/Szeroka;	
La Cucina,	 Gdańsk,	 ul.	 Szeroka	 86;	Patio Espanol,	
Gdańsk,	 ul.	 Tandeta	 (róg	 Szerokiej);	 Restauracja 
Gdańska,	 Gdańsk,	 ul.	 Św.	 Ducha	 16;	 Restauracja 
Filharmonia,	 Gdańsk,ul.	 Ołowianka	 1;	 Restauracja 
Ritz	,	Gdańsk,	ul.	Szafarnia	6;	Restauracja Szafarnia 
10,	 Gdańsk,ul.	 Szafarnia	 10;	 Neighbours Kitchen,	
Gdańsk,ul.	 Szafarnia	 11	 (Waterlane);	 Delmonico 
Cut,	 Gdańsk,	 ul.	 Szafarnia	 11;	 Izakaya Sushi,	
Gdańsk,	ul.	Szafarnia	11;	KOKU Sushi,	Gdańsk,	Olivia	
Business	Centre;	Otwarta,	Gdańsk,	ul.	Słonimskiego	
6	(Garnizon);	Lula,	Gdańsk,	ul.	Norwida	4	(Garnizon);	
Ping Pong,	 Gdańsk,	 ul.	 Słowackiego	 21	 (Garnizon);	
Eliksir,	 Gdańsk,	 ul.	 Hemera	 1	 (Garnizon);	 Lobster,	
Gdańsk,	 Olivia	 Business	 Centre;	VNS,	 Gdańsk,	 C.H.	
Manhattan;	 Metamorfoza,	 Gdańsk,	 ul.	 Szeroka	
22/23;	Thao Thai,	Gdańsk,	ul.	Szeroka	84;	Tawerna,	
Gdańsk,	ul.	Powroźnicza	19/20;	Mon Balzac,	Gdańsk	
ul.	 Piwna	 36/39;	 Brovarnia,	 Gdańsk,	 ul.	 Szafarnia	
9;	 Gdański Bowke,	 Gdańsk,	 ul.	 Długie	 Pobrzeże	
11;	 Fusion Sushi,	 Gdańsk,	 ul.	 Stary	 Rynek	 Oliwski	
9;	Mono Kitchen,	 Gdańsk,	 ul.	 Piwna	 28/30;	Piwna 
47,	 Gdańsk,	 ul.	 Piwna	 47;	 Latający Holender,	
Gdańsk,	 ul.	 Długi	 Targ	 33/34;	 Big Apple,	 Gdańsk,	
ul.	 Grunwaldzka	 578;	 Stacja de Luxe,	 Gdańsk,	 ul.	
Grunwaldzka	 22;	 Mercado Tapas Bar,	 Gdańsk,	 ul.	
Partyzantów	 8/4;	 Restauracja Magiel,	 Gdańsk,	 ul.	
Toruńska	12;	Fedde Bistro,	Gdynia,	ul.	Świętojańska	
43;	 	 Como Ristorante,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Tokyo 
Sushi,	 Gdynia,ul.	 Mściwoja	 9;	 Trafik Jedzenie & 
Przyjaciele,	 Gdynia,	 Skwer	 Kościuszki	 10;	Del Mar,	
Gdynia,	 Plaża	 Miejska	 Śródmieście;	 Hashi Sushi,	
Gdynia,	 ul.	 Przebendowskich	 38;	 Moshi Moshi 
Sushi,	 Gdynia,	 Centrum	 Gemini;	 CoCo,	 Gdynia,	
Centrum	Gemini;	Chwila Moment,	 Gdynia,	 InfoBox;	
Barracuda,	 Gdynia,	 Bulwar	 Nadmorski;	 Browar 
Port Gdynia,	Bulwar	Nadmorski;	Vinegre di Rucola,	
Gdynia,	 Bulwar	 Nadmorski;	 Główna Osobowa,	
Gdynia,	ul.	Abrahama	39;	Tapas Barcelona,	Gdynia,	
ul.	 Świętojańska	 23/2B;	 Pasta Miasta,	 Gdynia,	 ul.	
Świętojańska	46;	Open Kitchen,	Gdynia,	ul.	I	Armii	WP	
10;	Aleja 40,	Gdynia,	ul.	Piłsudskiego	40;	Tako Bar,	
Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 21;	Panorama,	 Gdynia,	 ul.	
Mickiewicza	1/3;	Malika,	Gdynia,	ul.	Świętojańska	69;	
Mariaszek	 Gdynia,	 ul.	 Spółdzielcza	 1;	The Dockers 
Inn,	 Gdynia,	 Centrum	 Gemini;	 Polska Melodia,	
Gdynia,	 ul.	 Portowa	 8;	 Tłusta Kaczka,	 Gdynia,	 ul.	
Spółdzielcza	 2;	 Sztuczka,	 Gdynia,	 ul.	 Abrahama	
40;	 Ogniem i Piecem,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	
87;	 Mąka i Kawa,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 65;	
Trio Restauracja,	 Gdynia,	 ul.	 Starowiejska	 29-35;	 
AleBrowar,	 Gdynia,	 ul.	 Starowiejska	 40B;	Santorini,	
Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 61;	 Biały Królik,	
Gdynia,	 ul.	 Folwarczna	 2;	 Gard Nordic Kitchen,	 
ul.	 Waszyngtona	 10	 (Hotel	 Courtyard);	 Mondo di 
Vinegre,	 Gdynia,	 ul.	 Polska	 1;	 Pieterwas Krew 
i Woda,	 Gdynia,	 ul.	 Abrahama	 41;	 Śródmieście,	

