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Klasa S 350 d – zużycie paliwa (średnio) – 5,6 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 150 g/km.

Samochód, który myśli też o tym,
by naładować baterie kierowcy.
Nowa Klasa S. Poznaj przełomową technologię,
która definiuje na nowo komfort jazdy limuzyną.

Dajemy 50.001 powodów aby kupić Porsche Cayenne.
Tylko teraz przy zakupie Porsche Cayenne otrzymasz pakiet korzyści finansowych.
Zakup to jedynie początek wspólnej drogi.
Dodatkowo dajemy jeden, wybrany prezent:
4 - letnią gwarancję
2 pełne kolejne przeglądy
emocje na torze Silesia Ring
Więcej szczegółów na www.porschecayenne-sopot.pl
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OD NACZELNEGO

O

ddajemy w Wasze ręce
kolejny już numer Magazynu Prestiż z nadzieją,
że jak zwykle, znajdziecie w nim dla siebie
ciekawe treści. Moja
rola w Prestiżu polega
między innymi na tym,
że każdy tekst przechodzi przez moje oczy,
znam je więc wszystkie na pamięć. Trudno mi
też zachować dystans do swojej pracy, mam
zawsze takie wewnętrzne przeświadczenie, że
wszystko co jest w numerze, powinno zaciekawić każdego. To oczywiście błędne założenie, nie można dogodzić każdemu.
Wartych uwagi jest oczywiście wiele tekstów, ale jeden z nich polecam szczególnej
uwadze. To wywiad z dr Ewą Kempisty – Jeznach, wybitną specjalistką w dziedzinie holistycznej medycyny męskiej. Zdrowie mężczyzny nie ma dla niej tajemnic i nie chodzi
tutaj tylko o to, co wiele kobiet nazwa męskim centrum sterowania wszechświatem.
Chociaż najciekawsze jest właśnie o tym.
Problem spadającego libido i zanikającej
potencji jest stary jak świat. Już w XIII wieku papież (!!!) Jan XXI zalecał spożywanie
nasion lnu zmieszanych z pieprzem w celu
większego pobudzenia seksualnego. Azjaci
zabijali tygrysy, aby móc wzmocnić męskość wysuszonym proszkiem z penisa
tego zwierzęcia. Na impotencję ponoć rewelacyjny był też proszek z rogu nosorożca. Nie
ma co prawda na to naukowych dowodów,
ale nosorożców jakby mniej na świecie...
Daleki i Bliski Wschód jest zresztą kolebką
cielesnych uciech. Jeśli zastanawialiście się
kiedyś w jaki sposób chińscy i japońscy cesarze zaspokajali setki swoich gejsz i nałożnic, to odpowiedź ukryta jest w magicznej
mocy nalewki z korzenia żeń-szenia. Arabowie wierzyli w magiczne działanie gałki
muszkatołowej, imbiru lub kawy. Persowie
do dziś miksują daktyle i orzechy z jajkami
i białym serem, co ponoć zapewnia im stójkę mocną jak wrośnięty w ziemię baobab.

MAGAZYN PRESTIŻ
MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
Al. Niepodległości 735/4, 81-840 Sopot
e-mail: redakcja.trojmiasto@eprestiz.pl
tel. 58 620 15 14
www.prestiztrojmiasto.pl
Redaktor Naczelny: Jakub Jakubowski

Jeszcze bardziej oryginalni byli starożytni
Egipcjanie. Krew z koziej macicy, krew psa,
czy też krew menstruacyjna dziewic to
w tamtych czasach nie tylko popularny preparat „leczniczy”, ale też środek na potencję.
Egipcjanie wynaleźli jeszcze jeden „lek” na
potencję – to substancja zwana kantarydyną zawarta w małych chrząszczach, powodująca sztywnienie i puchnięcie członków.
Setki lat później substancję tą w Europie,
szczególnie we Francji wypromował słynny
markiz De Sade, pisarz i filozof, przy okazji
szaleniec, morderca i zboczeniec. To właśnie wyciągiem z kantarydyny nasączał on
różne wypieki serwowane podczas organizowanych przez niego słynnych przyjęć
i przedstawień teatralnych zmieniających
się w najbardziej wyuzdane orgie seksualne.
Nie trzeba jednak jechać na Wschód, ani
cofać się wieku wstecz, by poznać magiczne i, co tu kryć, oryginalne sposoby na
sprawne działanie centrum dowodzenia
wszechświatem. W niedalekiej, cywilizowanej i rozwiniętej Hiszpanii wciąż wierzy się,
że moc piekielną zapewniają bycze jądra,
a skonsumowany móżdżek tego zwierzęcia to gwarancja orgazmów wielokrotnych.
Włosi natomiast żyją w przeświadczeniu, że
jedząc owoce morza, zapewnią genitaliom
wieczną witalność.
Skoro jesteśmy przy słonecznej Italii, to
niedawno świat zelektryzowała wiadomość
o odkryciu włoskich naukowców, które
może być bardziej przełomowe niż odkrycie
Viagry. Wszystko zaczęło się od badań siarkowodorowych wyziewów z wulkanu Solfatara pod Neapolem. To dla Włochów wulkan
ikoniczny, w starożytnym Rzymie biegła
przez niego brama do Hadesu.
W dużym uproszczeniu, naukowcy dowiedli,
że siarkowodór powoduje rozluźnianie ciał
jamistych, a jak wiadomo penis zbudowany
jest z tkanek jamistych, których rozluźnienie
powoduje erekcję. Wiadomo też, że siarko-
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Promień, Marta Legieć, Marta Jaszczerska,
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wodór jest biologicznie aktywny w ludzkim
organizmie. Te dwa fakty połączono ze sobą
i już płyną miliony na badania nad cudownymi właściwościami diabelskiego gazu.
W sumie, jeśli ma to być przełom, jeśli milionom mężczyzn na świecie ma być dzięki
temu lepiej, to czemu nie? Ale rozmawiając
ostatnio z dr Ewą Kempisty – Jeznach, nie
mogę oprzeć się refleksji, że ten świat coraz
bardziej postawiony jest na głowie. Cywilizowany świat na piguły i preparaty na potencję, silikonowe biusty i hialuronowe usta dla
kobiet, wydaje kilka razy więcej pieniędzy
niż na leczenie choroby Alzhaimera. Efekt
tego będzie taki, że niedługo otaczać nas
będą babcie ze sterczącymi jak u nastolatki
biustami, staruszkowie z twardymi penisami, ale nikt z nich nie będzie pamiętał do
czego to służy.
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Z KURTYNĄ I BEZ

JERZY LIMON

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

KRÓLEWSKIE DOTKNIĘCIE
Dziś będzie o rodzinie królewskiej, ale trochę
nietypowo. Zacznę bowiem od mojego barku,
który boleśnie stłukłem na nartach podczas
pierwszego dnia urlopu w lutym tego roku.
Narty kocham, choć z niewielką wzajemnością.
W każdym razie, do upadku doszło podczas
śnieżycy na prawie płaskim stoku. Mam jednak
taką przypadłość, że kiedy nie widzę, jadąc na
przykład w chmurze, to tracę równowagę. No
i bęc, leżę. Potem zjechałem jakoś na dół, ale
następnego dnia ręka sztywna, nie mogę ruszać. Więc zaraz do lekarza, prześwietlenie, no
i ręka na temblaku, na tydzień, czyli do końca
urlopu. I tyle radości z nart w tym roku.
Niestety, po zdjęciu temblaka ręka wprawdzie
była ruchoma, ale ból pozostał, zwłaszcza
w nocy. Sen przerywany, a w dodatku codziennie rano budziłem się z bólem. Lekarze mówią,
że z barkiem tak jest i rady nie ma. Jaki to ma
związek z rodziną królewską? Ano ma.
Zapewne większość z Państwa wie, że 18go lipca gościliśmy w Gdańsku JKW Księcia
i Księżną Cambridge. W programie bardzo
intensywnej i męczącej wizyty znalazł się też
Teatr Szekspirowski, którego patronem jest
ojciec Williama, JKW Książę Walii.
Tłum Gdańszczan witał księcia Williama
i księżną Kate, wiwatując, piszcząc i machając chorągiewkami. Tak to jest w dzisiejszym
świecie, że celebryci traktowani są czcią należną stworom niebiańskim, jak nadludzie,
nieomal żywi święci. I to nie tylko arystokraci,

lecz także piłkarze, koszykarze, aktorzy, mu-

Wspomina o tym Szekspir a Makbecie. Co

zycy czy politycy. Z racji tej, że jestem dyrek-

więcej, ów rytuał i dar wynikał, jak wierzono,

torem owego teatru, miałem zaszczyt nie tyl-

z namaszczenia podczas koronacji, a więc

ko uścisnąć dłonie dostojnych gości (co ma

był dany przez Boga. Uzurpator nie mógł go

pewne znaczenie dla dzisiejszej opowieści),

posiadać, więc niejeden monarcha starał się

ale i oprowadzenia książęcej pary i przedstawienia im rozmaitych niezwykłości obiektu,
jak system ruchomych zapadni, czy otwierany dach. Był też program artystyczny, krótki
ale efektowny.
Pomimo napiętego harmonogramu, po drodze z jednego pomieszczenia do drugiego,
mieliśmy okazję zamienić parę słów niezwiązanych z wizytą i właśnie o celebrytach
żartowaliśmy. Pozwoliłem sobie w pewnym
momencie przytoczyć szczególne cechy, o jakie w dawnych wiekach posądzano członków
rodziny królewskiej, szczególnie we Francji
i Anglii. Chodzi o tzw. królewskie dotknięcie
(„Royal touch”).
Otóż, począwszy od wieków średnich, i to
wczesnych, wierzono iż prawowity monarcha nie tylko, jak podaje Pismo Święte, jest
odporny na choroby i jad, ale sam ma zdolności uzdrowicielskie. Wyznaczano jeden
dzień w roku (potem i więcej), kiedy wyselekcjonowaną grupę chorych doprowadzano
przed króla czy królową i tam dochodziło

udowodnić, że jego władza jest prawowita
właśnie poprzez objawienie owych ozdrowieńczych zdolności.
Podczas swego panowania królowa Elżbieta
I była z początku niechętna bezpośrednim
kontaktom z plebsem, ale kiedy papież ją ekskomunikował i oświadczył, że nie posiada ona
żadnych mocy ozdrowieńczych, zgodziła się
na wznowienie rytualnych spotkań z chorymi.
Efekty były znakomite, zwłaszcza w przypadkach skrofuły, czyli gruźliczego zapalenia naczyń chłonnych. Spotkania te kontynuowali jej
następcy do XIX stulecia.
Tak więc, pośmialiśmy się trochę z księciem
Williamem z wiary w uzdrowieńczą moc królewskiego dotknięcia, o której wcześniej nawet nie słyszał, no i reszta spotkania upłynęła
nam w sposób nad wyraz sympatyczny. Pożegnaliśmy się kolejnym uściskiem dłoni. Jak
można sobie wyobrazić dzień był dla mnie
bardzo męczący, więc z rozkoszą padłem
do łóżka z nadzieją, że bolący bark nie będzie

do swoistego rytuału uzdrowieńczego: mo-

mnie w nocy budził. No i proszę sobie wyobra-

narcha dotykał chorego, niekiedy zawieszał

zić, że spałem nieprzerwanie całą noc, a rano,

jakiś medalik na szyi, no i w lud szły wieści

po raz pierwszy od wielu miesięcy, obudziłem

o kolejnych uzdrowieniach.

się bez bólu. I jak tu być niedowiarkiem?

Członkostwo Sheraton Fitness

OD

Wybierz nowe pakiety Członkostw w całkowicie nowej cenie

PLN/mc

170

Takiej oferty jeszcze nie mieliśmy. To będzie dla Ciebie zupełnie inny wrzesień. Przygotuj się na jesień pełną
endorfin i pozytywnych emocji. Zupełnie nowe Członkostwa Sheraton Fitness to Twój pierwszy krok po lepszą
formę, smuklejszą sylwetkę i mocniejsze mięśnie. Idealnie by pozbyć się jesiennej chandry.
Wrześniowa oferta w Sheraton Fitness to limitowana odsłona naszych Członkostw. Już teraz będziesz miał
okazję ćwiczyć pod okiem doświadczonych trenerów personalnych na najwyższej jakości sprzęcie TechnoGym.
To wszystko by rozpocząć nowy, lepszy rozdział.
Po więcej informacji o promocyjnych pakietach Członkostw Sheraton Fitness
skontaktuj się z nami +48 58 767 1900 lub spa.sopot@sheraton.com
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KRZ YWYM
OKIEM
Michał Stankiewicz

Zaczynał w Gazecie Wyborczej, a od 1999 r. dziennikarz
„Rzeczpospolitej“. Od kilku lat związany też z TVN. Laureat wielu
ogólnopolskich nagród, m.in. „Watergate“ Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Batorego.
Dwukrotnie nominowany do Grand Press, a także do Mediatorów.
Pasjonat tenisa, dobrej muzyki oraz... psów rasy bokser.
Założyciel i wydawca Prestiżu.

3 zł, potem 8 zł, a na końcu 70 zł. To uśrednione ceny bałtyckiej flądry. Za kilogram. Pierwsza cena to ta za jaką rybak sprzedaje rybę
hurtownikowi. Druga – tj. 8 zł to cena za jaka
ryba – od hurtownika trafia do restauracji.
A potem jest już różnie. W tańszych smażalniach i mniejszych miejscowościach może
kosztować 60 zł za kilogram, a nawet mniej.
W większych – 70 zł, a w Trójmieście nawet
75 zł. To dane jakie niedawno podaliśmy
w „Rzeczpospolitej”.
Gastronomia słynie z wysokich marż, rzędu
nawet kilkaset procent. Rzadko się nad tym
pochylamy. Przecież nie po to chodzimy do
restauracji, by komuś wyliczać zarobek. Zestawienie ceny wyjściowej – tej od rybaka,
czyli 3 zł, a centy finalnej, czyli 75 zł może jednak szokować. To 25 krotność! Lub inaczej:
to wzrost o 2400 punktów procentowych!
Z jednej strony mamy rybołówstwo. Branża
uznawana za niezwykle trudną, ciężką, a nawet niebezpieczną. Małe jednostki, często
niedofinansowane, gdzie o wypadek nie trudno. No i potężny żywioł jakim jest morze. O ile
latem stosunkowo ciepłe i bardziej życzliwe,
to jesienią i zimą surowe, momentami bezwzględne. Szczególnie, że połowy trwają cały
rok, a niektóre ryby – jak np. popularnego
dorsza - łowi się właśnie jesienią i zimą. Wyobraźcie więc sobie, że zamiast parzyć kawę
w ciepłym biurze spoglądając jednocześnie
co nowego słychać na fejsie – musicie pły-

nąć w zimowy, mroźny świt na morze kilkunastometrową jednostką. Spore fale, do tego
przenikliwy wiatr. Dorzućmy jeszcze deszcz.
A temperatura choć koło zera, to jej odczuwalność – jak to na północy kraju – znacznie
poniżej. Przed wami kilka godzin, a bywa, że
nawet dni wyciągania sieci i układania ryb na
bujającym pokładzie.
Z drugiej strony są nadmorskie restauracje
i smażalnie. Biznes też niełatwy, szczególnie
jeżeli wziąć pod uwagę kapryśne polskie lato.
Sezon krótki, w mniejszych miejscowościach
trwający 2 miesiące. W miastach trochę dłużej. Wysokie czynsze, brak ludzi do pracy, no
i do tego presja aparatu państwowego, by
wyciągnąć od przedsiębiorcy jak najwięcej
się da. To wszyscy znamy. Stąd odpowiednia cena musi to wszystko uwzględniać. Czy
jednak aż taka? Daleko mi do socjalistycznych teorii o zdziercach kapitalistach, wyzyskiwaczach i spekulantach, a nawet wprost
przeciwnie – liberalizm i wiara w zdolność
rynku do zdrowej samoregulacji jest mi bliska. W takich jednak przypadkach pojawia
się wątpliwość.
Wracając do rybaków. Polska flota rybacka
- wg danych GUS w 2015 roku liczyła około 875 jednostek. Z czego tylko 139 kutrów,
reszta to małe łodzie. W 2015 roku suma polskich połowów wyniosła 187 tys. ton, z czego
na Bałtyku złowiliśmy 134,7 tys. Najwięcej,
bo aż 64,2 tys. ton szprot. Potem w kolejno-

ści ilości były śledzie i ostroboki. Pozostałe
52,3 tys. to połowy dalekomorskie.
Jeszcze w latach 90. mieliśmy wielokrotnie
większą flotę. Nie tylko bałtycką, ale i dalekomorską. Dalekomorska padła głównie
wskutek uwarunkowań politycznych (brak
dostępu do łowisk), a bałtycka zaczęła być
redukowana. Pamiętam jak kilkanaście lat
temu polscy rybacy wręcz zwariowali na
punkcie złomowania jednostek. To był wielki
program redukcji polskiej floty prowadzony
po naszym wejściu do UE, która oceniała,
że w Bałtyku jest za mało ryb w stosunku
do możliwości naszej floty. Stąd powstał
program, który miał zachęcić rybaków do
zmiany zawodu. Za oddanie kutra na złom
rybak dostawał nawet 1 mln zł. Albo i więcej.
Trudno się dziwić, że z tej propozycji skorzystało mnóstwo rybaków – od Świnoujścia
po Krynicę Morską. Patrząc z kolei na ceny
sprzedawanych dzisiaj przez nich ryb można
się czasem dziwić, że dalej chcą pływać.
A nam konsumentom pozostaje tylko pomarzyć, że może kiedyś – jako mieszkańcy nadmorskiego (!) kraju będziemy mogli do woli
jeść relatywnie tanie i świeże (!) ryby. Tak jak
to jest w innych nadmorskich krajach. A co
do poszukiwania świeżych ryb - to już temat
na zupełnie oddzielny felieton. W wakacje
polecam flądrę. Zdecydowanie największa
szansa, że będzie świeża.
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KTO ROBI W KULTURZE,
TEGO KULTURA
NIE OBOWIĄZUJE
Arkadiusz Hronowski
od 2001 roku zawiaduje sopockim SPATiF-em. Odpowiada za serwis
muzyki niezależnej Soundrive.pl oraz festiwal muzyki alternatywnej
Soundrive Fest. Jego ostatnie, najbardziej wyczekiwane dziecko to
Klub B90 na terenie Stoczni Gdańskiej. Kolejne dziecko, które przyjdzie
na świat niebawem to Browar Gdański Kulturalny. W wolnych chwilach
trwoni czas w zespole The Stags, pisząc piosenki tylko o miłości.

CHŁOPCY Z FERAJNY
O klasycznym mezaliansie towarzyskim nie ma
sensu pisać, gdyż to zawsze będzie przykre dla
jednej ze stron. Natomiast istnieje coś takiego
jak grupa, paczka, ferajna, szajka, towarzystwo.
Zwykle proceder zaczyna się na podwórku. Nie
wiem czy dziś jeszcze funkcjonuje pojęcie podwórka, ale z pewnością za „Waszych” czasów
tak. Wówczas dobieraliśmy się pod kątem zainteresowań. Zwykle była to wśród chłopców piłka nożna, a wśród dziewczynek zabawa w dom.

były Wigry. To był rower dla frajerów. Najbardziej
kozacki był stjuningowany Pelikan, z białymi
rączkami na kierownicy, bez błotników i łysymi oponami. Oczywiście jak pojawiał się ktoś
z bagażnikiem mógł jedynie stać i się przyglądać naszym popisom. Ja miałem zimowe, bordowe kozaki imitujące buty żużlowe, bo boisko
posypywane było specjalnie piaskiem, by na
zakrętach efektownie wystawiać nogę i jechać
w poślizgu.