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

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

 
SPA&WELLNESS

Jaśminowy Ogród, Gdańsk.	 ul.	 Sympatyczna	 6;  
Marina Wellness Centre,	 Gdańsk,	 ul.	 Jelitkowska	
20	 Hotel	 Marina;	 Beauty Derm Instytut-Medical 
Day SPA,	 Gdańsk,	 ul.	 Kapliczna	 30	Hotel	 Posejdon 
Petite Perle,	Gdańsk,	ul.	Beniowskiego	51;	Vitallabs,	
Gdańsk,	Al.	Jana	Pawła	 II	3B	 lok.	U1;	 Instytut SPA 
w  Hotelu Dwór Oliwski,	 Gdańsk,	 ul.	 Bytowska	
4;	 Spameed,	 Gdańsk,	 ul.	 Wały	 Piastowskie	 1;	
Moments Day Spa,	 Gdańsk,	 ul.	 Myśliwska	 33;	
Mana Day Spa,	Gdynia,	ul.	Żwirki	 i Wigury	2A;	SPA 
w Hotelu Kuracyjnym,	Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	255;	

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

 MEDYCYNA ESTETYCZNA 
I CHIRURGIA PLASTYCZNA  

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

 
HOTELE  

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

 
KLUBY FITNESS  

Adrenaline Gym,	 Gdańsk,	 ul.	 Słowackiego	 1A;	
Fitness Authority,	 Gdańsk,	 ul.	 Grunwaldzka	 229;	
Tiger Gym,	 Gdańsk,	 CH	 Manhattan;	 My Gym,	
Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Tiger Gym,	 Gdańsk,	
Grunwaldzka	411;	Marina Wellness Centre,	Gdańsk,	
Hotel	Marina;	30’Personal Training Studio,	Gdańsk,	
Grunwaldzka	569;	Centrum Joga i  Pilates,	Gdynia,	
ul.	Starowiejska	54/3;	Lady Fitness,	Gdynia,	Centrum	
Kwiatkowskiego;	 Tiger Gym,	 Gdynia,	 Centrum	
Riviera;	Calypso Fitness,	 Sopot,	 AL.	Niepodległości	
697-701	 (Sopocki	Skwer);	Sheraton Fitness,	Sopot,	
ul.	Powstańców	Warszawy	10;	CrossFit Trójmiasto,	
Sopot,	3	Maja	69C;	Elite Gym, Sopot,	ul.	Boh.	Monte	
Cassino	55-57

SALONY SAMOCHODOWE  
BMW Zdunek,	Gdańsk,	ul.	Miałki	Szlak	43/45;	Bawaria 
Motors,	Gdańsk,	Al.	Grunwaldzka	195;	Audi Centrum 
Gdańsk,	ul.	Lubowidzka	44;	Renault Zdunek,	Gdańsk,	
ul.	 Miałki	 Szlak	 43/45;	 Motor Centrum,	 Gdańsk,	
ul.	 Miałki	 Szlak	 4/8;	 KMJ Zdunek,	 Gdańsk,	 ul.	
Grunwaldzka	 295;	 Subaru Zdanowicz,	 Gdańsk,	 Al.	
Grunwaldzka	256	A;	British Automotive,	Gdańsk,	ul.	
Abrahama	5;	Volvo Drywa,	Gdańsk,	ul.	Kartuska	410;	
BMG Goworowski,	 Gdańsk,	 ul.	 Elbląska	 81;	 Carter 
Toyota,	Gdańsk,	Al.	Grunwaldzka	260;	City Motors,	

Gdańsk,	 ul.	 Jagiellońska	 12A;	 Witman Mercedes,	
Gdańsk,	ul.	Grunwaldzka	493;	BMW Zdunek,	Gdynia,	
ul.	 Druskiennicka	 1;	 Lexus Trójmiasto,	 Gdynia,	
Al.	 Zwycięstwa	 241/3;	 Auto Mobil,	 Gdynia,	 ul.	
Wielkopolska	241;	Volvo Drywa,	Gdynia,	ul.	Parkowa	
2;	Mercedes BMG Goworowski,	Gdynia,	ul.	Łużycka	
9;	 Auto House,	 Gdynia,	 ul.	 Stryjska	 24;	 Ford Euro 
Car,	Gdynia,	ul.	Owsiana	13;	Audi Centrum Gdynia,	
ul.	 Łużycka	 3A;	 Peugeot, JD Kulej,	 Gdynia,	 ul.	
Chwaszczyńska	128;	Benepol,	Sopot,	ul.	Kasztanowa	
4;	Porsche Centrum Sopot,	Sopot,	Al.	Niepodległości	
956;	Prestige,	Sopot,	Al.	Niepodległości	663;	Unique 
Cars,	Reda,	ul.	Wejherowska	56

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

SKLEPY I BUTIKI  
City Meble,	 Gdańsk,	 Al.	 Grunwaldzka	 211;	 Lilou,	
Gdańsk,	 ul.	 Ogarna	 126/127;	Cafardini,	 Gdańsk,	 Al.	
Grunwaldzka	 472	 (Olivia	Gate,	 3p);	Bestbrandshop,	
Gdańsk,	 Galeria	 Metropolia;	 InFashion,	 Gdańsk,	 ul.	
Pańska	3;	Electronic Point,	Gdańsk,	Al.	Grunwaldzka	
234 Simple,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Max Mara,	
Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Marella,	 Gdańsk,	 Galeria	
Bałtycka;	 Swarovski,	 Gdańsk,	 galeria	 Bałtycka;	
Time Trend,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Intersport,	
Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 TUI Centrum Podróży,	
Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Body Shop,	 Gdańsk,	
Galeria	Bałtycka;	Taranko,	Gdańsk,	Galeria	Bałtycka 
Strellson,	Gdańsk,	Galeria	Bałtycka	Lanoro,	Gdańsk,	
Galeria	 Bałtycka;	 Clarks,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	
Tru Trusardi,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Napapijri,	
Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Aryton,	 Gdańsk,	 Galeria	
Bałtycka;	 Betty Barclay,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	
Deni Cler,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	Apia,	 Gdańsk,	
Galeria	 Bałtycka;	 Jack Wolfskin,	 Gdańsk,	 Galeria	
Bałtycka;	Denon,	Gdańsk,	Galeria	Bałtycka;	Valentini/
Samsonite,	Gdańsk,	Galeria	Bałtycka;	Optyk Studio 
1242,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka;	 Apia,	 Gdańsk,	
Galeria	 Bałtycka;	 Centrum Wina,	 Gdańsk,	 Galeria	