Ja przyznam się, że trochę o piłkę zahaczyłem,
ale moje podwórko było chyba jedno z fajniejszych. Przede wszystkim było na nim asfaltowe
boisko. Bez bramek i koszy, ale asfaltowe. Wiecie co to oznaczało w latach 80-tych? Piaskownica była, ale praktycznie nikt w niej się nie grzebał, poza lalusiami pod opieką babć.

Na końcu najważniejsze było brawurowe hamowanie. Nie ukrywam, że byłem w tym dobry.
Oczywiście dzwonek, dynamo i światło to był
totalny obciach. Jedynym gadżetem na jaki mogliśmy sobie pozwolić to „enerdoskie” czerwone
i granatowe kotki zakładane na obie ośki. Po co?
W trakcie jazdy czyściły owe osie, a te świeciły
się niczym prawdziwa nierdzewka. Odblaski pojawiły się później, ale my już przerzuciliśmy się
na deskorolki. I aby było jasne, deskorolki zbudowaliśmy sami z planów Młodego Technika.

Banda zbierała się na boisku. Otoczone ono było
kilkoma ławeczkami bez oparć. W okresie piłki
nożnej służyły za bramki. Graliśmy do dwóch
bramek, bez bramkarzy, usytuowanych na jednym boku boiska. To musiało rozwijać kreacje.
Krawężnik wokół boiska służył też za jedyny
w swoim rodzaju tor do kapsli, a właściwie pokrywek po słoikach.
Ubytki w łączeniach krawężników były naturalnymi przeszkodami, a różna ich wysokość powodowała, że każdy musiał wypracować własną technikę. Narożniki były niczym przepaść,
bo jak ktoś za mocno pstryknął pokrywkę, wypadał i wracał na finisz lotny. A atakowanie mety
z dużej odległości było pokazem najwyższej
precyzji i zarazem uznaniem grupy. Pokrywki
były szlifowane o krawężniki, niektóre nawet
specjalnie wyginane, by pokonywać przeszkody.
Tory i kiełbaski malowane fragmentem białej cegły na asfalcie były dla leszczy.
Na boisku spotykaliśmy się również na rowerach. Były to głównie składaki. Hitem wcale nie

Dechy obrabialiśmy wszyscy w garażu moich
rodziców jedynym na dzielnicy tarnikiem. Ojciec
mówił na niego raszpla. Szło dobrze. A skąd
kółka? I znów kłania się NRD i możliwość śmigania do pobliskiego Ahlbecku. A tam były wrotki.
Sprzęt na prawdziwych gumowych i kulkowych
łożyskach.
Problem polegał na tym, że żaden z nas nie
mógł sobie pozwolić na zdemolowanie nowych
wrotek i musiał jeździć na nich co najmniej rok,
aby starzy uznali, że są już stare. Wtedy odkręcało się mechanizm z kółkami od reszty i po
precyzyjnym zamontowaniu w osi deskorolka
była gotowa. Co to była za radość. Byliśmy najszczęśliwsi.
Do czasu kiedy ojciec jednego kumpla nie przywiózł z rejsu prawdziwej amerykańskiej deski
z żółtymi, przezroczystymi, szerokimi kółkami.

Nie powiem, była trauma. Jeżdżenie na tej desce raz na dwa tygodnie przez kilka minut było
jak emisja serialu Kosmos 1999.
Zapomniałem jeszcze o UFO. To były kapsle po
gorzale wypełnione saletrą z cukrem. Robiło się
dziurkę z boku podstawy, podpalało i za chwilę
kapsel dostawał tak potężnych obrotów oraz
mocy, że wylatywał w powietrze. Zaznaczam,
że boisko było otoczone czterema, dziesięciopiętrowymi wieżowcami. Nasze UFO często
latało wyżej.
Zima to był dla nas czas nie tylko sklejania Małych
Modelarzy, ale przede wszystkim zaczęła w nas
kiełkować zdolność współpracy. I nastąpił moment
kiedy postanowiliśmy sami zbudować na boisku
lodowisko. Tak, nikt ze starszych nam nie pomagał.
Zorganizowaliśmy szlauch, dogadaliśmy w piwnicznej pralni, że będziemy stamtąd pobierać wodę
i się zaczęło. Opracowaliśmy metodę lania wody
na rozłożony koc. Wiecie jaka na drugi dzień była
jakość lodu? To była prawdziwa szklanka.
Pełniliśmy wieczorne dyżury podczas wylewania. Byliśmy mokrzy i cały czas na łyżwach, aby
nie zamoczyć butów. Co 10 minut się zmienialiśmy i staliśmy przy kaloryferze na klatce, by
wysuszyć rękawiczki i dalej do roboty. Bardzo
szybko zawiązała się drużyna hokejowa i zaczęliśmy grać regularne mecze. Małolaci mieli pozwolenie na jeżdżenie dopiero wieczorem, kiedy
my się już nagraliśmy.
I tak mijały lata, poznawało się kolejnych znajomych, jeździło się na kolejne wakacje, chodziło
na imprezy i dziś kiedy mamy znów swoją bandę, to największym problemem jest się umówić
na wspólną imprezę. Bo kiedy szołbiz w weekend pracuje, budżetówka i sektor prywatny baluje. A kiedy szołbiz w tygodniu odpoczywa i baluje, to budżetówka i sektor prywatny zwiększa
PKB. Ale i tak mamy swoje boisko.
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MARCINEM
WIĘCKOWSKIM
AUTORKA: DAGMARA RYBICKA
Moim centrum dowodzenia jest telefon, o czym świadczy stan baterii
pod koniec dnia. Jestem wielkim fanem fizycznej klawiatury, więc od lat
pozostaję wierny marce BlackBerry.
Pierwszy kontakt z technologią o poranku to „dzień dobry”, które sygnalizuje ustawiony w telefonie budzik.
Tak otwieram nowy dzień. Kolejne
kroki to Outlook, Kalendarz, Facebook,
Messenger i ewentualnie przeglądarka. Z komputera korzystam wyłącznie w biurze, więc w czasie wolnym
z pewnością nie jestem więźniem
matrycy.

MARCIN WIĘCKOWSKI
założyciel i dyrektor zarządzający
agencji marketingowej Whizbrand Group, uznawanej za jedną z najlepszych
i najbardziej kreatywnych w Trójmieście. Absolwent warszawskiej SGH,
Chartered Institute of Marketing w Londynie oraz Szkoły Strategii Marki SAR.
Uczestnik prestiżowego Experienced
Commercial Leadership Program
w GE International. Posiada wieloletnie
doświadczenie w obszarach marketingu strategicznego, zarządzania marką,
komunikacji i PR, zdobywane w start-up’ach i międzynarodowych korporacjach, jak Philips i GE Money.
Na swoim koncie ma szereg nagradzanych wdrożeń – w tym m.in. nominowane i nagradzane statuetkami EFFIE
Awards kampanie dla marek GEpard,
Baltiq Plaza oraz CH Riviera. Jest także pomysłodawcą #whiztalk, krótkich
haseł tworzonych z kartonowych liter
i wystawianych w oknach siedziby
agencji znajdującej się w Pomorskim
Parku Naukowo – Technologicznym
w Gdyni. Pomysłowe hasła wpisały
się już w wizerunek Gdyni i codziennie
powodują uśmiech i zaciekawienie na
twarzach mieszkańców i kierowców
jadących Aleją Zwycięstwa w gdyńskim Redłowie.

Coraz częściej słyszę opinie, że stały dostęp do popularnych aplikacji
social media zabiera sporo czasu
potrzebnego na pracę. Dla mnie są
one ułatwieniem. Facebook to żywy
puls dzisiejszego świata i doskonały
barometr nastrojów. Daje możliwość
bieżącego kontaktu z newsami i wydarzeniami, ale nasączonego spontanicznymi emocjami różnych osób
z bliższego i dalszego otoczenia.
Niezależnie czy dane poglądy są mi
„po drodze”, interesujące jest obserwowanie informacji przez pryzmat
emocji innych ludzi. W jakimś sensie
Facebook spełnia też funkcję portalu
plotkarskiego, podrzucając na bieżąco różne - w tym często nieistotne
i plotkarskie - treści udostępniane
dookoła.
Myśląc o social media wiem, że najważniejsze jest by umieć z nich
korzystać. Mogą być świetnym kanałem pozyskiwania informacji i dzielenia się nimi lub wielką stratą czasu.
Niosą za sobą równie wiele szans,
jak zagrożeń. Z pewnością dokonały
zmiany sposobie przetwarzania informacji, który stał się zdecydowanie płytszy, ale jednocześnie skróciły dystans i umożliwiły uwolnienie
potencjału korzystania z grupowej
mądrości i kreatywności. To w moim
życiu ważne zarówno z perspektywy
prywatnej, jak i zawodowej.

Zupełnie inaczej postrzegam Instagram.
Wykorzystuję go głównie zawodowo,
ale dla mojego osobistego życia nie jest
szczególnie istotny. Jako osoba aktywna
w branży marketingowej rozumiem też
ideę hashtagów i doceniam ich funkcjonalność, jeśli są sensownie wykorzystane.
W internecie zazwyczaj szukam informacji, dlatego standardowo zaczynam od
Google. W innych przypadkach wchodzę
od razu na konkretną stronę, aby zrobić
to, co mam do załatwienia. Z portalowych witryn najczęściej WP. Przyznam,
że jestem zupełnie „niecelebrycki”, więc
nie robię sobie przerywników na podglądanie życia tych co „na świeczniku”.
W leniwe wieczory zdarza mi się oglądać
filmy w domu. Sięgam do bezkresnych
zasobów internetu, ale nie korzystam
z popularnego Netfilxa. Zakupy online to
spore ułatwienie, szczególnie w przypadku rzeczy biurowych, czy elektroniki. Nie
mam ulubionych sklepów, zwykle szukając konkretnej rzeczy sugeruję się jej
dostępnością w najbardziej rozsądnych
warunkach. Zakupy spożywcze typu
woda, kawa, napoje etc. w Tesco online,
ale wyłącznie na potrzeby biura.
Ważne aplikacje, które ułatwiają mi życie
to z pewnością Outlook, Kontakty i Messenger. Pamiętają za mnie Kalendarz
i Notatnik. Facebook, Google, Mapy,
aplikacje banków, linii lotniczych i ICC
skracają mi czas potrzebny na dotarcie
do informacji i załatwienie spraw. Z kolei
Spotify czy aparat fotograficzny uprzyjemniają i ułatwiają życie. Z myślą o sporcie i aktywności zainstalowałem Endomondo. Większość z nich znajdziesz na
pulpicie mojego telefonu.
W kontaktach zwykle dzwonię lub korzystam z Messengera. Tak jest najłatwiej,
chociaż zawsze będę zdania, że nic nie
zastąpi normalnego spotkania. Era internetu spowodowała, że świat się zmienił.
Bardzo szybko przyzwyczailiśmy się do
jego wygody i uproszczenia, które za
sobą niesie.
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BOMBA W GÓRĘ
Galopujące konie, finezyjne kapelusze i szansa
na to, by fortuna sprzyjała podczas zakładów. Na
sopockim Hipodromie przez dwa weekendy lipca
były rozgrywane gonitwy koni wyścigowych.
Sopocki tor wyścigowy to
miejsce znane i doceniane
przez amatorów gonitw. Wyścigi konne na trawiastej nawierzchni Hipodromu są tradycją starszą niż same miasto.
Pierwsze gonitwy rozpoczęły
się w 1898 roku i bardzo szybko stały się ważnym punktem
w życiu kurortu. Od początku
stały się piknikowym weekendem, podczas którego przy
płocie toru można było zobaczyć całe rodziny.
FOLBLUTY, ARABY
I KŁUSAKI
W tym roku rozegrano aż 28
gonitw. W maszynie startowej
pojawiały się konie hodowane
po to by się ścigać. Folbluty –
rasa pełnej krwi angielskiej,
określana jako najszybsza
i najbardziej inteligentna na
świecie. Do tego szczególnie
wrażliwa, o czym nieraz przekonali się nawet najbardziej
doświadczeni dżokeje. Były
też araby, szybkie jak pustynny
wiatr konie, o których wytrzymałości krążą legendy.
Biegały kłusaki francuskie
prowadzone przez powożących w sulkach sportowych,
pędzące przez trawiasty tor
głównie kłusem, którego tempo to ponad 50 kilometrów na
godzinę. To wszystko w wyjątkowej oprawie powiewnych
sukni, konkursu nietypowych
kapeluszy, lornetek i tłumu na
zabytkowej trybunie honorowej, z której najwygodniej było
obserwować zmagania. Zupełnie jak w Ascott!
NA PADOKU
Nim bomba szła w górę
wierzchowce można było
zobaczyć na padoku. Prezentacja koni przez luzaków
pozwalała grającym oszaco-

wać na kogo warto postawić.
Zdarzało się, że pewniaki zawodziły. Czujne oko wytrawnych ekspertów eliminowało
konie mocno pobudzone. Na
nie nie warto stawiać, bo - jak
tłumaczą dżokeje - ten typ
najczęściej się spala i w samej gonitwie trudno oczekiwać cudów.
Ważny jest trener, który prowadzi konia oraz dżokej, który go
dosiada. Ci kontraktowani są
na sam wyścig, więc nie ma
mowy o więzi, czy systemie
na to, aby wygrywać. Zdarza
się, że po raz pierwszy dosiadają konia, więc często ich
umiejętności weryfikuje nieprzewidywalność zwierzęcia.
Gwiazdy wyścigowego świata
zawsze można zobaczyć na
najlepszych koniach i to, prócz
statystyk, najważniejszy element, aby po wyścigu odebrać
w kasie wygraną.
OD UCZNIA DO DŻOKEJA
Zawrotna
prędkość,
brak
wspólnego treningu, ogromna
adrenalina - to dzieje się podczas pokonywania kolejnej
prostej. Dżokeje utrzymują
równowagę w specjalnym siodle, które zasadniczo różni się
od klasycznego do ujeżdżenia

czy skoków. Niewielki kawałek
skóry z popręgiem i bardzo
krótkie strzemiona powodują,
że jeździec stoi około pół metra nad siodłem.

czeka na nich Dubaj, gdzie
nagrody i splendor pozwalają
żyć prawie jak król, a przynajmniej lubiany i rozpoznawalny
celebryta.

W drodze do zwycięstwa istotna jest waga zawodnika. Im
lżejszy tym większa szansa,
że w celownikach zamelduje się pierwszy. Niski wzrost,
mniej niż 60 kg, waleczne
serce i pasja do ścigania to
predyspozycje, aby na wyścigowych torach zrobić karierę.
Płeć nie gra roli, jednak trenerzy ze śmiechem przyznają, że amazonki są bardziej
empatyczne w stosunku do
koni, a jednocześnie mocniej
zdeterminowane w wyścigu
po sukces.

Dla właścicieli koni wyścigowych gonitwy to styl życia.
Zakup konia, przygotowanie
polegające na oddaniu w trening do stajni specjalizującej
się w wyścigach, opieka lekarska i regeneracja to prawdziwa
skarbonka bez dna.

SKARBONKA BEZ DNA
Zdarza się, że ten tor to początek zawrotnej kariery. Wielu
Polaków ściga się nie tylko
na najbardziej prestiżowych
torach w Europie. Otworem

START MASZYNA
Endorfiny zaczynają się gdy
koń wchodzi do maszyny startowej. To tu często rozgrywa
się wyścig. Sopockie gonitwy
są płaskie. Tempo około 600 –
700 metrów na minutę i chwila
okrążenia toru w pędzie, która
dla dżokeja bywa wiecznością. Marzą im się zwycięstwa
w stylu legendarnego Secretariata. Najsłynniejszy folblut na
świecie potrafił zdeklasować
rywali o kilka długości.
dr
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EMBRO ZROBIŁO BUTY DLA GWIAZDY NBA!
Co łączy młodych chłopaków z sopockiej firmy
Embro z Otto Porterem
Jr., gwiazdą koszykarskiej ligi NBA? Buty. Konkretnie Nike Air Jordan
IV. To właśnie ten model
był bazą do wykonania
spersonalizowanego customu dla kolegi klubowego Marcina Gortata.
Akcję zorganizował Sklep
Koszykarza, a pretekstem
pobyt Portera w Polsce na
charytatywnych
campach
koszykarskich organizowanych przez Marcina Gortata. Do projektu zaproszono
sopocką firmę Embro. Projektanci Embro chcieli, aby
projekt zawierał polski ślad.
W efekcie biały kolor został

Marcin Gortat i Otto Porter Jr.
zamieniony na czerwony, jasno niebieski na granatowy,
wszystko zgodnie z barwami
klubowymi Washington Wizards. Z tyłu butów na pięcie
wyhaftowano logo Wizards,
zaś z boku na jednym bucie

widnieje flaga Polski, na drugim flaga USA.
Embro to młoda firma, która
w ubiegłym roku zdobyła wyróżnienie w konkursie Gdyński
Biznesplan. W ciągu roku firmie

BLOGERZY SPOTKALI SIĘ W GDYNI
Co w sieci piszczy – o tym podczas piątej edycji
największego festiwalu dla twórców internetowych
dyskutowali najbardziej znani blogerzy, influencerzy i specjaliści od marketingu. Festiwal See Blogers
odbył się w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni.
Wśród 1400 zaproszonych
twórców znaleźli się blogerzy,
vlogerzy, osoby prowadzące
popularne profile na Instagramie, Twitterze, Snapchacie czy
Facebooku. Warsztaty i panele
dyskusyjne przez 2 lipcowe dni
przyciągnęły do parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni ponad 2000 odwiedzających.
Specjalnie dla nich organizatorzy zaaranżowali formułę 15
minutowych spotkań mniej
i bardziej wpływowych influencerów z przedstawicielami różnych marek.
To właśnie dla przedstawicieli
firm i marketerów zorganizowano konferencję Marketing
Day, podczas której kojarzono
ich z twórcami internetowymi.
Wydarzenie poprzedziło See
Bloggers i zebrało ponad setkę
ekspertów oraz praktyków, którzy wspólnie rozmawiali o influencer marketingu. Całość fan-

tastycznie poprowadził Olivier
Janiak.
- Ta edycja to również odpowiedź
na rozwój video i YouTube. Wiemy, że twórcy chętnie idą w tym
kierunku, a my dajemy im możliwość uczenia się od najlepszych.
See Bloggers to inspiracja do
nowych działań, motywacja
i skupienie w jednym czasie fantastycznych twórców – przekonuje Jakub Zając, współorganizator See Bloggers.
Łukasz Jakubiak, Radzka,
Fashionelka, Jason Hunt,
Renata Kaczoruk, Agnieszka Jastrzębska, Odeta Moro
i Agnieszka Hyży – pojawienie się na głównej scenie
największych internetowych
gwiazd spowodowało, że sale
warsztatowe były wypełnione
po brzegi, a ich uczestnicy
głodni wiedzy chętnie dzielili
mp
się doświadczeniami.

Frekwencja dopisała

Łukasz Jakubiak

udało się pozyskać wielu klientów,
sopocka pracownia tętni życiem
niemal 24 godziny na dobę, a w jej
portfolio jest współpraca z wieloma polskimi i światowymi markami, takimi jak Adidas, Nike, Convermp
se, Medicine, World Box.
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Jacht oferowany jest w wersji
dwu lub trzykabinowej. Wygodne, rozkładane kanapy
pozwolą zrelaksować się na
rufie, doskonale rozplanowany kokpit otoczony panoramicznym oknem umożliwi
podziwianie
otaczającego
świata niezależnie od pogody. Znajdujące się wewnątrz
kabiny w wybranej przez armatora konfiguracji stworzą
dodatkową przestrzeń do wypoczynku.
Nowe linie i wnętrza zostały
zaprojektowane przez projektantów: Andrzeja Skrzata

oraz Tony'ego Castro. Wnętrza urządzone są w stylu
Delphia Collection. Kategoria
projektowa B pozwala na żeglugę po wodach przybrzeżnych i osłoniętych. Masymalna moc silnika to 280 KM.
Bezpieczeństwo i wygoda
to główne założenia projektowe BluEscape 1200.
Łatwość
wykonywania
manewrów zapewnią stery
strumieniowe, a niewielkie
zanurzenie pozwoli odkrywać wody wcześniej niedostępne dla większych
mr
jachtów spacerowych.

fot. Bartosz Modelski

12 metrów długości, duża przestrzeń wypoczynkowa,
niewielkie zanurzenie (0,84 m) pozwalające na komfortową żeglugę – Delphia BluEscape 1200 to nowość
na rynku otwierająca nową linię nowoczesnych i eleganckich jachtów spacerowych oferowanych przez
Delphia Yachts.

fot. Bartosz Modelski

DELPHIA Z NOWĄ
SPACERÓWKĄ

Ponad 20 godzin totalnej
flauty, ale wiało też mocne 7
B – takie warunki na Bałtyku powodują, że o sukcesie
decyduje taktyka, umiejętne
wykorzystanie wiatru oraz
mniejsza liczba popełnianych
błędów. O tym, że regaty do
najłatwiejszych nie należały,
potwierdza fakt, iż zmagania
ukończyło 28 jachtów.
Uczestnicy walczyli nie tylko
z pogodą, ale przede wszystkim z wyzwaniami, jakie
stawiał przed nimi wyścig.
Podarte żagle i awarie spowodowały mocne przetasowania w wynikach. Pierwszy
etap zmusił trzy mniejsze
jednostki do schronienia się
przed zachodnią falą za połu-

dniowo - wschodnim cyplem
Gotlandii. Przerwa w Visby
dla jednych była okazją do
zwiedzenia uroczej wyspy,
a dla drugich możliwością
do laminowania połamanych
spinakerbomów, zszywania
porwanych żagli i naprawiania wielu innych usterek.
Mimo prawie 20 godzin walki
z absolutną ciszą, były to bardzo szybkie regaty - najmniejszy, stalowy More dotarł do
mety już w niedzielę nad ranem,
około godziny 3.00, a 6,5-metrowe mini na metę wpłynęło około 3 godziny po ponad
18-metrowym Globe. Zwycięstwo w grupie KWR i Srebrny
Puchar SailBook Cup obroniła
załoga Apollo Sails 2 Easy dr

fot. Natalia Krasakova

36 zgłoszonych jednostek i zmienne warunki - tak
w skrócie można podsumować popularne regaty SailBook Cup. Cieszące się coraz większym zainteresowaniem wodne zmagania spowodowały, że na linii startu
zameldowały się również dwie załogi z Rosji.

fot. Natalia Krasakova

LEKCJA CIERPLIWOŚCI
PODCZAS SAILBOOK CUP
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Nieważne, gdzie jeździsz i jakie masz cele. Możesz nie zjeżdżać z szosy, wracać brudny z treningu przełajowego, albo sprawdzać granice
swoich możliwości w triathlonie - świadomość,
że jeździsz na rowerze marki Specialized dodaje pewności. Przekonaliśmy się o tym podczas
jazd testowych zorganizowanych przez sklepy
rowerowe Epicentrum.
Rowerzyści przez dwa dni
mieli okazję testować jedne
z najlepszych rowerów na
świecie. Specialized to marka słynąca z innowacji, wybierają ją nie tylko amatorzy,
ale też zawodowcy ścigający się w największych kolarskich wyścigach szosowych
i przełajowych. W 2014
roku Michał Kwiatkowski na
rowerze marki Specialized
zdobył mistrzostwo świata
w kolarstwie szosowym ze
startu wspólnego.
Na trójmiejskich trasach
testowano m.in. rowery

szosowe - od triathlonowego SHIV-a, przez aerodynamicznego VENGE VIAS-a,
po bardzo komfortowy
model Roubaix. Amatorów
MTB też nie brakowało, a pobliskie single zachęcały do
testowania rowerów fullsuspension, takich jak Stumpjumper FSR, EPIC FSR,
czy nawet ENDURO. Warto
wspomnieć, że w 1981 roku
Specilized jako pierwsza firma na świecie zainicjowała
na dużą skalę produkcję rowerów górskich, a jej pierwszym modelem był właśnie
testowany Stumpjumper. mp

fot. Karol Kacperski

SPECIALIZED NA TRÓJMIEJSKICH TRASACH

rehabilitacja
fizjoterapia
trening
zajęcia grupowe
Gdynia, ul. Stryjska 26,
tel.: 785 853 855
e-mail: rejestracja@osteosport.pl
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DZIECI NA KORCIE
51 zawodników i zawodniczek wzięło udział w turnieju
Lion’s Bank Tennis10 Kids Cup. Na kortach klubu tenisowego Don Balon w Gdańsku rywalizowały dzieci
i młodzież nie tylko z Trójmiasta, ale też z Kaliningradu.

fot. Krzysztof Nowosielski

Pierwszego dnia rozgrywki toczyły się w kategoriach wiekowych do 7,8,9,10 lat, drugiego
dnia do gry przystąpili młodzi
tenisiści w kategoriach do 12
i 16 lat. Wśród najmłodszych nie
obyło się bez łez, ale podczas
ogłoszenia wyników humory
znacznie się poprawiły. Każde
z dzieci otrzymało medal oraz
upominki od sponsorów, m. in.
Lion’s Bank i Ziaja. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach
otrzymali również puchary.

Triumfatorzy turnieju

Wiele emocji było zwłaszcza
wśród najmłodszych. W kategorii do 7 lat Emil Dorobko (Akademia Tenisa Oxford – Słupsk)
pokonał Ksawerego Kierwiaka
(B&M Tennis Club – Elbląg).
W kategorii do 9 lat Inka Wawrzkiewicz (STK Sopot) pokonała
Igora Piotrowskiego (Klub Score
- Elbląg), który z kolei sięgnął po
triumf w kat.do lat 8. Pierwsze
miejsce w rywalizacji dziesięciolatków zajął z kolei Tymon Litwic
mp
z Gdańska.
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AMATORZY DO RAKIET!
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.

Do dyspozycji grających będzie
13 odkrytych kortów, a razie
deszczowej pogody – hala tenisowa. Zawodnicy będą rywalizować w grze pojedynczej i podwójnej. Wstępnie zaplanowano
dwie kategorie wiekowe: open
oraz kategorię +45, tj. dla osób
powyżej 45 roku życia. Oddzielnie dla pań i oddzielnie dla panów.
Ostateczna liczba kategorii,
a także system rozgrywek znany
będzie po zamknięciu listy zgło-

szeń. Termin mija 27 sierpnia. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody. W trakcie turnieju zaplanowano 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 i szczegółowe informacje pod numerem telefonu
665 339 931 lub drogą mailową:
3citytenniscup@eprestiz.pl. ms
REKLAMA

Studio oświetlenia
dekoracyjnego Didelight
Gdynia, Stryjska 26
58 662 01 24
salon@didelight.pl
www.didelight.pl
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Ostatnim punktem wizyty
w Teatrze Szekspirowskim
było kameralne spotkanie
w drewnianym foyer, w którym z Parą Książęcą spotkali
się zaproszeni przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce przedstawiciele kultury, sztuki i mediów.
Książę William i Księżna Kate
otrzymali również podarunki.
Od profesora Jerzego Limona Para Książęca otrzymała
dwa upominki: pamiątkowe

Wizyta Książęcej Pary Williama i Kate była dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego ważnym historycznie
i symbolicznie wydarzeniem.
W 1991 roku JKW Książę
Walii objął swoim patronatem działania fundacji na
rzecz odbudowy istniejącego
w Gdańsku na przełomie XVI
i XVII wieku teatru elżbietańskiego. Teatr ten, zwany również Szkołą Fechtunku, wybudowany został na kształt
londyńskiego Teatru Fortuna i był miejscem, w którym
jeszcze za życia Szekspira
występowali w Gdańsku angielscy aktorzy.
W 1993 roku Książę Karol
odwiedził Gdańsk i wziął
udział w symbolicznym przekazaniu terenu pod budowę
nowego teatru. W kolejnych
latach profesor Jerzy Limon,
dyrektor Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego,
gościł
w Clarence House oraz Highgrove na zaproszenie Księcia.
W 2014 roku profesor Jerzy
Limon został uhonorowany
przez Jej Wysokość Królową
Elżbietę II Honorowym Orderem Imperium Brytyjskiego
mh
w stopniu Oficera.

Profesor Jerzy Limon, Księżna Kate, Książę William

Marszałek Mieczysław Struk i Księżna Kate byli w doskonałych humorach

Występ artystyczny

fot. Jan Rusek

Prezentację
wzbogacały
zmieniające się na oczach
widzów układy sceny oraz
otwarcie dachu, a następnie
występ artystyczny. Trójmiejscy aktorzy i tancerze,
ubrani w bogato zdobione
kostiumy i maski autorstwa
Alicji Grucy, będący „cytatami” z różnych sztuk Szekspira - również w ich najodważniejszych
interpretacjach
- wyjechali spod sceny jedną
z zapadni, a następnie ustawili się w żywy, zmieniający
się kilkukrotnie obraz.

medale z wizerunkiem Williama Szekspira i budynkiem Teatru Szekspirowskiego oraz dołączonym
kawałkiem drewna, pochodzącym z fundamentów wybudowanego w 1635 roku
w Gdańsku teatru elżbietańskiego, oraz biżuterię, wykonaną z bursztynu i liczącego
niemal 400 lat drewna ze
wspomnianych fundamentów dawnego teatru.

Pogawędka z podopiecznymi Fundacji Ja Też

fot. Piotr Pędziszewski

Do wnętrza Sali głównej prowadzili Parę Książęcą pracownicy biura obsługi teatru,
zatrudnieni dzięki współpracy z Fundacją Ja Też,
działająca na rzecz osób
z zespołem Downa. Goście
z zaciekawieniem słuchali
profesora Jerzego Limona,
który opowiadał o historii
wizyt aktorów angielskich
w Gdańsku, powstaniu Teatru Szekspirowskiego oraz
jego niezwykłym budynku
i możliwościach technicznych sceny.

fot. Jan Rusek

Wizyta w Gdańskim teatrze Szekspirowskim była
jednym z głównych punktów wizyty Księcia i Księżnej Cambridge w Gdańsku. Po uroczystym powitaniu
przez dyrektora teatru, profesora Jerzego Limona,
Kate i William obejrzeli krótki występ artystyczny
w uliczce między budynkiem teatru a okalającym go
murem, będący zapowiedzią widowiska, czekającego
na gości w sali głównej teatru.

fot. Jan Rusek

PARA KSIĄŻĘCA
W TEATRZE SZEKSPIROWSKIM
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BROWARY NA RATUNEK KONIOM

Z GDAŃSKA DO LIZBONY I WILNA

Ekipa AleBrowaru Gdynia wraz z Browarem Końska
Grzywa z Rumii, uwarzyła w browarze w Rumii wspólne
piwo, które będzie nosić nazwę Halfingerek. Część dochodu z jego sprzedaży trafi na cele charytatywne.

Wizz Air uruchamia połączenia lotnicze między
Gdańskiem a Lizboną i Wilnem. Węgierski przewoźnik w bazie Gdańsku pozostawi też kolejny, szósty
już samolot, co pozwoli zwiększyć częstotliwość lotów na 9 popularnych trasach.

Właścicielem i piwowarem
browaru Końska Grzywa jest
Adam Bańczyk, który ma
dwie pasje - piwo i konie, stąd
wszystkie nazwy piw nawiązują do umaszczenia i ras
koni. Halfingerek, to niewielki,
blondgrzywy konik o silnym
charakterze. W kontaktach
z ludźmi jest jednak łagodny
i świetnie nadaje się dla dzieci
i początkujących,
do nauki jazdy.
Umaszczenie różne, ale niezależnie
od
umaszczenia
charakteryzują się
bardzo jasną grzywą, tak jak dopiero
co uwarzone piwo.
Lekkie, delikatne
jasne piwo w belgij-

skim stylu Saison będzie miało swoją premierę 8 września
w barze AleBrowar Gdynia.
Złotówka z każdego sprzedanego 0,5 litra piwa Halfingerek
przekazana zostanie dla Fundacji Zwierzęca Polana, która
między innymi zajmuje się ratowaniem koni z transportów
mp
do rzeźni.

Loty do Wilna będą realizowane od 21 grudnia i będą się
odbywały 3 razy w tygodniu
– we wtorki, czwartki i soboty.
Z kolei połączenie do Lizbony zostanie uruchomione 23
grudnia i będzie realizowane
we wtorki i soboty. Ceny połączeń na Litwę mają się zaczynać od 39 pln w jedną stronę,
a do Lizbony – od 169 pln.
Wraz z ogłoszonymi nowymi
połączeniami do Wilna i Li-

zbony, Wizz Air oferuje aktualnie 32 kierunki z Gdańska.
Dzięki wprowadzeniu nowego
samolotu z Gdańska częściej
polecimy do Sztokholmu (14
lotów zamiast 12), Oslo (11
zamiast 7), Eindhoven (z 5 do
7), Bergen (z 5 do 7), Turku
(z 5 do 7), Malmo (z 5 do 7),
Hamburga (z 4 do 5), Goteborga (z 3 do 4) i Reykjaviku
(3 loty tygodniowo zamiast
2). W sumie będą to więc
o 22 loty tygodniowo więcej. mp

REKLAMA

GDAŃSKA KLINIKA URODY

Stawiamy na naturalność i bezpieczeństwo

Mezoterapia skóry głowy
PRZED

Jednym ze sposobów poprawy jakości włosów jest zabieg
należący do grona procedur dermatologii estetycznej.
W technice tej wykorzystujemy możliwość szybszego dotarcia substancji odżywczych do cebulki włosa i do miejsca namnażania się komórek w mieszku włosowym.

PRZED

Mezoterapia wykonywana jest w celu poprawy krążenia,
unerwienia oraz detoksykacji owłosionej skóry głowy. Poprzez podanie „koktajli terapeutycznych” przyspiesza się
wzrost włosa, zmniejsza jego wypadanie, a niekiedy pobudza uśpione mieszki włosowe do ponownego namnażania.
W skład mieszanek regenerujących wchodzą mikroelementy, witaminy, stymulatory wzrostu i inne opatentowane cząsteczki stymulujące komórki macierzy cebulki
włosa do regeneracji i szybszej odnowy.

przed

po

Serdecznie zapraszamy na zabiegi do Gdańskiej Kliniki
Urody.
Dr Marzena Rybkowska
Specjalista Dermatolog - Wenerolog

Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/2 | www.gdanskaklinikaurody.pl
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ANNA SKURA
Radością jest to, że moim stylem
życia udało mi się zainteresować
fajnych ludzi. To, że mnie obserwują, to powód do dumy. Sieć daje mi
tylko większą skalę i nieograniczone możliwości. Ideą bloga jest pokazanie świata, jego piękna, a nie
pokazanie, że sobie wyjechała i się
realizuje. Chciałabym, aby ludzie
mieli okazje do spojrzenia na świat,
na siebie pod innym kątem, czyli
co mogą zrobić, aby zobaczyć to
co pragną
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UCZULONA NA NIJAKOŚĆ
Z APETYTEM NA ŻYCIE
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA / FOTO: JUSTYNA GIELETA

Jak kameleon. Tak określają ją internauci, którzy codziennie z ciekawością zaglądają na jej bloga
„What Anna Wears”. Tysiące odsłon, setki komentarzy od czytelników spragnionych mody, bajkowych
podróży i potwierdzenia, że da się realizować marzenia. Pierwsze wrażenie, to piękna, skromna, otwarta na świat i wesoła. Szalenie inteligentna, zaraża optymizmem od pierwszego zdania. Szybciej niż się
wydaje przenosi do wspólnej przygody na Bali, w Maroku i Cannes, gdzie kroczy ramię w ramię z największymi po czerwonym dywanie. Anna Skura, jedna z najbardziej popularnych blogerek jest pewna,
że czuć się doskonale potrafi tylko we własnej skórze.

A

nia z Redy rusza w wielki świat
i ten pada u jej stóp. Co za bajka z happy endem!
Rusza w świat swoich marzeń.
Bazą była moda, zaczęłam blogować, a potem życie i los zweryfikowały co
mnie interesuje.
Co to takiego?
Mój blog What Anna Wears podsumowuje
kilka działów. To stylizacje modowe, sport,
joga, podróże i to co uwielbiam smakować
na talerzu. Część bloga poświęcona jest
również szeroko pojętej motywacji.