Bałtycka; Rosenthal,	 Gdańsk,	 Galeria	 Bałtycka; 
Centrum Wina,	Gdańsk,	CH	Manhattan;	Dolio Wini,	
Gdańsk,	 ul.	 Szymanowskiego	 9	 (Garnizon);	 Interior 
Park,	Gdańsk,	Grunwaldzka	223;	Tila.pl,	Gdańsk,	ul.	
Kaprów	 19	 B;	Marry Me,	 Gdańsk,	 Al.	 Grunwaldzka	
124;	World Box,	Gdańsk,	CH	Manhattan;	Sandwich-
mac,	 Gdańsk,	 CH	 Madison;	 Valentini/Samsonite,	
Gdańsk,	 Madison;	 Winers,	 Gdańsk,	 ul.	 Miałki	 Szlak	
52;	 Premium Sound,	 Gdańsk,	 ul.	 Rakoczego	 31;	
Antrax Audio,	 Gdańsk,	 ul.	 Królowej	 Jadwigi	 137;	
Lingeria,	 Gdańsk,	 ul.	 Dmowskiego	 5;	 Lumann,	
Gdańsk,	 Al.	 Grunwaldzka	 4;	 Interior Park,	 Gdańsk,	
Al.	 Grunwaldzka	 223;	 Coco Perfumy,	 Gdańsk,	 ul.	
Szeroka	 44-45;	 Elements,	 Gdańsk,	 ul.	 Przywidzka	
4;	Moma Studio,	 Gdańsk,	 ul.	 Przywidzka	 7	 (Rental	
Park);	 Novelle,	 Gdańsk,	 ul.	 Przywidzka	 7	 (Rental	
Park);	MK Design,	Gdańsk,	ul.	Przywidzka	7	(Rental	
Park);	Hever ,	 Salon	Snu,	Gdańsk,	 ul.	 Przywidzka	 7	
(Rental	Park);	IKA-Kolor,	Gdańsk,	Grunwaldzka	470;	
Persona,	 Gdańsk,	 Al.	 Grunwaldzka	 569;	 Galeria 
Rubio,	 Gdańsk,	 ul.	 Słonimskiego	 5	 lok.66;	 OOG 
Eyewear Concept Store,	Gdańsk,	ul.	Szeroka	15/17;	
Perfumeria Galilu,	Gdańsk,	ul.	Szeroka	15/17;	DaSea 
People,	Gdynia,	ul.	Abrahama	29;	Cocho,	Gdynia,	ul.	
Kilińskiego	11/1;	Fashion Box,	Gdynia,	ul.	Zygmunta	
Augusta	 9/2B;	 Amazing Decor,	 Gdynia,	 ul.	 Żwirki	
i	Wigury	8;	Deco Home Art.,	Gdynia,	al.	Zwycięstwa	
234;	Bo Concept,	Gdynia,	 ul.	 Legionów	112	 (Altus);	
Studio Dago,	 Gdynia,	 ul.	 Legionów	 112	 (Altus);	
Spensen,	 Gdynia,	 Al.	 Zwycięstwa	 171;	 Pracownia 
AGD,	Gdynia,	ul.	Legionów	112	(Altus);	NAP,	Gdynia,	
ul.	 Legionów	112	 (Altus);	Hypnos Beds,	Gdynia,	Al.	
Zwycięstwa	 239;	 REMEB,	 Gdynia,	 Al.	 Zwycięstwa	
241/1	 (Nowe	 Orłowo);	 Flader Art,	 Gdynia,	 Al.	
Zwycięstwa	 241/8	 (Nowe	 Orłowo);	 Sen i Zdrowie,	
Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	237/1	(Nowe	Orłowo);	Living 
Story,	Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	235/2	(Nowe	Orłowo);	
Butik See You,	Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	245/2	(Nowe	
Orłowo);	 InFashion,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 91;	
Epicentrum,	 Gdynia,	 ul.	 Nowodworcowa	 21;	 Butik 

Baldinini,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska;	 Butik By O la 
la,	Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	61;	Butik New Classic,	
Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 44;	 Butik MarcCain,	
Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 44;	Butik Classic,	 Gdynia,	
ul.	 Świętojańska	 33;	 Men Boutique,	 Gdynia,	 ul.	
Armii	 Krajowej	 9;	 Patrizia Pepe,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	
Lidia Kalita,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Marella,	 Gdynia,	 CH	
Klif;	 Calvin Klein,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Betty Barclay,	
Gdynia,	CH	Klif;	Max Mara,	Gdynia,	CH	Klif;	Hexeline,	
Gdynia,	 CH	 Klif;	 Grey Wolf,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Gerry 
Weber,	Gdynia,	CH	Klif;	Pennyblack,	Gdynia,	CH	Klif;	
MM Fashion,	Gdynia,	CH	Klif;	La Mania,	Gdynia,	CH	
Klif;	Pinko,	Gdynia,	CH	Klif;	Piaza di Moda,	Gdynia,	
CH	 Klif;	 Camel Active,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Magnific,	
Gdynia,	 CH	 Klif;	 Bed&Breakfast Home,	 Gdynia,	
CH	 Klif;	Splendido.	 Gdynia,	 CH	 Klif;	Pierre Cardin.	
Gdynia,	 CH	 Klif;	 Valentini/Samsonite,	 Gdynia,	 CH	
Klif;	 Marciano Guess,	 Gdynia,	 CH	 Klif;	 Deni Cler 
Milano,	Gdynia,	CH	Klif;	Calvin Klein,	Gdynia,	CH	Klif;	
KOKAI,	Gdynia,	CH	Klif;	Tru Trussardi,	Gdynia,	CH	Klif;	
Henry Lloyd,	Gdynia,	CH	Klif;	Bizuu,	Gdynia,	CH	Klif;	
N.Nagel,	Gdynia,	CH	Klif;	Apia,	gdynia	CH	Klif;	Liu Jo,	
Gdynia,	CH	Klif;	Swarovski,	Gdynia	CH	Klif;	Kezard,	
Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	197;	Geox,	Gdynia,	Centrum	
Riviera;	Guess.	Gdynia,	Centrum	Riviera;	By o la la,	
Gdynia,	 Centrum	 Riviera;	Airfield.	 Gdynia,	 Centrum	
Riviera;	 SunLoox.	 Gdynia,	 Centrum	 Riviera;	 Felina,	
Gdynia,	 Centrum	 Riviera;	 Pierre Cardin,	 Gdynia,	
Centrum	 Riviera;	 Elska,	 Gdynia,	 Centrum	 Riviera;	
Selfie Store,	Centrum	Riviera;	Pako Lorente,	Gdynia,	
Centrum	Riviera;	Desigual,	Gdynia,	Centrum	Riviera;	
Fracomina,	 Gdynia,	 Centrum	 Riviera;	 Hugo Boss,	
Gdynia,	Centrum	Riviera;	Rosenthal,	Gdynia,	Centrum	
Riviera;	 Samsung Brand Store,	 Gdynia,	 Centrum	
Riviera;	 Interior Park,	Gdynia,	ul.	Wielkopolska	251;	
Royal Decor,	 Gdynia,	 ul.	 Starowiejska	 51;	 Total 
Look by Bunny The Star,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	
61;	 Lilou,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 56;	 Dide Light,	
Gdynia,	ul.	Stryjska	26;	Optical Christex,	Gdynia,	DH	
Batory;	 Forma Collection,	 Gdynia,	 Al.	 Zwycięstwa	
239;	Mesmetric,	Gdynia,	Al.	Zwycięstwa	187;	Telem 
Play,	Gdynia,	ul.	Legionów	119A;	Smak Wina,	Gdynia,	
ul.	 Kasztanowa	 13a;	 Interno Design,	 Gdynia,	 Al.	
Zwycięstwa	241/12	(Nowe	Orłowo);	Aranżer,	Gdynia,	
Al.	 Zwycięstwa	 245	 (Nowe	 Orłowo);	 Made in G,	
Gdynia,	Ale.	Zwycięstwa	237	(Nowe	Orłowo);	Optyk 
Lewandowski,	 Gdynia,	 ul.	 Świętojańska	 45	 (Baltiq	
Plaza);	Optyk Lewandowski,	Gdynia,	ul.	Starowiejska	
34;	Optyk Lewandowski,	Gdynia,	ul.	Starowiejska	43	
(Atrium);	Digital 1,	Sopot,	Krzywy	Domek;	In Fashion,	
Sopot,	Krzywy	Domek;	Millesime Wino i Spirytualia,	
Sopot,	 ul.	 Haffnera	 7;	Ser Lanselot,	 Sopot,	 Krzywy	
Domek;	 Top Hi-Fi,	 Sopot,	 Al.	 Niepodległości	 725;	
OOG Eyewear Concept Store,	Sopot,	ul.	Grunwaldzka	
22/3;	Designzoo,	Sopot,	Al..	Niepodległości	606-610;	
Camerino,	 Sopot,	 Dom	 Zdrojowy;	Optical Christex,	
Sopot,	 Dom	 Zdrojowy;	 Eter,	 Sopot,	 Dom	 Zdrojowy;	
Patryk Wojciechowski,	 Sopot,	 Krzywy	 Domek;	
Baldinini,	 Sopot,	 Dom	 Zdrojowy;	 Papilon,	 Sopot,	
ul.	 Grunwaldzka	 12-16;	Simply Divine,	 Sopot,	 ul.	 3	
Maja	 56;	 Nonconform,	 Sopot,	 Al.	 Niepodległości	
642-644;	Total Look by Bunny The Star,	Sopot,	Hotel	
Sheraton;	Pinakoteka,	Sopot,	Al.	Niepodległości	735;	
Prestige Drzwi,	Sopot,	Al.	Niepodległości	861;	GLAM 
by Patrycja Zaremba,	Sopot,	Al.	Niepodległości	734;	
Motyle,	 Nowe	 Centrum	 Sopotu;	 Delikatesy Dolce 
Vita,	 Sopot,	Nowe Centrum Sopotu;	 Luxus	Watch,	
Sopot,	Krzywy	Domek

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