Moda to przypadek, punkt zaczepienia?
Jestem estetką, lubię dobrze wyglądać
i otaczać się pięknymi rzeczami, tak było
zawsze. Ale moda nie była tym do końca,
dlatego poszłam w inne dziedziny.
Polskie realia sprzyjały? Była szansa na
luksus i piękno?
Pewnie! Wszędzie można znaleźć inspiracje. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych,
zrobiłam dyplom z fotografii, więc wszystko
jest zachowane w artystycznym obszarze.
Blog, zdjęcia, ASP, praca asystentki projektantki modowej, public relations to kierunki,

w których szukałam siebie. Dzisiaj jest mi
ogromnie miło słyszeć, że jestem dla kogoś
inspiracją. A zaczęło się tak niewinnie, od
założenia bloga i pierwszego zdjęcia.
Pierwszy wpis był o czym, pamiętasz?
Modowy na moście w Nowym Yorku, to były
moje stylizacje, a dokładniej sukienka z second handu za kilka groszy.
Łatwo było pokazać go światu? Musisz
przyznać, ze blogerki modowe są różnie
postrzegane.
Myślę, że nie do końca jestem blogerką
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modową. Raczej nazwałabym to lifestylem,
z naciskiem na podróże i sport przeplatane
stylizacjami. Moja wiedza o modzie nie pozwala mi identyfikować się do końca jako
blogerka modowa, która powinna mieć solidne podstawy merytoryczne i doświadczenie, aby o tym opowiadać.
O czym opowiadasz na swoim blogu?
O pasji do życia. Opowiadam o podróżach,
które od zawsze były dla mnie ważne. Pokazuję co lubię jeść, nietypowo, wiążąc moje
propozycje z odwiedzanymi miejscami na
świecie. Motywuje moje dziewczyny do
aktywności fizycznej, którą uwielbiam. Biegam maratony, ale nie zamykam się tylko na
jedną dyscyplinę, mam pragnienie na więcej.
Próbuję wszystkiego. Nurkuję, wspinam się,
podróżuję, posiadam prawo jazdy na motor.
Zakochana w adrenalinie i górach?
Zakochana bez pamięci i mam nadzieję, że
z wzajemnością! Miłość do gór zaszczepili
we mnie rodzice, którzy od najmłodszych
lat zabierali nas na piesze wędrówki. Jednak
góry dla mnie to coś więcej niż piękne krajobrazy. One uczą mnie determinacji i pewności siebie.
Nauczyły na tyle, że podobno planujesz
Mount Everest?
Planuje to może jeszcze za dużo powiedziane. Na razie nazywam to wielkim marzeniem. To mój pomysł na 3 lata. Finał poprze-

dzą tylko mocne przygotowania. W tym roku
zamierzam zdobyć dwa szczyty – jeden
w Europie i drugi w Ameryce Południowej.
W przyszłym kolejne i jeśli tylko dobrze się
przygotuję, będę gotowa również i na ten
szczyt! Taką mam oczywiście nadzieję.
Masz poczucie, że internet Cię lubi?
Radością jest to, że moim stylem życia udało mi się zainteresować fajnych ludzi. To, że
mnie obserwują, to powód do dumy. Sieć
daje mi tylko większą skalę i nieograniczone
możliwości. Ideą bloga jest pokazanie świata, jego piękna, a nie pokazanie, że sobie
wyjechała i się realizuje. Chciałabym, aby
ludzie mieli okazje do spojrzenia na świat,
na siebie pod innym kątem, czyli co mogą
zrobić, aby zobaczyć to co pragną.
Co mogę zrobić?
Iść za głosem serca. Na pierwsze egzotyczne wakacje na Filipinach pojechałam mając
niewiele na koncie. Pieniądze pochodziły
z karty kredytowej, którą spłacałam pewnie
ze dwa lata. Wzięłam wolne z całego roku
i spędziłam piękne 15 dni. Ja podróżowałam
od dziecka. Wraz z siostrą wyjeżdżałyśmy
co roku na Europejskie Spotkania Młodych
Wspólnoty Taize. Wszyscy się z nas śmiali,
ale dla nas to były cudowne chwile i sposób
na zwiedzanie Europy za nieduże pieniądze.
W jaki sposób dbasz o popularność? Mało
Ciebie na ściankach i plotkarskich stro-

nach. Przecież jeśli przestaną mówić, to
blog umrze. Co wtedy?
Czy ja wiem? Myślę, że każda z moich koleżanek potwierdzi, że nie tędy droga. Moim
celem jest nieść w świat pozytywną energię.
Zależy mi na szczęściu ludzi wokół mnie.
Unikam sytuacji, w których musiałabym
krzywdzić. Wierzę, że świat może być piękny i że tylko dobro rodzi dobro.
Nie przesadzasz z tą słodyczą?
Można żyć tak, aby inspirować i być inspirowanym. Nie trzeba zazdrościć, spinać
się w złości, że ktoś, coś więcej i lepiej niż
ja. To zabiera energię, którą potrzebujemy,
aby funkcjonować w równowadze. Nie jestem odrealniona, zdaję sobie sprawę, że
ten róż codzienności przeplata się z czernią
i solą łez, jednak jest to idea, którą chcę się
kierować. Poza tym nie jestem skandalistką,
więc trudno znaleźć na mnie haczyk. Jest
cudowny mąż, dążę do szczęścia, do spełnienia bez hejtu. Wierzę, że tak się da. Podróże kształtują, więc będąc na drugim końcu
świata wiele problemów staje się przyziemnych.
Skąd taki apetyt na życie?
Moja inspiracja znajduje się w ludziach, którzy tak jak ja, chłoną każdy nowy dzień. Lgnę
do tych z pasją, charyzmatycznych, ciekawych świata i żądnych wciąż nowych wrażeń. Czerpię napęd do działania z ich historii,
wiedzy, doświadczenia i wewnętrznej tajem-

32

TEMAT Z OKŁADKI

Promuję zdrowy styl życia, ale
nie jestem fit maniaczką. Wspinam się, kocham szczyty, a tak
samo świetnie czuję się w Cannes na czerwonym dywanie. Pokazuję, że podróżnikiem nie musi
być wcale globtroter z plecakiem,
tylko można do niego spakować
elegancką suknię i szpilki. Blond
włosy i kolorowe paznokcie nie
zabraniają trekkingu i spania na
chodniku. Da się łamać stereotypy i o to walczę.
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Są takie miejsca, które zwalają
z nóg. Pierwsza myśl to różowe
jezioro w Senegalu i Australia, cudownie jest na Bali, sentymentalne
wspomnienia przywołuje wysepka na Zanzibarze, na której brałam
ślub, pierwotna natura to z kolei
pustkowia na Mauretanii, czy lodowiec na Islandii. Uwielbiam też kosmopolityczny Nowy Jork. Lista jest
długa, a każdy skrawek ziemi to coś
innego, magia tkwi w tym jak otwieramy się na świat i czego od niego
chcemy.
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nicy, która mnie w nich pociąga. Otaczam
się ludźmi, którzy inspirują, eliminując tych,
którzy zabierają pozytywną energię. To naprawdę działa! Nie tracę czasu na jałowe
rzeczy i nie poświęcam go tym, którzy mnie
nie interesują. Uwielbiam ludzi i wiem, że pasja, która z nich płynie, daje mi siłę i skrzydła.
Otwarta głowa?
Zawsze otwarta na ludzi. Podziwiam niezależność, determinację, kreatywność, życie
według własnej, założonej przez siebie
ścieżki z dala od schematów. Jestem uczulona na nijakość.
Znalazłaś na nią antidotum?
Najlepszym lekarstwem jest życie na całego. Ten apetyt zaszczepili we mnie rodzice.
Sporo podróżowaliśmy, były biwaki, które
stały się szkołą dla mnie i siostry. Z domu
wyniosłam ciekawość i właśnie bardzo aktywnym rodzicom zawdzięczam to, że nie
potrafię siedzieć w miejscu. Wybór męża
podróżnika, też podejrzewam, że nie był
przypadkowy.
Jesteś rodzinna?
Bardzo! Pochodzę z Redy, aktualnie mieszkam w Warszawie, w Polsce bywam różnie.
Czasem wracam po dwóch miesiącach.
Moja siostra podobnie, teraz mieszka
w Meksyku. Rodzice zostali w Trójmieście.
Ogromnie mnie dopingują i uskrzydlają.
Byli na ślubie?
Nie. Ślub to dla mnie święto miłości dwojga

ludzi, który uważam, że powinno się celebrować tylko we dwoje. My nasz wzięliśmy
na malutkiej wysepce na Zanzibarze. Mama
nie tylko nie miała nic przeciwko, a wręcz
przyklasnęła, że to doskonały pomysł. Od
zawsze wpajała mi to do głowy, że przeżycia i chwile są ważniejsze, a nie czy rosołek
był wystarczająco ciepły i czy starczy wódki
na stole. Szanuję decyzje i wybory innych,
jednak to zupełnie nie nasz klimat. W tym
z moim mężem zgadzamy się w 100 procentach.
Co reprezentuje sobą blogerka? Co potrafi
ponad dobieranie ubrań?
Takie zarzuty to codzienność. W moim
przypadku stawiam kolejne zawodowe kroki, więc trudniej jest sprzedać mi klapsa, że
jestem panną od ładnych ciuchów.
Moda nie oszałamia? Nie masz czasem
poczucia, że tracisz tożsamość? Zawsze
wiesz, kim jesteś?
Pasjonatką, która każdego dnia uczy się
świata. Dziewczyną, która choć ma głowę
w chmurach i uwielbia marzyć, twardo stąpa po ziemi i miewa siniaki. Mam równowagę i nie tracę kontaktu z rzeczywistością.
Promuję zdrowy styl życia, ale nie jestem
fit maniaczką. W dziedzinach, w których się
poruszam nie mam ambicji mistrzowskiej.
Lubię rywalizację jednak wiem, że chcąc być
w czymś najlepsza musiałabym się temu
całkowicie poświęcić. Nie chcę rezygnować
z czegoś dla czegoś. Interesują mnie maratony i jednocześnie wyjazdy w świat, wiec

nie mogę trenować regularnie. Wspinam się,
kocham szczyty, a tak samo świetnie czuję
się w Cannes na czerwonym dywanie. Pokazuję, że podróżnikiem nie musi być wcale globtroter z plecakiem, tylko można do
niego spakować elegancką suknię i szpilki.
Blond włosy i kolorowe paznokcie nie zabraniają trekkingu i spania na chodniku. Da się
łamać stereotypy i o to walczę.
A propos czerwonych dywanów. Jak było
na Festiwalu Filmowym w Cannes?
Cudownie! Trafiłam tu po raz drugi. Spore
wewnętrzne przeżycie, bo debiut miałam
w charakterze asystentki, tak trochę z boku.
Tegoroczne zaproszenie było personalne
i stanowiło wyróżnienie. Plus moment na
przemyślenia, że to co robisz przywiodło
Cię tu znowu i teraz chcieli właśnie Ciebie.
Monica Belucci, Diane Kruger i Ania z Redy.
To doskonały przykład mojego życia. Jest
Cannes, a potem 110 kilometrowy trekking,
gdzie będę spała w namiocie. As w rękawie
na zarzut o ubrania. Oczywiście to nie tak,
że staram się cokolwiek udowodnić, a ubrania są złe. Każdy ma swoją niszę, w której
realizuje się i rozwija.
Kogo interesuje co ubierze Anna? Jak Cię
zaszufladkować?
Nie próbuj, otworzę każdą szufladę
(śmiech)! Nigdy nie chciałam kategoryzować siebie jako blogerki modowej, bo wiem,
że moje koleżanki są dużo większymi specjalistkami w tej dziedzinie. Chciałabym
aby ludzie myśleli o mnie podróżniczka,
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która celebruje zdrowy styl życia. Dlatego
przemycam fit przepisy, zarażam pasją do
jogi i biegania pokazując jednocześnie najpiękniejsze zakątki świata. Na moim blogu
przy porannej kawie każdy znajdzie to, co go
interesuje, bo wiem, że nie każdy amator podróży ma ochotę na kwiat lotosu i nie każdy
maratończyk zachwyci się moim babskim
gotowaniem. Cel to trafić do ludzi, którzy
tak jak ja chcą żyć świadomie, w otoczeniu
wartościowego towarzystwa, kolekcjonując
niesamowite wrażenia i piękne obrazy.
Jak Ty kolekcjonujesz medale biegowe!
Siedem maratonów w różnych miejscach
na świecie. Po co?
Maratony na każdym kontynencie. Na koncie mam już cztery. Dobiegłam do mety
w Ameryce Północnej (choć tam był już
ultramaraton na 50 km), w Europie, Afryce
i w Azji. Ekstremalne też mam w zanadrzu,
North Pole Marathon zostawiam na koniec!
Maraton to wyzwanie. Paradoksalnie, ultra
maraton był łatwiejszy. Po górach, po lesie,
jest zmienność. Na szosie jest cały czas
tempo, tempo. Biegnąc traila, podbiegając
na górę, możesz iść, możesz odpoczywać.
Nie ma parcia na pełen speed.
Tworząc tytuł bloga przeczuwałaś, że
sprawy nabiorą międzynarodowego rozgłosu?
What Anna Wears miało być początkowo
pytaniem. Czas pokazał, że to stwierdzenie.
Zaczynasz robić zdjęcia, wybierasz stylizacje. Potem jest obróbka, przygotowanie

posta i podzielenie się nim z czytelnikami.
Tyle. Z czasem okazuje się, że fotki powinny
być coraz lepsze, bardziej dopracowane. Do
współpracy wchodzą firmy, dostosowujesz
się, briefujesz, musisz mieć pomysł. Skrzętne przygotowanie, post produkcja, akceptacje i kontent, który każdorazowo inspiruje
czytelników. Badań nie prowadzę, jednak
mocno zwracam uwagę co ich interesuje. To
praca na cały etat, a może nawet na trzy czy
cztery. Blog, facebook, instagram, YouTube,
snapchat – cały czas w łączności, z mailami, umowami i co najważniejsze, z kreacją.
Co za chwilę, gdy przyjdzie jutro?
Tego nie wiem i nie wynika to z braku wiedzy
czy pomysłu na siebie. Życie wszystko weryfikuje. 10 lat temu nie istniał zawód bloger.
Dostaję bodźce i szanse, które wykorzystuję
i mam to szczęście, że jestem otwarta na to
co niesie los. Całe życie pracowałam na to,
aby być w miejscu, w którym teraz jestem.
Pracujesz z mężem, od nadmiaru głowa
nie boli?
Mąż jest organizatorem podróży. Jak mało
kto zna się na swojej robocie, mogę powiedzieć, że jest dokonały! Ma wiedzę i doświadczenie, więc całość to on, przy moim
wsparciu wizerunkowym. Zawsze uczestniczę w wyprawach, pomagam na miejscu, ale
podkreślam, że on to wykreował.
Masz swoje najpiękniejsze miejsce? Ósmy
cud świata Anny Skury?
Nie da się porównać Kilimandżaro do

Bali. Afryki do Tajlandii. Są takie miejsca,
które zwalają z nóg i obiecałam sobie,
że kiedyś je spiszę. Pierwsza myśl to
różowe jezioro w Senegalu i Australia,
cudownie jest na Bali, sentymentalne
wspomnienia przywołuje wysepka na
Zanzibarze, na której brałam ślub, pierwotna natura to z kolei pustkowia na
Mauretanii, czy lodowiec na Islandii.
Uwielbiam też kosmopolityczny Nowy
Jork, ale patrząc na mój instagram to
chyba najpiękniejsze są te wszystkie
piękne zachody słońca, jakie udało mi
się zobaczyć podczas podróży. Lista jest
długa, a każdy skrawek ziemi to coś innego, magia tkwi w tym jak otwieramy
się na świat i czego od niego chcemy.
Czego Ty chcesz od świata?
Nie oczekuję wiele. Chce mieć jedynie świadomość, że dobrze przeżyłam swoje życie.
Mama zawsze mi powtarzała, że dobro powraca i święcie w to wierzę. Dobro rodzi dobro, więc szkoda życia na to, co złe.
Nie gubią Cię te dwa światy? Piękny, pełen
photoshopa, dostępny dla każdego i ten
drugi, gdzie prawda zderza się z rzeczywistością? Stworzyłaś klucz, aby funkcjonować pomiędzy?
Kluczem jest prawda. To co oglądasz na
moim blogu to nie podrasowana rzeczywistość okiem kogoś, kto za wszelką cenę
próbuje zaistnieć. To jest moja historia, którą opowiadam nie tylko najbliższej paczce
znajomych.
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ŁUKASZ LEWANDOWSKI

CZUJĘ ZEW PRZYGODY
ROZMAWIALI: DAGMARA RYBICKA / FOTO: MARCELA CARDENAS NORDNORGE.COM

Gdy przygoda wzywa, trudno jest usiedzieć w miejscu. Taką zasadę wyznaje Łukasz Lewandowski.
Oceanograf i przedsiębiorca z Trójmiasta jest zdania, że czas na fotel, pilota i kapcie kiedyś nadejdzie.
Z pewnością jeszcze nie dziś, bo opowiadane historie o dzikim i nieodkrytym Spitzbergenie przeplatane są kolejnymi pomysłami na siebie.

N

ie wystarczyło Panu zimy w tym
roku?
Wyprawa na Spitzbergen jest
wynikiem splotu okoliczności.
Po prostu padło hasło „chodź zaszalejemy”
i tego samego wieczoru kupowaliśmy z kolegami bilety.

Był pomysł na tą wyprawę?
Zależało nam na ekstremalnym miejscu. To
Arktyka w miasteczku Longyearbyen, na
tym samym równoleżniku co północne wybrzeża Grenlandii. Jest jedynym przyczółkiem cywilizacji w tym rejonie.
Co chcieliście tam zobaczyć?
To „ ostatni dziki zachód”, tak mogę określić
to co zobaczyliśmy po wylądowaniu. Bardzo małe miasteczko położone na środku
niczego. 30 km dalej jest osada górnicza
Barensburg.
Serialowy „Przystanek Alaska”?
Przystanek Alaska jest dużo bardziej ucywilizowany (śmiech)! Drogi wychodzące z miasteczka kończą się dzikim terenem. Donikąd
nie prowadzą.
Tabliczka „ koniec świata”
Poważnie mówiąc, tak. Zasięg telefonu komórkowego kończy się na rogatkach miasta
i co ciekawe, jest obowiązek posiadania broni palnej.
Wylądowaliście i dostaliście po strzelbie?
Musieliśmy najpierw spełnić dwa warunki.
18 lat i czysta karta prawnie. Broń trzeba wypożyczyć, ponieważ wyjście bez niej poza
teren zabudowany jest karane.
Ilu jest mieszkańców?
Chodząc po mieście mieliśmy wrażenie, że
większość twarzy rozpoznajemy. Mieszkańców jest niewielu. Niespełna 2 tysiące.
Funkcjonują podobnie jak my?
Tam żyje się inaczej. Historia mówi, że w tej
starej osadzie górniczej było 7 kopalni wę-

gla, z których wydobywano czysty, wysokiej jakości antracyt. Aktualnie działa tylko
jedna. Miasteczko przestawiło się na naukę
i turystykę. Jest wielkie norweskie centrum
badań oceanograficznych.
Co tam czyha na turystów?
Raczej czeka. Jest kilka znanych atrakcji.
Miasto piramida, czyli stara rosyjska, radziecka właściwie osada górnicza. Coś,
co miało być wizytówką ZSRR na zachód.
Ośrodki sportowe, baseny, szkoły, bardzo
wysoki standard życia i wszystko na pokaz.
Osada nie była ekonomicznie uzasadniona,
żyła z dofinansowania i po roku 90 została
porzucona tak jak stała. Ze wszystkimi budynkami, sprzętami, jest osadą duchów.
Dostaliście broń, przewodnika i ruszyliście eksplorować teren?
Broń tak, przewodnika nie zabraliśmy. Zaczęliśmy od pieszych wycieczek poza miasto. Ciekawostką miejsca są niedźwiedzie
polarne i śnieżne równiny po horyzont.
Osobliwe przeżycie, kiedy wędruje się przez
śnieg z karabinem na plecach i świadomością, że jest on po to by bronić się przed

zwierzyną. Ataki zdarzają się incydentalnie,
ale jak nas uprzedzono musimy mieć świadomość zagrożenia. Przeczytałem co się
dało, jak postępować z niedźwiedziami. Czysta teoria i szczęśliwie, że nie poparta praktyka. Karabin nie jest mi obcy bo w szkole
trenowałem strzelectwo, jednak nigdy nie
strzelałem do żywej istoty.
Dla człowieka, który misia widział w zoo,
spore emocje?
Dla ludzi wychowanych w cywilizacji jest to
nietypowe uczucie, gdy znajdą się 30 km za
terenem zabudowanym ze świadomością,
że jest minus 30 stopni, wieje silny wiatr
i w przypadku skręcenia nogi nie da się zadzwonić po pomoc, bo i tak nie ma zasięgu.
Z tyłu głowy jest świadomość, że w to co się
wpakowaliśmy jest dość niebezpieczne.
Wszystko szło gładko?
Raczej tak, ale spotykały nas zabawne sytuacji. Wypożyczając skutery śnieżne pewna
bardzo miła dziewczyna, która nas obsługiwała przejęła się naszym losem. Zapytała nas
gdzie chcecie jechać. Pokazaliśmy na mapie.
Czy jedzie z wami autochton? Nie. Czy macie
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GPS’a? Nie. Czy macie telefon satelitarny? Nie.
Czy jeździliście na skuterach śnieżnych? Też
nie! To co macie? Karabin i kompas!
Kompas tam działa?
Daleko na północy kompas bez odpowiedniego skalibrowania staje się mało przydatny. Pokazuje północ magnetyczną, a nie
faktyczną. Bez sprawdzenia odchylenia nie
pomoże nawet biegła znajomość mapy.
Pełen hardcore...
Bez przesady. Trudna jest temperatura. Minus 30 i towarzyszący wiatr około 100 km/h.
Gdy rozebraliśmy się do zdjęcia w przeciągu
5 minut ja zdążyłem odmrozić sobie uszy,
a dwóch kolegów palce. Jest tak zimno, że
nie odczuwa się zimna.
Każdy dzień był planowany jako przygody
i podboje?
Wymyślaliśmy z biegu. Zwiedzaliśmy dzikie
lodowe tereny. Widoki są takie, do których
człowiek z cieplejszego klimatu nie przywykł.
Chodzą renifery, nie ma drzew. Wszystko zamarza i jest niesamowicie. Udało nam się
zwiedzić opuszczona kopalnię węgla.
W sposób zorganizowany?
Nie, zdecydowaliśmy że sami. Tam wszystko jest sprytnie zalane wodą, więc nie da się
wejść do jednej wielkiej bryły lodu. Natomiast
te bliższe powierzchni rejony są dostępne.
Kopalnie są w górach, a pokłady węgla poziomo. Zupełnie inaczej niż w Polsce. Są oczywiście pod ziemią, ale w poziomie, więc aby
wejść, trzeba iść pod górę, a nie w dół.
Kulminacyjny punkt zimy przypada kiedy?
Podobnie jak u nas w grudniu. Tam jest noc
polarna, która trwa do lutego. Dni stają się
jasne, chociaż słońce nie jest jeszcze widoczne nad horyzontem. Latem jest upał,
na termometrach 10 stopni. Śnieg topnieje,
drzew nie ma, są mchy, porosty i trawa. Gołe
miejsce i w tym jest cały urok.
Kiedy kolejna wyprawa?
Już była! Pod koniec czerwca postanowiliśmy spłynąć rowerem wodnym Wisłą.
Z Krakowa do Gdańska. Dość znanym rowerem, który swego czasu pojawił się we
wszystkich wiadomościach w kraju.
Co narozrabialiście?
Dostaliśmy mandat za zaśmiecanie po posprzątaniu w stawie.
Jak to?
Najpierw był rower, a potem pomysł, że
jak już mamy pływać to w czystej wodzie.
Zaczęliśmy sprzątać i zrobiła się afera. Na
szczęście skończyło się na mandacie. Rower i staw pod swoje skrzydła wzięło Stowarzyszenie Przyjaciół Oliwy i w tej chwili

mamy staw pod opieką wraz z zezwoleniem
na trzymanie roweru na wodzie.
Dlaczego rower wodny?
Inspiracją był staw, nad którym uwielbialiśmy usiąść i wypić przysłowiową herbatę.
Od słowa do słowa padł pomysł na zakup
roweru. Kupiliśmy, przywieźliśmy, zwodowaliśmy na stawie i postanowiliśmy, że
rozpoczynamy pływanie.
Był rower i co teraz?
Rajdy samochodowe. Hobbistycznie zajmuję się zabytkową motoryzacją. Ten temat coraz prężniej rozwija się w Polsce i w tej chwili
w każdy weekend jest zlot, wyścig czy rajd.
Jakie cuda zaparkował pan w garażu?
Dwie syrenki i dużego fiata oraz Mercedesa
W126 z 80 roku.
Syrenki kość słoniowa?
Biała i żółta. Pięć razy brałem udział w rajdzie „ Złombol” na Śląsku. To impreza cha-

rytatywna i polega na tym, ze trzeba samochodem produkcji komunistycznej dojechać
gdzieś daleko. Meta zazwyczaj jest w innym
miejscu i dzieli ją od startu 3000 kilometrów.
W taki sposób zwiedziłem spory kawałek Europy za kierownicą krwistoczerwonego Fiata
i Syrenki. Byłem w Istambule, Lochness.
Lepiej fiatem czy syreną?
To zależy. Fiat jest mimo wszystko bardzo
współczesnym samochodem. Oczywiście
kojarzy się z zamierzchłym PRL-em, ale
prawda jest taka, że niewiele odbiega od
współczesnych aut. Jest stosunkowo szybki, ma cztery tarczowe hamulce, nie jest gratem za jakiego mają go ludzie.
Dlaczego nie produkcja rosyjska, radziecki Zaporożec, czarna Wołga?
Czemu nie! Mam 4 auta, zobaczymy co
dalej. Jeżdżę nimi normalnie. Codzienna
eksploatacja budzi zaskoczenia na ulicach.
Zwracają na siebie uwagę. Jest głośno, jest
mocno, ale to jest to co nadaje frajdę.
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MUNIEK STASZCZYK

DOSZEDŁEM DO ŚCIANY
ROZMAWIALI: DAGMARA RYBICKA / FOTO: GREG ADAMSKI

Legenda, wokół której krążą mity. Artysta, który przez 35 lat na scenie zapracował na miano ikony.
Jest symbolem wolności, nonkonformizmu i prześmiewczego protestu przeciwko szarej rzeczywistości. Jest też historią naszych czasów, świadectwem przemian i sztandarowym przykładem charyzmy
i siły osobowości, dzięki której na jego muzyce wychowały się pokolenia. Z głośników słychać do
widzenia, które zwiastuje obietnicę i pewność, że to co za chwilę zrobi Muniek Staszczyk, wokalista
zespołu T.Love, kolejny raz spowoduje aplauz.

C

o teraz gdy ostatni zgasi światło?
Życie, które decyduje, że najwyższy czas na przerwę. Postanowiłem zawiesić działalność zespołu od stycznia 2018.

T.Love stanie się historią?
To zawieszenie koncertów. T.Love się nie
rozwiązał. Jesteśmy, żyjemy, gramy, ale
czas na przerwę. Koncertujemy od 35 lat
i taki „full time” zawodowy powoduje, że
trzeba zluzować. Zespół to duże przedsiębiorstwo. Jest 7 muzyków, dwójka
managerów, kierowca, akustyk, facet od
świateł i dwójka technicznych. Poważna
sytuacja, w której uznałem, że chcąc być
lojalnym muszę na pewien czas odbić.
Decyzja zapadła już dawno. Wszystko
uzgodniliśmy i nie zostawiam nikogo na
lodzie. Nie jestem w stanie powiedzieć,
że zamykam, bo wiem, że jest szansa,
aby za parę lat wrócić z fajną płytą. Na
dziś musimy zrobić stop.

Przecież rock’n’rolla masz we krwi..
Miałem już rok przerwy, który upłynął bardzo
szybko. Sporo podróżowałem. Fakt, bardzo
kocham to moje najstarsze dziecko jakim jest
T.Love, ale nie jestem gościem, który ma uzależnienie od sceny i musi to robić. W przerwie
z pewnością będę występował. Teraz też pojawiam się gościnnie na zaproszenia. Jestem jako
ja – Muniek. Zespół osiągnął na polskiej scenie
to wszystko czego chciałem. Będziemy grać
jeszcze do końca roku. Nie wiem jak będzie za
rok, dwa, ale dalej funkcjonować tak nie chcę.
Czyli jak?
Dochodząc do momentu, że bardzo znielubiłbym swój zespół.
Takie zmęczenie?
Straszne.
Wydawało się, że to bardzo fajne życie?
Fajne życie to mają Rolling Stonesi, którym
optyka pozwala machnąć trasę raz na 5 lat

podróżując po całym świecie. My gramy
głównie w Polsce, kalendarz z roku na rok
jest podobny. Oczywiście to świetna praca
i ciągle pasja, jednak nie zapominajmy, że to
aż 35 lat.
Te 35 lat na scenie dają status legendy?
Nie lubię górnolotnych określeń. Zdaję
sobie sprawę, że wnieśliśmy swój wkład
w historię polskiej muzyki. Fajnie jest.
Z okazji jubileuszu, który mieliśmy podczas Polsat Superhit Festival w Operze
Leśnej w Sopocie, pojawili się z nami super goście. Z każdym z nich dobrze się
znamy. Prócz Korteza, którego poznaliśmy niedawno.
Dlaczego Sopot, a nie Opole? To byłby
show!
Z uwagi na Ninę Terentiew, którą cenię
i znam długo. Była zawsze przychylna
T.Love i różnym moim projektom, jak np.
Szwagierkolaska. Robiliśmy wspólnie wiele
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recitali dla telewizji. Nina nigdy o nas nie zapomina, więc powiedziałem, że mamy 35 lat
i czy zrobimy coś razem. To było oczywiste.
Zaczynaliście niekomercyjnie, takie zakończenie nie kłóci się z ideologią? Jarocin przestał pasować?
Pasuje, ale nas tam nie chcieli. Po prostu
zostaliśmy wydymani. T.Love jest kapelą
jarocińską i chciałem jubileusz mieć tam.
Woodstock odpadł, bo otwieraliśmy festiwal
dwa lata temu, więc decyzję Jurka Owsiaka
rozumiem. Decyzji Jarocina już nie. Na liście
są artyści, którzy mają żaden lub niewielki
związek z festiwalem. Cóż, przebolałem wydymanie, ale i tak szkoda.
To jednak komercja bardziej sprzyja...
Przecież komercyjni jesteśmy od 1991 roku,
kiedy „Warszawa” stała się ogólnopolskim
hitem. Zespół w undergroundzie był w latach 80-tych, a mamy 2017. Takich festiwali
jak Polsat Superhit zagraliśmy już z 15, to
nie debiut. Opole, Sopot, Polsat, TVN, byliśmy wszędzie. Gramy w klubach, eventy dla
firm, dla studentów.
Jak to będzie na wolnym? Co jeszcze?
Ogródek, książka, podróże?
Jest dużo rzeczy a najgorsze to planować.
Nie jestem człowiekiem, który się nudzi, jest
tyle ciekawych rzeczy dookoła.
To może jak Kukiz, w politykę?
Nie nadawałbym się do tego. Nie mój żywioł.
Świata nie chcesz zmieniać? Ideologicznie
lub dla cyfr na koncie?
Co tam można zmienić? To degeneracja. Jedynie co można, to wpaść w bagno. Władza
zmienia. Polityka z natury jest brudna i musi
istnieć. Nie potrzebuję nieczystych układów.
Wole mieć porządek w relacjach z rodziną,
żoną, kolegami. Wszystko jest u mnie jasne
i nie pierdolę kocopołów, że w coś gram. To
gra dla chłopców, którzy się lubią bawić bronią. Nie dla mnie.
Taki konkretny z Ciebie gość?
Nie, ale ja piszę piosenki więc jeśli ktoś
ma chęć poznać moje poglądy, to tam
je znajdzie. Po co mi polityka? Jako wierzący mam wciąż szereg wątpliwości,
wątpię w jakąkolwiek partię polityczną.
Każdy komuś służy.
Kościół to też pewnego rodzaju korporacja.
W służbie wielkich pieniędzy. Wierzysz
i praktykujesz?
Zależy. Historia Kościoła jest bardzo skomplikowana. Gdyby nie on, bylibyśmy dziś
Republiką Radziecką. Gdyby nie Kościół,
ten kraj nie przetrwałby komunizmu. Jasne,
swoje ma za uszami, ale to są tylko ludzie.
Kto bez grzechu, niech pierwszy rzuci ka-

mieniem. To jakby powiedzieć, że Bóg jest
winien holocaustu. To zrobił człowiek człowiekowi. Czy Kościół stosuje się do Biblii?
Nie do końca. Ja wierzę. Tyle. Mam swój
punkt widzenia, ale nie jestem gościem, który będzie nawracał.
Drogowskaz to kamienne tablice z dekalogiem?
Upadam oczywiście, ale się stosuję.
Początek roku 2018 będzie dla Ciebie zupełnie nową rzeczywistością?
Nie wiem do końca jak będzie. Czekam
na ten 2018. Dziś jest fajnie, ale bardzo
mnie interesuje, co przyniesie czas. Jak
to będzie. Ten rok przerwy, który miałem upłynął szybko i nie chciało mi
się wracać. To był moment, w którym
rzuciłem się na podróże. Postanowiłem, że w rok zwiedzę prawie że cały
świat. W efekcie byłem zmęczony tymi
wszystkimi wycieczkami, mapami, przewodnikami Pascala, itp.
Podróżowałeś jak typowy turysta?
W jednym roku to za dużo. W marcu poleciałem z kumplem do RPA, w kwietniu z żoną
do Mejugorje samochodem, w maju na
południe USA do muzycznych stanów, jak
Missisipi, Arkansas, Nowy Orlean. Potem
była Kanada, w lipcu znowu gdzieś, potem
na Ukrainie, znów z żoną w Tanzanii i Kenii i później na Białorusi. Przejebane, byłem
głupi. Wiesz, chodzi o to, że nie wiem co będzie i fajnie tak nie wiedzieć.
Zespół dawał młodość?
Sranie w banie z tą młodością.

Przecież kiedyś musisz siąść na tyłku?
Pesel nie kłamie...
Nie muszę na tyłku, bo zawsze da się zrobić coś wartościowego. Jakąś płytę, niekoniecznie z T.Love. Z T.Love nagraliśmy
kilkanaście albumów, ostatni ubiegłoroczny
nagrany w Trójmieście rzutem na taśmę.
Jest jakiś bliski sercu?
Ciężko określić. Kilka było dobrych. „King”,
„Prymityw”. W każdym momencie byłem
innym człowiekiem. Zaczynałem mając
17 lat, pierwszy album kiedy skończyłem
25. Graliśmy w komunie, na przełomie, gdy
przyszedł Mazowiecki, były porażki kapitalizmu. Jak zaczynaliśmy nie było komórek
i internetu (śmiech). Jest zajebiście, że dotrwaliśmy do momentu, że można temat
zamknąć. Po co robić kolejną płytę na siłę?
Chodziłoby tylko o hajs. Nie jestem pazerny
i mam z czego żyć.
Fajnie sobie ten świat poukładałeś.
Nawet nie planowałem. Jestem wdzięczny
losowi. Był łaskawy dla zespołu, dla mnie.
Spoko. Trzeba znać umiar a ja nie jestem dożywotnim estradowcem. Jestem wyluzowany. Sam wymyśliłem zespół, jestem sobie
sterem, żeglarzem i okrętem, mogę go też
rozwiązać. To nie wynika z ego.
Z czego w takim razie?
Dochodzisz do takiej ściany i jak czegoś nie przewietrzysz, to się udusisz.
Nikt nie jest winien. Trzeba coś zmienić
i zobaczyć jak się żyje bez. Trzeba popatrzeć na inne rzeczy. Jechać gdzieś.
Takie mogę, ale nie muszę, bo się już
w życiu po prostu nagrałem.
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Z MICHAŁEM WŚRÓD ZWIERZĄT
Fot. Tadeusz Dobrzyński

LEW NA GŁODZIE

ROZMAWIAŁA: AGATA RUDNIK

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kilogramów mięsa dziennie pożerają
gdańskie lwy? Czy bywają czasem na diecie? Z okazji obchodzonego
Michał Targowski
10 sierpnia Międzynarodowego Dnia Lwa, o tych niezwykłych i budzących
respekt zwierzętach, opowiada dyrektor Zoo w Gdańsku Michał Targowski.

W

ielu osobom wydaje się, że
pozycja lwa jest w przyrodzie niezagrożona. W końcu
to król zwierząt. Tymczasem
rzeczywistość jest zupełnie inna.
Pozycja lwa w środowisku naturalnym bardzo
słabnie. Zwierzęta te już wpisuje się w listę
gatunków ginących. W ciągu 50-100 lat może
ich zupełnie zabraknąć poza ogrodami zoologicznymi. Lew prowadzi bardzo ryzykowny,
nerwowy i trudny tryb życia. Choroby, agresje
skierowane na samców, czy zagryzanie młodych osobników to tylko niektóre elementy
lwiej codzienności. Lew jest też obiektem
ataku człowieka tubylczego, który uważa go
za szkodnika. Stąd populacje tych zwierząt
tak bardzo ulegają zmniejszeniu.
Czyli każdy dzień to dla nich prawdziwa
walka o przetrwanie?
Ich los jest całkowicie nieprzewidywalny.
To jedyny kot, który żyje w stadzie, liczącym od kilku do kilkunastu osobników. Samotne samce tworzą zaś tzw. grupy kawalerów, które napadają na rodziny i próbują
wyeliminować samca czołowego. Chwila
nieuwagi powoduje, że potomstwo może
być zagryzione, a nawet pożarte. Wiąże
się to z nieustannym stresem i przymusem ciągłego okazywania pełni sił, zdrowia i kondycji.

Osobniki żyjące w Ogrodzie Zoologicznym
w Gdańsku to lwy angolskie. Dlaczego tak
ważne jest, by w stadzie hodowlanym zachowana była czystość gatunku?
Na świecie żyje siedem czystych podgatunków lwów. Mogą one jednak mieszać się między sobą i wówczas tworzą tzw. krzyżówki.
W Gdańsku mamy hodowlę czystych genetycznie lwów angolskich i dbamy o to, by ten
stan zachować. W przeciwnym razie rodzą
się słabsze osobniki, a cała hodowla przestaje
mieć sens. Nadwyżki naszych zwierząt przekazywane są również tylko do tych ośrodków,
które hodują ten gatunek. W Europie jest ich
jednak niewiele. Dotychczas udało nam się
oddać dwa samce, jeden pojechał do Chorzowa, drugi zaś do Brna w Czechach. Mamy jeszcze jednego w zanadrzu, niestety jeszcze nikt
się do nas nie zgłosił. Dorasta on już jednak
osobno, na wydzielonym wybiegu, gdyż stwarza zagrożenie dla samca czołowego Arco.

poszczególnych osobników. Codziennie przechodzą przez korytarz, wyposażony w wagę
elektroniczną. Możemy więc bez problemu
śledzić ile ważą. To bardzo ważne, gdy np. podejrzewamy, że któraś z samic jest w ciąży,
wtedy widać, że przybiera na wadze. Ciąża jest
jednak trudna do zaobserwowania, bo przy tak
dużej masie - ok. 200 kg, mały płód nie niesie za
sobą aż tak dużej zmiany. Warto wspomnieć,
że ciąża trwa około 110 dni, a małe lwiątka po
narodzinach są tak naprawdę niewiele większe
od kota domowego. Spadek wagi jest za to dla
nas wskaźnikiem tego, że być może dzieje się
coś złego. Dwa lata temu odnotowaliśmy niepokojące wskaźniki u Arco. Chudł, a jednak był
w pełni sił. Musieliśmy go uśpić i przeprowadzić
niezbędne badania. Okazało się, że wszystkiemu winna była mała, niestrawiona kosteczka,
która utknęła w jego przełyku. Przeprowadziliśmy operację i samiec bardzo szybko wrócił do
dobrej kondycji.

Obserwując gdańskie lwy, można pomyśleć, że ich życie jest wręcz sielskie!
Warunki stworzone dla lwów są tu rzeczywiście
idealne. Wybieg ma ponad 2 hektary i stwarza
im namiastkę życia na wolności, a do tego odpowiednia opieka weterynaryjna i hodowlana
oraz brak zagrożeń zewnętrznych. Dzięki temu,
że nasz pawilon jest duży i nowoczesny, możemy prowadzić ciągłą obserwację i pomiar

Ile mięsa tak naprawdę zjadają dziennie lwy
w gdańskim Zoo?
Każdego dnia lwy dostają po 7 kilogramów
mięsa wołowego z kością, która stanowi 30%
takiej porcji. Dzięki obgryzaniu kości lwy mają
zajęcie i nie nudzą się. Obecnie stado liczy
siedem osobników, dziennie więc przygotowujemy 49 kilogramów mięsa. W ciągu roku
takie wyżywienie obejmuje kilkanaście ton pokarmu. Raz w tygodniu, w niedzielę, lwy nie dostają jedzenia, a jedynie wodę. Robimy im taką
głodówkę, która jest potrzebna dla lepszego
zdrowia i samopoczucia. To dość zabawne,
gdy obserwuje się ich konsternację, gdy wracają do pawilonu i szukają mięsa. Na wolności
zwierzęta te jedzą średnio raz na tydzień, albo
czasem jeszcze rzadziej.
Czy poza mięsem w lwiej diecie znajdują się
też inne produkty?
Nie, ale za to, przyznam szczerze, że raz
w tygodniu dajemy im prawdziwy rarytas króliki. Przyjeżdżają one do nas w całości,
zamrożone. Lwy je uwielbiają, to też przybliża im życie na wolności.
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KARYNTIA

UCIECZKA OD CYWILIZACJI

AUTORKA: MARTA LEGIEĆ

Z jednej strony nagie szczyty strzelistych gór, z drugiej wartka rzeka wyznaczająca cel. Sielski obrazek oglądam z siodełka swojego roweru. Rozpływam się nad tym, co serwuje mi natura i dziwię się, że nie są to zdjęcia
z albumu ze zdjęciami, w których przesadnie podkręcono kolory. Austriacka Karyntia nie potrzebuje sztucznego upiększania.
Panorama Villach

C

iepłe, włoskie powietrze wymieszane ze smakiem słoweńskiej
kuchni, okraszone austriackim
czarem. A może zupełnie odwrotnie? W położonej po południowej stronie Alp Karyntii, trzy kultury wymieszały
się jak w wielkim kotle. Stworzyły miejsce
idealne, zachwycające sielskimi obrazkami, jakich szuka się długo. I smakami,
których nie zapomina się do końca życia.
Kiedy przyjechałam tu kiedyś zimą, pomyślałam, że trafiłam do bajki. Po letnim
pobycie w Karyntii jestem już przekonana,
że to zaczarowane miejsce.

ROWEROWA PERSPEKTYWA
Z Klagenfurtu, stolicy Karyntii, do Wenecji
można dojechać w trzy godziny, a z Villach
do słoweńskiej Lublany w zaledwie godzinę.
Z najbardziej południowego landu Austrii
można bez problemu wyskoczyć na obiad
na Istrię. Czas jednak płynie tu tak szybko, że
na wycieczki do sąsiadów najzwyczajniej nie
ma czasu.
Chciałam zobaczyć jak najwięcej. Najprościej i najwygodniej byłoby wsiąść w samochód. Jednak ja miałam inny plan - przejechać tyle, ile się da, na rowerze. Po górskich
ścieżkach mój ebike sunął, jak po maśle.

Dzięki niemu, zamiast skupiać się na łapaniu
oddechu, mogłam przyglądać się wyrastającym z ziemi szczytom, słodkim niczym
bombonierki pełne czekoladek miasteczkom
i płynącej leniwie Drawie, wyłaniającej się
zza zakrętu raz po raz.

SŁUCHAJĄC NATURY
Ścieżki wiodą tuż przy rzece. Droga, którą obrałam, nazywana jest Drauradweg i prowadzi
przez Karyntię i Słowenię, aż do Adriatyku. To
najpopularniejsza trasa rowerowa w regionie,
choć ścieżek dla jednośladów jest znacznie
więcej. I nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie pokonamy całego szlaku, a tylko
jeden z jego malowniczych etapów, warto
podjąć wysiłek. Czasu jest sporo, bowiem
słoneczny, łagodny klimat umożliwia wycieczki rowerowe do późnej jesieni.
Czasami droga przecina pola kukurydzy, innym razem ociera się o zboże. Raz prowadziła mnie przez urocze miasteczka, innym
razem przez gęsty las, w którym pospolite
świerki od korzeni po koronę pokrywa gęsty
mech. Miejscowi mówią, że to dowód na nieskazitelnie czyste górskie powietrze. Przez
długie godziny nie mogłam pozbyć się myśli,
że wreszcie znalazłam miejsce, w którym
można uciec od cywilizacji i wsłuchać się

w przyrodę wolną od gwaru, muzyki, nawet
zasięgu telefonu komórkowego. Przy odrobinie szczęście towarzyszami wędrówki są
koziorożce, orły i świstaki.

ŚLADEM NAPOLEONA
Po wysiłku na jednośladzie trzeba doładować akumulatory. Idealnym zakończeniem
aktywnie spędzonego dnia jest zanurzenie
się w ciepłych wodach termalnych, które
usuwają zmęczenie mięśni nadwyrężonych
podczas jazdy. Tu jest to wyjątkowo proste,
bowiem z gorącego wnętrza karynckiej ziemi tryskają lecznicze źródła. Z ich dobroczynnych właściwości korzystali starożytni Celtowie oraz Rzymianie. Nawet Napoleon miał tu
ochotę na kąpiel. Nic więc dziwnego, że górskie szlaki doprowadzają w końcu na basen.
Term wyposażonych w eleganckie SPA jest
tu wiele. Bad Kleinkirchheim od dawna należy do elity kurortów, które najbardziej rozpieszczają turystów. Ja wybrałam Badehaus
z widokiem na Millstätter See, drugie co do
wielkości jezioro Karyntii o głębokości 141
m. Jego wody całe dnie skąpane są w słońcu i czuć tu śródziemnomorski klimat. Rozgrzane do niemal 100 stopni sauny relaksują,
a komu w saunie za gorąco, może się schłodzić w zapraszającej toni jeziora.

PODRÓŻE

Karyntia to raj dla miłośników rowerów i natury

PO IMIENIU Z MAKAKAMI
Najbardziej na południe wysunięty land
Austrii na pierwszy rzut oka leży trochę na
uboczu największych, znanych i najmodniejszych alpejskich kurortów. Być może dlatego
o Karyntii Polacy dowiadują się pocztą pantoflową. Chociaż nie! O Villach słyszał chyba
każdy. To tu triumfy święcił Adam Małysz,
ustanawiając rekord skoczni. Również tu nasi
skoczkowie uzyskali pierwsze podium drużynowe. Poza tym fakt, iż Karyntia leży z dala
od miejsc popularnych i zatłoczonych sprawia, że ceny są tu zdecydowanie niższe niż
w innych alpejskich kurortach. Same zalety.
Kameralne, sześćdziesięciotysięczne Villach
daje szansę na wytchnienie. Samo jego położenie wzbudza zachwyt. Rozciągnięte nad
rzeką Drawą, otoczone malowniczymi alpejskimi szczytami, zachęca do niespiesznego
wędrowania. Wypełnione klientami w każdym wieku restauracje i kafejki tętnią życiem.
Czas tu zwalnia, a śródziemnomorski styl życia sprawia, że człowiek w jakiś zadziwiający
sposób czuje się wolny od codziennych trosk.
Kolorowe kamieniczki, późnogotycki kościół
świętego Jakuba z bogato rzeźbionym ołtarzem, wille z przełomu XIX i XX wieku przenoszą w dawne lata.

SKRZYDLATE DRAPIEŻNIKI
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Alpejskie szlaki kulinarne w Karyntii
jak na wolności. Małpy te potrafią nie być złośliwe, nic nie kraść, nie zaczepiać odwiedzających ich ludzi. Są ciekawskie, ale całkiem
grzeczne, czasami zabawne. Ich opiekunowie znają wszystkie małpy po imieniu, całą
grupę składającą się ze 160 osobników.

specjalny gatunek pstrąga z czerwonawym,
delikatnym mięsem. Zaręczam, że nigdzie
poza Karyntią nie znajdziecie tego smaku.
Dambulla.

SMAKI DOPRAWIONE MORSKĄ
BRYZĄ

A co z wielbicielami typowo austriackich
smaków? I oni dostaną swoją porcję. W kartach dań jest kultowy Wienerschnitzel. Jest
też ulubiony deser Franciszka Józefa, czyli
osławiony Kaiserschmarren, puszysty omlet
rwany na małe kawałki serwowany z cukrem
pudrem, musem jabłkowym i żurawiną. Kiedy
zjesz choć jeden kawałek, przepadniesz i nie
odejdziesz od stołu, dopóki nie skończysz.
A jeśli nieco Austrii zechcecie przywieźć do
domu, kupcie speck, miejscowe sery i miody
- idealne prezenty dla najbliższych i oryginalne
pamiątki z wakacji.

Zewsząd unosi się zapach regionalnych alpejsko - adriatyckich smaków. To, co znajdziemy
w kartach lokalnych restauracji, przyprawione jest aromatem górskiego powietrza z wyraźnym posmakiem morskiej bryzy. Region
w swojej kuchni harmonijnie łączy najlepsze
tradycje kilku kultur i właśnie dlatego stał
się najbardziej pasjonującą krainą kulinarną
w Austrii. Serwuje się tu dania w stu procentach naturalne, prezentujące całe bogactwo
regionu. Slow food w najczystszej postaci.
Gwarancję udanej eksploracji świata lokalnych przysmaków dają Kärntner Nudeln,
które przypominają nasze pierogi ruskie.
Wypełnione są doprawionym miętą nadzieniem serowo-ziemniaczanym, okraszone
boczkiem lub polane masłem dają energię
na długie godziny. Jeśli chcecie zjeść lekko,
postawcie na menu rybne, które jest tu wyjątkowe. Moim faworytem jest Kärntner Laxn,

KUCHNIA REGIONALNA

Nieco dalej, na drodze łączącej Kandy
z Colombo, mieści się drugi sierociniec Millennium Elephant 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 zwracając uwagi na
dżipy pełne turystów.

Kto potrzebuje adrenaliny, powinien wybrać
się na średniowieczny zamek Landskron.
Tam, na ptasim show, skrzydlate drapieżniki
przelatują nisko nad głowami gości. Przez sekundy miałam wrażenie, że ich wielkie skrzydła otrą się o moje włosy. Kiedy wydaje się,
że jest niebezpiecznie, z widowni wydostaje
się krzyk. Strach jest jednak nieuzasadniony.
Wszystko jest pod kontrolą opiekunów orłów
i sokołów, które dają swój popis.
Podobnie jest w pobliskim parku Affenberg,
w którym jedynymi mieszkańcami są makaki
japońskie. To jeden z nielicznych na świecie
rezerwatów, gdzie makaki japońskie żyją tak,

Ucieczka od cywilizacji z widokiem na Alpy
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ELEKTRYFIKACJA MOTORYZACJI
W WYKONANIU BMW
AUTOR: MARCIN WIŁA / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Dojazd do pracy rowerem czy samochodem? Kiedyś ten wybór był dylematem – samochód zatruwa środowisko emitując spaliny, a rower powoduje zmęczenie i w efekcie spocenie się, co nie
jest komfortowym uczuciem podczas pracy. Teraz BMW wywraca te teorie do góry nogami! Samochód nie emituje spalin, a rower nie męczy, nawet podczas jazdy pod górkę. Jak to możliwe?
Odpowiedź znaleźliśmy w salonie Bawaria Motors Gdańsk.

B

MW należy do grona tych producentów, od których oczekuje się sportowych emocji, którym daleko do
ekologii. Wyśrubowane normy emisji spalin
i ogólna, coraz bardziej odczuwalna niechęć
do diesla powoduje, że także bawarski producent sięga po hybrydowe rozwiązania.

BMW 225xe iPerformance Active Tourer
dzięki połączeniu elektrycznego napędu
BMW eDrive oraz silnika spalinowego BMW
TwinPower Turbo o pojemności 1.5 litra
i mocy 136 KM umożliwia zarówno jazdę na
napędzie elektrycznym, jak i nieograniczoną
mobilność za sprawą silnika spalinowego.

Inteligentna współpraca obu układów tworzy
elektryczny napęd xDrive. System jest sterowany automatycznie i zapewnia w każdej
sytuacji najlepszą możliwą trakcję na obu
osiach. Wszystko to skutkuje wyjątkową skutecznością i takimi parametrami jak średnie
zużycie paliwa w okolicy 5 litrów na 100 km

MOTORYZACJA
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(producent jest bardziej optymistyczny i podaje wynik 2,1 – 2,0 l/100 km ) oraz emisji
CO2 na poziomie zaledwie 49 – 46 g/km.
Technologia BMW eDrive z zakresu BMW EfficientDynamics umożliwia w trybie tylko elektrycznym przejechanie około 41 km bez emisji
jakichkolwiek spalin pochodzących z samochodu. Dojeżdżając codziennie do pracy np.
z Sopotu do Gdyni i ładując baterie każdego
dnia we własnym garażu, zapomnieć można
o odwiedzaniu stacji benzynowej.
Przy jeździe miejskiej wydajność doładowywania jest duża. Niestety spada niemal
do zera przy szybkiej jeździe autostradowej.
Stąd łatwy wniosek – 225xe do miasta, ale
odmiana z dieslem lub benzyniakiem na trasy. Poniekąd jest to logiczne – spaliny najniebezpieczniejsze są właśnie w miastach. Nikt
jeszcze nie słyszał o smogu nad trasami
przelotowymi.
Wrażenia z jazdy „dwójką” z takim napędem
są rewelacyjne. Dzięki współpracy obu napędów, w najbardziej dynamicznym trybie
kierowca ma do dyspozycji łącznie 224 KM
i 385 Nm momentu obrotowego. 225xe jest
drugą najdynamiczniejszą odmianą tego
modelu, zdolną osiągnąć 100 km/h ze startu
zatrzymanego już po 6.7 sekundy. Do tego,
dzięki elektrycznemu napędowi, samochód
jest również bezszelestny.
Jedynie praca hamulców wymaga pewnego
przyzwyczajenia. Ze względu na działanie
systemu odzyskiwania energii, za każdym
razem, gdy mocniej się zahamuje, można
odnieść wrażenie, że w układzie coś o siebie „ociera”. I jak najbardziej tak jest, bowiem
w ten właśnie sposób odbywa się doładowywanie akumulatorów.
BMW w modelu 225xe osiągnęło coś, co
nie zdarza się często. Jest to rozsądne
połączenie nowoczesnego, oszczędnego, ekologicznego samochodu i to wciąż
sprawiającego radość z jazdy. Co być

może najważniejsze – przy naprawdę
dobrze skalkulowanej cenie. Jak myślicie, ile kosztuje kompaktowy mini van od
BMW, „robiący setkę” w mniej niż 7 sekund, z napędem na 4 koła?
200 000 zł? 250 000 zł? Nie. BMW 225xe
iPerformance Active Tourer kosztuje od 155
400 zł. Mocno doposażony, prezentowany
w tym materiale egzemplarz, to wydatek 219
816 zł. Wciąż rozsądnie. Dodam, że nowy
Prius Hybrid Plug-In od Toyoty to wydatek
minimum 152 900 zł…
Druga część tego testu to porównanie z innym
pojazdem, udostępnionym nam przez Bawaria
Motors Gdańsk. BMW Cruise e-Bike to rower
z elektrycznym wspomaganiem zaprojektowany przez Jewgienija Masłowa. Model ten, tak
jak i pozostałe rowery w gamie bawarskiego
producenta, idealnie odzwierciedla dynamikę
i stylistykę samochodów BMW. Dotyczy to zarówno jego dopracowanej techniki, jak i wyraźnej, innowacyjnej stylistyki.
Ramę roweru wykonano z aluminium, zamontowano w nim 10-biegowe przerzutki

Shimano Deore, hamulce tarczowe BR-M395
tego samego producenta oraz… układ elektryczny, który wspomaga rowerzystę. Rower
posiada akumulator Bosch o pojemności
energetycznej wynoszącej 300 Wh oraz silnik o mocy 250 W.
Jazda takim wehikułem jest niczym korzystanie z jakiejś niewidocznej siły, która pcha
jednoślad do przodu przy nawet lekkim pedałowaniu. Wrażenie co najmniej dziwne, ale
jakże ekscytujące. Ładowanie baterii trwa
3.5 h i pozwala przejechać do 100 km. Osiągi
rewelacyjne, biorąc pod uwagę choćby stosunkową dużą wagę roweru – 22 kg.
BMW Cruise e-Bike sporo waży, sporo też
kosztuje. Cena 12.499 zł, ale dzięki temu
możesz dłużej i więcej. Trzeba jednak pamiętać, że rower elektryczny to cały czas
rower. Pedałowanie jest konieczne, a silnik
elektryczny nie zastępuje w pełni silnika naszych mięśni. On nas tylko wspomaga i pozwala, aby jazda stała się przyjemniejsza
i bardziej komfortowa.
A Ty czym pojechałbyś do pracy?
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EKSKLUZYWNIE I LUKSUSOWO
AUTOR: MARCIN WIŁA

Cars & Coffee, czyli cykl spotkań posiadaczy i entuzjastów ekskluzywnych samochodów trafił
wreszcie na Pomorze. Pierwsza edycja tej znanej na całym świecie imprezy odbyła się w hotelu
Quadrille w Gdyni. Na terenie obiektu zaparkowało blisko 80 niezwykle rzadkich samochodów.
fot. Konrad Janicki

Cars & Coffee narodziło się we Włoszech,
a więc miejscu, gdzie kultura motoryzacyjna
już od wielu lat jest na bardzo wysokim poziomie. Spotkania o takiej nazwie odbywają
się na całym świecie i w wielu rejonach mają
już charakter wydarzeń kultowych.
W Trójmieście pojawiło się kilka motoryzacyjnych perełek, podziwiać można było kilka
elitarnych modeli z Italii – z Ferrari, Maserati
i Lamborghini włącznie. W ogrodzie hotelu
Quadrille zaparkował również Bentley Continental GT oraz Bentayga, a także Aston Martin DB9 Volante.

fot. Konrad Janicki

fot. Konrad Janicki

Aston Martin DB9 Volante, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga

fot. Marcin Wiła moto3m.pl

Chevrolet Corvette

fot. Marcin Wiła moto3m.pl

Ferrari Dino

fot. Marcin Wiła moto3m.pl

Ferrari
Ferrari 458 Italia oraz Lamborghini Hurracan

Audi R8

Mocną grupą samochodów były również
auta niemieckie – Mercedesy serii AMG,
BMW M GmbH, Audi R8 Spyder oraz kilka
Porsche 911. Nie zabrakło także aut japońskich – Nissana GT-R 2017 i GT-R NISMO,
Hondy Civic Type-R oraz przedstawicieli
amerykańskiej motoryzacji – Chevroleta
Corvette, Mustanga i Challengera.

Swoje odrębne stoisko miał również dealer Bawaria Motors Gdańsk, który zaprezentował rzadką odmianę Serii 7 – model
760LI z silnikiem V12. Tym razem mało
było klasycznej motoryzacji. Podziwiać
można było znane w Trójmieście Ferrari
Dino oraz Volvo P1800, a także Volkswagena Karmann Ghia.

do sprzedaży

Pensjonat nad Zalewem
Koronowskim

tel. +48 782 717 092
www.korona-nieruchomosci.pl
biuro@korona-nieruchomosci.pl
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KRÓLEWSKIE SAMOCHODY
AUTOR: MAX RADKE

Podczas drugiego dnia wizyty pary książęcej w Polsce, księżna Kate i książę William odwiedzili
Pomorze. W pierwszej kolejności członkowie rodziny królewskiej udali się do dawnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, a następnie po godzinie 15-stej przyjechali do Dworu Artusa na spotkanie między innymi z mieszkańcami Gdańska.
Podczas wizyty, książęcej parze towarzyszyła kolumna samochodów. Zgodnie z tradycją,
rodzina królewska korzysta z samochodów
brytyjskich marek. W Gdańsku tym najważniejszym samochodem był Jaguar XJ w
przedłużonej wersji „L”, udostępniony przez
autoryzowanego dilera marki, salon British
Automotive w Gdańsku.
Egzemplarz, którym podróżowali Kate i William to wersja z wysokoprężnym silnikiem
o pojemności 3.0 litra i mocy 300 koni mechanicznych. W tej wersji XJ osiąga maksymalnie prędkość 250 km/h, do 100 km/h
przyspiesza w 6.2 sekundy, a podstawowa
cena rozpoczyna się od 503 100 zł. Poza
flagowym Jaguarem, w kolumnie znalazł się
również Range Rover, którym podróżowali
członkowie delegacji.

baczyć królową za kierownicą, ma specjalnie
zaprojektowane oparcie na tylnym siedzeniu,
tak by mogła na nim zmieścić torebka królowej.

Ten 15-letni samochód wyprodukowany z okazji złotego jubileuszu królowej, to jeden z ulubionych samochodów Elżbiety II. Od seryjnego
Arnage jest o prawie metr dłuższy (6,22 m) i 25
cm wyższy. Zasilany jest silnikiem V8 o pojemności 6,75 litra z doładowaniem twin turbo.

Od ponad 60 lat brytyjska rodzina królewska
jest wierna także samochodom marki Land
Rover, szczególnie modelom Range Rover. W
2015 roku do garażu królowej trafiła pierwsza
w historii hybryda - Range Rover Hybrid LWB.
Dzięki specjalnej konstrukcji dachu, auto pozwala wstać królowej i pozdrawiać Brytyjczyków, choćby podczas parad czy innych oficjalnych uroczystości.

Wszystkie auta użytkowane przez rodzinę królewską są personalizowane. Jaguar Daimler
Majestic, auto w którym najczęściej można zo-

Na przestrzeni swojego panowania, królowa Elżbieta II szczególnie upodobała sobie limuzyny Princess, produkowane przez

Austin Motor Corporation. Premiera tego
modelu odbyła się w 1952 roku, a tuż po
premierze dwa egzemplarze trafiły na dwór
królewski. W sumie Elżbieta II w swojej flocie miała aż 10 „księżniczek”.
W garażu rodziny królewskiej stoi też Rolls-Royce Phantom IV z 1950 roku. To najrzadszy z produkowanych kiedykolwiek Rolls-Royce'ów, powstało tylko 18 egzemplarzy. Jeden
z nich trafił do rodziny królewskiej w latach
50. Wyjątkowym samochodem jest również
Aston Martin DB6 MKII Volante z 1969 r. Książe Karol dostał go na swoje 21. urodziny od
swojej matki, królowej Elżbiety II. To właśnie
tym autem, pożyczonym od ojca jechał do
ślubu z Kate Middleton, książę William.

fot. Marcin Wiła / moto3m.pl

fot. Marcin Wiła / moto3m.pl

A czym jeździ brytyjska rodzina królewska na
co dzień? Zgodnie z etykietą dworską, auta,
które przewożą królową Elżbietę II, jej najbliższą rodzinę i najwyższych dostojników Zjednoczonego Królestwa, muszą być przede
wszystkim bezpieczne i prestiżowe. Taki jest
z pewnością Bentley State Limousine personalizowany na bazie modelu Arnage.
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ADRENALINA POD KONTROLĄ
Ekstremalne przejazdy samochodami rajdowymi,
nauka jazdy sportowej oraz przejazdy po torze samochodami marki Mercedes ze stajni AMG i Nissanem GT-R – takie atrakcje czekały na uczestników szkolenia z zakresu sportowej i bezpiecznej
jazdy zorganizowanego przez Unique Cars i Autodrom Pomorze.

Omówiono także podstawy
bezpieczeństwa w sporcie
samochodowym, zaprezentowano różnice w prowadzeniu
auta na różnych nawierzch-

niach i z różnymi napędami,
zwracano też uwagę na zjawiska fizyczne działające na
samochód w trakcie jazdy,
zarówno tej codziennej, jak
i sportowej. Wiele emocji wywołały także próby na szarpaku, czyli urządzeniu destabilizującym tor jazdy.
Ostatnią częścią szkolenia
była ekstremalna jazda samochodami rajdowymi. Każdy
z uczestników mógł wcielić się
w rolę pilota licencjonowanego
kierowcy i poznać tajniki jazdy
rajdowej. Teorii i praktyki uczyli
profesjonalni instruktorzy jazdy
oraz załoga rajdowa Uniquemp
-Cars Rally Team.

fot. Krzysztof Nowosielski

Na torze w Pszczółkach do
dyspozycji były m.in. Mercedes
A45 AMG (381 KM), Mercedes
AMG GTS Edition 1 (510 KM)
oraz Nissan GT-R Track Edition
(550 KM). Kierowcy uczyli się
prawidłowych zachowań w sytuacjach nieprzewidywalnych,
takich jak hamowanie awaryjne, ominięcie przeszkody bez
hamowania, nadsterowność
i podsterowność samochodu,
wyprowadzanie samochodu
z poślizgu.

EMOCJE W LIDZE TIME ATTACK
Mitsubishi Lancer Evolution królem toru
w Pszczółkach. Podczas czwartej rundy ligi torowej RCP X Autodrom Pomorze Time Attack japońskie Evo nie dało szans rywalom, a wśród nich
były takie samochody, jak Porsche 911 Carrera,
Ford Focus RS, czy Subaru Impreza WRX.

Każdy z nich miał do pokonania około 50 kilometrów.
Wyścigi odbywały się w klasie Open, RCP (auta z seryjnymi układami wydechowymi), 1000 +, 1600 +, 2200 +,
w których startowano zgodnie z pojemnością silników
oraz w AWD dla wszystkich
aut z napędem na cztery koła.

I to właśnie samochody z napędem na obie osie były najszybsze. Najlepszy czas, 44.08 sek.
wykręcił Mitsubishi Lancer Evo
X, który o pół sekundy był szybszy od Lancera Evo IX. Najniższe
miejsce na podium należało
triumfatora poprzedniej rundy,
kierowcy Mazdy RX-8 (czas
44.71), Warto zauważyć, że to
samochód z tylnym napędem.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni
unikalnymi statuetkami oraz
nagrodami od firm BMG Goworwski, Dynoset Remapping
Service, UNT Auto Detailing,
PremiumFelgi.pl i Ocean Parku z Władysławowa.
dr

fot. Krzysztof Nowosielski

Tor w Pszczółkach, momentami mokry i nieprzewidywalny, wycisnął z zawodników
i ich maszyn maksimum
możliwości.
Rywalizacja
była emocjonująca i ciekawa.
W czwartej rundzie ligi udział
wzięło 24 kierowców.

NISSAN X-TRAIL
Z NOWYM SILNIKIEM 2.0 DCI
O MOCY 177 KM
PARTNER RODZINNYCH WYZWAŃ

YOU + NISSAN

NASZA OBIETNICA. TWÓJ SPOKÓJ.

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

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

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

Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa
w cyklu mieszanym 4,9-6,2 l/100 km, emisja CO₂ 129-145 g/km. * Szczegóły Obietnicy Nissana dostępne są w Ogólnych Warunkach Umowy. Szczegóły dostępne
na https://www.nissan.pl/PL/pl/YouPlus/customer-promise.html. **Z zagranicy: +36 1 371 5496.
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POJEDYNEK RYSOWNIKÓW:

NUDA

VERA KING VS MAGENTA MIKOŁOWSKA
NA POJEDYNEK WYZYWA: MICHALINA DOMOŃ

Zwykło się uważać, ze ludzie inteligentni nie nudzą się. Ale bądźmy szczerzy – każdy nudził się
przynajmniej raz w życiu. I dobrze. Bo nuda to czas, kiedy nasz umysł odpoczywa. To często z nudy
powstają najciekawsze pomysły. Choć sezon ogórkowy może sprzyjać znudzeniu, artyści nie próżnują. W kolejnym odcinku Pojedynku rysowników Marzena Mikołowska pseud. Magenta i Vera King
krążą wokół tematu znużenia. Jak widać, w zawodzie rysownika nie ma miejsca na nudę.

VERA KING
Rysuję, bo…
czuję, że muszę. To moje ulubione zajęcie
Mój pierwszy rysunek przedstawiał...
głowę z wystającymi nogami
Dzieci…
pobudzają moją kreatywność. Z łatwością
zarażają mnie pasją i ciekawością świata.
Bardzo fascynują mnie spotykani ludzie oraz
zwykłe życie. Rzeczy i zjawiska pozornie
brzydkie, tak brzydkie, że aż piękne
Artysta dojrzewa, kiedy…
neguje samego siebie
Największe wyzwanie to...
planowanie i konsekwencja

Nuda to...
wyzwanie dla mózgu
Nuda jest po to, żeby...
mózg „rozkręcił się” i uruchomił swoją
naturalną
ciekawość w poszukiwaniu nowych rozwiązań
Nudzi mnie…
konieczność zarabiania pieniędzy
Najnudniejsze zdarzenie w moim życiu...
bierzmowanie
Sposób na nudę w Trójmieście to...
poznawanie świetnych ludzi i zakamarków

Rysuję, bo…
lubię, i cieszę się, że to mój sposób na życie
Mój pierwszy rysunek przedstawiał...
prawdopodobnie kota
Dobra muzyka na słuchawkach i zwyczajne
codzienne rozmowy…
pobudzają moją kreatywność
Artysta dojrzewa, kiedy…
przestaje tworzyć tylko „do szuflady”
i odnosi się z szacunkiem do krytyki
Największe wyzwanie to...
pozostać kreatywnym 24/7,
a przynajmniej przez te 8h w pracy
Nuda to...
ciężki do uzyskania stan w tym zawodzie
Nuda jest po to, żeby...
oczyścić umysł na nowe pomysły
Nudzi mnie…
sprzątanie w kociej kuwetce
Najnudniejsze zdarzenie w moim życiu...
12h podróży pociągiem zimą bez szkicownika,
z rozładowanym laptopem i telefonem
Sposób na nudę w Trójmieście to...
po prostu wyjście z domu na plażę

Rysunek Magenty Mikołowskiej to specjalny odcinek kota dizajnera
www.facebook.com/kotdizajner

MAGENTA
MIKOŁOWSKA
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JAK INWESTOWAĆ
W SPORTY EKSTREMALNE?
ROZMAWIAŁA: MARTA BARTOSZUK

Sporty ekstremalne w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Nie dziwią prezenty
w formie przeżyć i nietypowych doświadczeń, takich jak skoki spadochronowe, czy skoki
tandemowe. O uczuciach jakie towarzyszą podczas skoków oraz projekcie Liquid Sky opowiada Jan Kaczmarczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy
Sky Camp oraz pomysłodawca pierwszego w Polsce samolotu dedykowanego do skoków
spadochronowych.

O

dbyłeś już ponad 700 skoków spadochronowych. Jak wspominasz ten
pierwszy?
Z perspektywy czasu spokojnie, ale wtedy byłem dość przerażony. Obawy związane z tym
sportem są różnorakie – zaczynając od lęków
(wysokości, przestrzeni lub strachem przed
lataniem), przez wszelkie obawy i pytania
„techniczne”, aż do aspektów związanych z samodzielnym lądowaniem. Natomiast dla mnie
dyskomfort całej sytuacji sprawiała wtedy myśl
– pamiętam jak dziś – że w pewnej chwili trzeba podejść do drzwi i wyskoczyć ze sprawnego
samolotu. To na swój sposób absurdalne, ale
zaręczam, że w trakcie skoku zupełnie się o tym
nie myśli.
Czy każdy może skoczyć? Jak można przygotować się do takiego skoku?
Istnieją pewne przeciwskazania zdrowotne, jak
choćby epilepsja, poważne problemy z sercem
czy nadciśnieniem, przebyte niedawno operacje
lub bardzo duża nadwaga. Jednak zdecydowana większość osób może skakać bez większych
ograniczeń. To już nie czasy, kiedy skoki były
dostępne tylko dla osób z wojska lub członków
aeroklubów. Dzisiaj istnieje mnóstwo niezależnych stowarzyszeń, jak nasze, które skaczą
w tandemie z osobami w prawie każdym wieku
(najmłodszy bohater miał 8 lat, a najstarsza bohaterka 89!). Ponadto szkolimy samodzielnych
skoczków metodą AFF (Accelerated Free Fall).
Jest to sprawdzona i najbezpieczniejsza metoda nauki swobodnego spadania.
Czy skoki w tandemie są bezpieczne?
To po prostu jest sport podwyższonego ryzyka i trzeba mieć tego świadomość. Niemniej
skoki w tandemie należą – paradoksalnie - do
najbardziej bezpiecznych aktywności sportowych. W Sky Campie bardzo dbamy o bezpieczeństwo. Przeprowadzamy szczegółowe
szkolenia przed każdym skokiem dla osób

w tandemie, używamy
tylko najnowszych zestawów spadochronowych firmy UPT (Sigma).
Wszystkie spadochrony
przechodzą
regularne
przeglądy co 6 miesięcy.
Wszyscy bez wyjątku
pasażerowie tandemowi
lądują zachwyceni, a wydaje mi się, że to jest naszą najlepszą wizytówką. Zgodnie z mottem,
że lepiej wspominać niż
posiadać – coraz więcej
osób pragnie kolekcjonować wrażenia, chwile adrenaliny i wyjątkowości.
Na czym polega praca w SkyCamp?
Moją rolą jest między innymi dbanie o kwestie
prawne związane z funkcjonowaniem Sky
Camp, ale również „relacje inwestorskie” związane z projektem pozyskania i utrzymania samolotu Pacific Aerospace P750, którym latamy.
Czy to oznacza, że można też inwestować
w skoki?
Poniekąd tak. Liquid Sky jest spółką, która inwestorom umożliwia zakup udziałów. Oznacza to,
że każdy może być współwłaścicielem samolotu marki Pacific Aerospace, nr rej. SP-PAC, który
jest skonfigurowany do skoóow spadochronowych i wynajmowany na podstawie umów
długo- i krótkoterminowych, m.in. strefom spadochronowym.
Jakie są dalsze plany na rozwój strefy spadochronowej Sky Camp? Co oferujecie?
Chcemy zarażać naszą pasją i pokazywać, jak
fantastyczne potrafią być skoki spadochronowe. Czy komuś marzy się jednorazowa przygoda, czy też chciałby związać się ze skokami

na stałe – mamy dla niego propozycję. W naszej ofercie znajdują się skoki w tandemie,
które są możliwe do zrealizowania w dwóch
lokalizacjach: w centrum Polski, czyli w Kazimierzu Biskupim koło Konina oraz w Jastarni
na Półwyspie Helskim. Druga miejscowość
jest szczególnie wyjątkowa. Widoki z 4000
metrów pokazujące Półwysep w całej okazałości to coś, czego nie da się porównać z niczym innym. Mamy się czym chwalić, bo Polska jest piękna, a w tym konkretnie miejscu…
jest chyba najpiękniejsza.
Ekstremalne przeżycie, niezapomniane widoki
i wysoki poziom adrenaliny – co jeszcze dają
skoki spadochronowe?
Dla mnie to odskocznia – dosłownie i w przenośni – od codziennego życia. Każdy ma swój zestaw problemów i bolączek, z którymi boryka się
każdego dnia. Skoki to sposób na to, by zafundować sobie mentalny reset i na chwilę poczuć, że
wszystkie te rzeczy pozostawione w dole w ogóle nas nie dotyczą. Naprawdę – tam w górze jest
po prostu inny świat.

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
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TRÓJMIEJSCA
MAGDALENY WITKIEWICZ
AUTORKA: DAGMARA RYBICKA / FOTO: NAJKA PHOTOGRAPHY

TRÓJMIEJSCA to stały cykl magazynu Prestiż, w którym znani i lubiani opowiadają o swoich
ulubionych miejscówkach, głównie tych trójmiejskich, ale nie tylko. Ulubione restauracje, puby
i kluby? Najlepsze miejsca na spotkanie biznesowe, czy plotki z koleżanką przy kawie. Miejsca,
które przywołują wspomnienia... o tym wszystkim rozmawiamy z ciekawymi mieszkańcami Trójmiasta. Tym razem o miejscach, do których wraca z sentymentem oraz o tym, gdzie najchętniej
zaszywa się by odpocząć, opowiada Magdalena Witkiewicz.
Lubię Trójmiasto, bo… mieszkam tu od urodzenia, aktualnie w Matemblewie. Sentymentem darzę gdańską dzielnicę Przymorze. To
właśnie tu mieszkałam przez 17 lat. Spędziłam cudowne dzieciństwo i wiele porywów
młodości. Często można mnie było spotkać
w Brzeźnie. Na molo chadzałam na spacery
z moim obecnym mężem. Jestem absolwentką V LO, więc Park Oliwski to była moja
codzienność, podobnie jak Sopot, który chwilę
później zameldował mnie w okolicy Uniwersytetu Gdańskiego.
Do szaleństwa kocham las więc wolne chwile
to ładowanie baterii najczęściej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Zdarza się, że rodzinnie jeździmy do Doliny Radości ponieważ
mamy tam działkę ogrodniczą. To czas wolny
pod znakiem uprawy warzyw, która dzieje się
z różnym skutkiem! Za to jak się uda, jest pełna satysfakcja!
Rzadko zdarza mi się jeść w restauracjach,
jednak jeśli okazja czyni taką sposobność, to
mam do wyboru jedną z dwóch ulubionych.
Bar pod Rybą, miejsce obligatoryjne gdy goszczę przyjaciół z Warszawy, zamiennie z Perłą
Bałtyku. Niewielka restauracyjka w Nowym
Porcie to miejsce, gdzie czuję się swojsko,
przez te lata prawie jak u siebie. Koniecznie
trzeba spróbować placków ziemniaczanych
z kurkami!
Mimo, że numerem jeden są dary lasu, to gdy
jestem w Gdyni przyznaję się do mojej drugiej
kulinarnej miłości. Kocham chińszczyznę, dlatego na mojej mapie zawsze jest przystanek
w restauracji Moon. Jeżeli chodzi o zakupy
spożywcze to z siatami biegam po Hali Targowej w Gdańsku. Jestem fanką zdrowego żywienia i chyba świadomym odbiorcą programów
kulinarnych, dlatego hala spełnia moje oczekiwania pod względem możliwości i jakości.

Gdy czas pozwala staram się systematycznie
gościć przyjaciół w domowym zaciszu. To ulubione miejsce na pogaduchy i chyba już pewnego rodzaju tradycja. Jeśli większe imprezy,
huczne i z rozmachem to najchętniej w Kalinówce w Matemblewie. Miałam tu urodziny,
które wspominam wyjątkowo i jestem pewna, że pod każdym względem miejsce spełni
moje wszystkie oczekiwania.
Mimo, że jestem gdańszczanką od zarania to są
miejsca, które chciałabym lepiej poznać. Ciekawi mnie historia życia dawnych mieszkańców
Gdańska i kiedyś nawet miałam w planach
studiowanie gedanistyki. Jeśli randka, to z klimatem, więc idealnie pasuje mi Wyspa Sobieszewska. Urok miejsca i czar pierwszego spotkania z moim mężem pokazują, że było warto,
choć wielu znajomych narzeka, że daleko.
Dla relaksu las, las i jeszcze raz las. Powinnam napisać „morze”. Morze też. Ale tylko
i wyłącznie poza sezonem. W tym roku odkryłam tereny, na których kiedyś była Stocznia
Gdańska. Uwielbiam widok na dźwigi stoczniowe. Bardzo też podobają mi się okolice
Motławy. Centra handlowe, ale zdecydowanie
konkretne sklepy, to mój pomysł na zakupy.
Lubię Centrum Handlowe Matarnia. Zawsze
tam coś znajdę dla siebie i dzieci. Podobnie
często jestem w Madisonie i Manhattanie.
Nie samym pisaniem człowiek żyje więc
z sympatią odwiedzam Teatr Wybrzeże.
Szczególnie gdy w repertuarze komedie.
Scena Teatralna NOT w Gdańsku to też
doskonałe miejsce na spotkanie ze sztuką.
Zdarza się koncert w Filharmonii Bałtyckiej,
jednak ubolewam, że wciąż za rzadko. Jeżeli
chodzi o muzea, to bardzo lubię Dom Uphagena. Kocham „Sąd Ostateczny” Memlinga.
Mogłabym się w niego wpatrywać bardzo
długo. Pewnie nie ja jedna.

MAGDALENA WITKIEWICZ
Urodziła się w 1976 r. Mieszka w Gdańsku z mężem, dwójką dzieci i kotem
Puszysławem. Miała własną firmę marketingową, przez pewien czas jednocześnie prowadziła ją i pisała powieści. Dziś
jej życie zawodowe to książki i spotkania
autorskie. Matka Polka Pisarka, jak samą
siebie określiła, zaczęła pisać pierwszą
powieść podczas urlopu macierzyńskiego. Zachęcona pozytywnymi opiniami
na forum internetowym, wysłała tekst do
wydawnictwa Moniki Szwai i po dwóch
godzinach otrzymała odpowiedź, że popularna pisarka z powodu ataków śmiechu odpowie konstruktywnie dopiero po
zakończeniu lektury. Tak rozpoczęła się
kariera „Milaczka” (do dziś jednej z najpopularniejszych powieści Witkiewicz),
a także samej autorki, którą pokochały
tysiące czytelniczek. Pisze o poważnych
sprawach w lekkim, a czasem nawet bardzo lekkim stylu. Rozśmiesza i wzrusza.
Dla dzieci i dla dorosłych. I tylko dla dorosłych również.
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Zapraszamy do wspólpracy
projektantów

NIETYPOWE PANELE
AŻUROWE ORAZ PANELE 3D
TO SPOSÓB NA ORYGINALNE
WNĘTRZA.
TWORZYMY NIEZWYKŁE
WZORY PRZESTRZENNE
WYCINANE W DREWNIE.
ZAPEWNIAMY
KOMPLEKSOWE USŁUGI
PROJEKTOWE.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG
CNC: PLOTER FREZUJĄCY,
OBRÓBKA TWORZYW
I DREWNA, PRECYZYJNE
CIĘCIE, SKANER 3D.

GDAŃSK, UL. BARNIEWICKA 54A | TEL. 883 987 221 / 58 552 55 75 | WWW.TAPICERNIAFIRMOWA.PL
REKLAMA

Centrum Pięknego Ciała i Fryzur
Nowy salon fryzjerski L’Oreal Expert Professionnel

Nowoczesne Studio Fryzur
Topowi trójmiejscy fryzjerzy
Fryzjerstwo damskie i męskie
Profesjonalne kosmetyki renomowanych marek

NOWOŚĆ!

Keratynowe
prostowanie włosów

efekt

6

do

miesięcy

Sopot, ul. Jagiełły 4/1 | tel. 58 551 50 04 | www.centrumciala.pl
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ARANŻACYJNE SMACZKI,
NIUANSE I DETALE
PROJEKT I FOTO: AGNIESZKA KARAŚ / AW WA

Trzypokojowe mieszkanie
w pobliżu Głównego Miasta w Gdańsku ma 72 m2.
Właścicielce, młodej energicznej kobiecie, zależało
na tym, aby wnętrze było
skromne i eleganckie,
a wyróżniało się detalami
i aranżacyjnymi niuansami.

jący beton i loftowe, miedziane lampy firmy
Hübsch nad stołem w jadalni. Przemysłowy, loftowy charakter lamp, zarówno tych
z salonu, jak i z łazienki, czy toalety, gdzie
zaproponowano betonowe oprawki firmy
NAP z żarnikowymi, ozdobnymi żarówkami
nadaje wnętrzu surowy klimat. Łagodzą go
dodatki z drewna, które swoją ciepłą barwą,
wprowadzają równowagę kolorystyczną.

Te niuanse to m.in. drzwi bezprzylgowe, zlew
z fragranitu w kolorze onyx, czarna bateria,
sześciokątny gres w łazience oraz dość spora przestrzeń kuchenno – jadalniana, a to
z uwagi na towarzyski tryb życia właścicielki
i częste wizyty gości w jej domu. Towarzyskim centrum dowodzenia jest skandynawski stół rozkładany do wymiaru 220 cm.
Wokół niego ikony designu – krzesła marki
Vitra (Eames Plastic Chair i Panton).

Mieszkanie jest doskonale doświetlone, a to
dzięki bardzo szerokim i wysokim oknom.
Zarówno z pokoju dziennego, jak i z sypialni można wyjść na duży balkon wykończony deskami i przeszklonymi balustradami.
W salonie jasna podłoga świetnie współgra
z szarymi zasłonami i szarą sofą podkreślając stonowany charakter wnętrza. Dodatki
z salonu BoConcept takie jak: pled, szare,
złotawe i rude poduszki, białe skóry ekologiczne, nadają wnętrzu klimat i czynią je
przytulnym.

W kuchni na uwagę zasługuje biała zabudowa i lakierowane na wysoki połysk fronty
szafek. Na ich tle doskonale widoczne są
elementy kontrastujące – szary blat imitu-

Klimatycznie jest w sypialni. Łóżko wykonane zostało według indywidualnego projektu
architektki. Aranżacyjnym smaczkiem są
czarno – miedziane, zygzakowate kinkiety

skandynawskiej marki House Doctor kontrastujące z białą szafą przesuwną oraz czarne krzesło przy łóżku zajmowane przez...
książki. Zabieg tak genialny, jak prosty.

DESIGN
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ONA I ON
PROJEKT: PAULINA CZURAK - IDEOGRAF

W Gdańsku powstaje butikowy hotel
Ona i On. Na razie szczegóły inwestycji objęte są tajemnicą, wiadomo
już jednak jak hotel będzie wyglądał
w środku. Za projekt wnętrz odpowiada renomowana trójmiejska
pracownia Ideograf, a głównym
założenie projektu było znalezienie
równowagi pomiędzy charakterem
męskim – mocno surowym, a kobiecym – sensualno – eterycznym.

Cała koncepcja wnętrza to pokazanie kontrastu i przenikanie się dwóch
płci. "Ona" została pokazana w jasnej
kolorystyce wnętrza oraz w miękkiej
fakturze tkanin, natomiast "On" to
ciemna kolorystyka oraz skórzane
elementy we wnętrzu.
Pierwiastek kobiecy, jak i męski
łączą się zarówno w hotelowych
apartamentach, jak i w lobby, które
zostało wyraźnie podzielone na strefy. Część męska to skórzane meble,
ciężkie i masywne, umożliwiające
spokojną rozmowę. W części kobie-

cej zaś możemy poczuć się swobodnie, pozwalając sobie na chwile przyjemnego relaksu.
Łącząc oba te charaktery projektanci stworzyli tak zwane groty szeptów,
czyli miejsce utrzymujące atmosferę kontaktu, wspólnej rozmowy
i interakcji. Ta idea jest zaczerpnięta
wprost z romantycznych ogrodów
barokowych, które spotkać możemy
również w Parku Oliwskim. Całość
została okraszona wysmakowaną
sztuką - malarstwem i rzeźbą podkreślającą piękno ciała.

DESIGN
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Domowe biuro wg

FOTEL FERRARA

SYSTEM BIUROWY COPENHAGEN

Świetny wygląd oraz elegancki i smukły design. Mechanizm
regulacji nachylenia i regulowana wysokość siedziska umożliwiają
dopasowanie krzesła do różnych pozycji pracy, a odporny materiał, z którego wykonane jest krzesło Ferrara, zapewnia dobry
wygląd przez długie lata.

Copenhagen to stylowy i funkcjonalny system regałowy z ogromnymi możliwościami konfiguracyjnymi. Dzięki różnorodność opcji,
jakie oferuje Copenhagen, możesz zbudować model idealny dla
Ciebie. Biurko Copenhagen w tym samym materiale i o prostym
stylu utrzyma spójny wygląd domowego biura.

KRZESŁO ADELAIDE

BIURKO CUPERTINO

Kultowe krzesło Adelaide łączy
w sobie zaokrągloną formę,
komfort i charakter. Smukła
podstawa obrotowa zapewnia
elastyczność. Wygodę i komfort
pracy zapewniają podłokietniki,
kółka oraz profilowane siedzisko. Adelaide to jedna z ikon
BoConcept.

Cupertino to coś więcej, niż
widać na pierwszy rzut oka.
Dodaj bezprzewodowe głośniki
bluetooth, aby cieszyć się
wspaniałym dźwiękiem. Szybki
i łatwy dostęp do Twoich przyborów zapewnią Ci podnoszone blaty. Natomiast inteligentny
system zarządzania przewodami sprawi, że utrzymanie porządku na biurku będzie Twoim
najmniejszym zmartwieniem!

KATARZYNA
JĘDRUSZCZAK
BoConcept Gdynia

BIURKO WISZĄCE CUPERTINO

Domowe biuro powinno być zaprojektowane w sposób praktyczny. Co
innego potrzebne jest informatykowi,
co innego architektowi, a jeszcze
inne wymagania ma muzyk i kompozytor. Jedne rozwiązania sprawdzą się w dużym domu, inne w niewielkim mieszkaniu. Zawsze jednak
trzeba pamiętać, że biuro w domu
powinno zapewniać spokój, koncentrację i wyzwalać kreatywność.

Wszystko, czego potrzebujesz w biurze domowym, ukryte w mgnieniu oka. Ten biurowy
system ścienny, mocowany do ściany w celu
wykorzystania minimalnej przestrzeni, idealnie
nadaje się do małych mieszkań. Biurowy
system ścienny składa się z biurka, miejsca na
kable i przegródek, a także pozwala schludnie
ukryć to wszystko po zakończeniu pracy.

Jak zorganizować taką przestrzeń?
Rozwiązania stosowane w BoConcept uznawane są za jedne z najlepszych na świecie, niezależnie od
tego, czy wolisz w domowym biurze kontrolowany chaos, spokojną,
uporządkowaną przestrzeń, czy też
luksusową, gabinetową atmosferę.

Niezwykle ważny jest dobór mebli,
ich ergonomia. Źle dobrane biurko,
źle wyprofilowane krzesło wpływają
negatywnie nie tylko na komfort pracy,
ale też są przyczyną wielu schorzeń
kręgosłupa. O nasz wzrok zatroszczy
się z kolei dobrze dobrana lampa.

Przede wszystkim jednak domowe
biuro nie powinno zakłócać przestrzeni prywatnej dedykowanej
wypoczynkowi. Na przestrzeń do
pracy powinno się przeznaczyć
miejsce z dala od ciągów komunikacyjnych. Miejsce pracy ustawmy
w pobliżu okna, by jak najlepiej je
doświetlić - najlepiej przodem lub
bokiem do niego.

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

Zapraszam do salonu BoConcept
w Gdyni. Chętnie przedstawimy
najciekawsze rozwiązania biurowe,
które sprawdzą się w Twoim domu,
a nasz dekorator wnętrz bezpłatnie
zaprojektuje Twoje domowe biuro.
Praca w domu często jest koniecznością, często też przemyślanym
wyborem, ważne jednak, aby zawsze była przyjemnością.
Warto dodać, że do 31 sierpnia
w salonie BoConcept Gdynia trwa
kampania „Back to School/Back
to Work”, w ramach której biurka
Cupertino oraz konsole Bordeaux
można kupić z 10% rabatem.
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W inyLove

EKSKLUZYW NE PODŁOGI
WINYLOWE
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ

Są trwałe, ciche i wodoodporne, bardzo dobrze współpracują
z ogrzewaniem podłogowym – właśnie dzięki temu podłogi winylowe podbiły Europę, są też coraz popularniejsze w Polsce. Czy ta
podłoga pasowałaby do Twojego wnętrza? Sądzimy, że zdecydowanie tak!
Winyl jest alternatywą dla popularnych
pokryć podłogowych takich jak panele
laminowane, drewno, deski czy ceramika.
To podłoga o bardzo wszechstronnym
zastosowaniu i praktycznie bezproblemowa.
Użycie winylu powoduje, że podłogi stają się
bardziej elastyczne od tradycyjnych podłóg.
- Płytki i panele winylowe są ciepłe. Przyjemnie
się po nich chodzi, nawet bosymi stopami,
w połączeniu z wyczuwalną strukturą
powierzchni daje komfortowy i realistyczny
efekt. Lepiej amortyzują kroki i redukują
hałas, nie słychać np.: stukania obcasów.
Dużą ich zaletą jest wodoodporność,
łatwo ściąga się z nich wodę. Pod
wpływem wilgoci nie odkształcają się,
dzięki czemu można je montować również
w łazience, kuchni, czy pomieszczeniach
gospodarczych – mówi Joanna Landowska
z salonu WinyLove w City Meble
przy al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.

inspirowane naturalnymi materiałami, takimi
jak drewno i kamień, ale również mogą mieć
wzory imitujące metal, ceramikę, czy też
zupełnie abstrakcyjne, nawet 3D. Występują
w różnych wariantach wymiarowych: od
standardowych
paneli
prostokątnych
(najczęściej imitujących drewno), przez
trapezy (jodełka) po kształty heksagonalne,
romby, trójkąty, itp.
- Oferujemy najnowsze kolekcje paneli
i płytek winylowych m.in. firmy Forbo czy
Designflooring. Posiadają one gwarancje
producenta do 10 lat, certyfikaty i normy
środowiskowe. Ceny zaczynają się już od
89 zł/m2, zapewniamy fachową pomoc
przy instalacji – dodaje Joanna Landowska
z salonu WinyLove.
Podłogi winylowe są trwałe, piękne i stylowe!
WinyLove – bo podłoga musi grać!

Panele winylowe idealnie nadają się do pokoju
dziecięcego. Ich głównym atutem jest trwałość,
nie straszne im koła koparek, samochodzików,
wózeczków dla lalek. Dziecko uwielbia się
bawić na podłodze, winyl jest cieplejszy od
zwykłych paneli podłogowych, niepotrzebne
już będą dywaniki, które gromadzą kurz.
Podłoga winylowa jest antypoślizgowa, łatwo
ją utrzymać w czystości.
Podłogi winylowe mogą być układane na
instalacjach
ogrzewania
podłogowego
– posiadają niski opór termiczny. Są też
odporne na uszkodzenia mechaniczne, a gdy
zajdzie potrzeba, stosunkowo łatwo można
wymienić uszkodzony fragment.
Funkcjonalność winylu idzie w parze
z oryginalnym designem. Płytki winylowe są
WinyLove - Galeria Wnętrz City Meble
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211 / tel: 884-820-283 / joanna@winylove.eu / biuro@winylove.eu / www.winylove.eu
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WSZYSTKO DO SYPIALNI

POŚCIEL HASTENS ORIGINAL
Pościel Hästens Original idealnie komponuje się z charakterystycznymi łóżkami w kratkę i tworzy niepowtarzalny nastrój w sypialni.
Pościel ma 300 splotów/124 gsm i jest tkana z perkalu ze 100%
bawełny czesanej. Zapewnia klasyczny i ponadczasowy sen otulony
w kultową kratkę Hästens.
Do kupienia: Hästens – Sopot

PODUSZKA SOYA
Poduszka podpiera kręgosłup szyjny w anatomicznej pozycji.
Idealny kompromis pomiędzy stabilnym podparciem a miękkością.
Zdejmowany pokrowiec Soya zawiera 3 naturalne składniki – soję,
srebro i węgiel. Takie połączenie ma właściwości antybakteryjne,
chroni przed elektrycznością statyczną i utrzymuje ciepło ciała nie
absorbując wilgoci.
Do kupienia: Salon snu Hever - Gdańsk, City Meble

ŁÓŻKO KLOSE ZEBRA
Cechą charakterystyczną łóżka Zebra jest wysoki zagłówek z wcięciem nawiązującym do poziomych wstawek, charakterystycznych
dla mebli z tej kolekcji. Łóżko posiada podnośnik, dzięki czemu jest
funkcjonalne. Design minimalistyczny. Kolorem dominującym jest
buk biały, który uzupełniają elementy wykonane w dekorze dąb dziki.
Do kupienia: Klose – Rumia

HASTENS VIVIDUS
Szczyt perfekcji i luksusu. Vividus jest najlepszym łóżkiem Hästens,
jakie kiedykolwiek powstało. Doświadczyć w nim snu to jak dotknąć
samych marzeń sennych. 210 kilogramów materiałów naturalnych.
320 roboczogodzin rzemiosła. Wykonane przez doświadczonych
rzemieślników, którzy specjalizują się w tym zadaniu.
Do kupienia: Hästens – Sopot

LAMPA FABULA SUSPENSION
Firma Slamp to jeden z najbardziej znanych i renomowanych producentów designerskich lamp we Włoszech i Europie. Połączenie
elegancji i nowoczesności. Ppoprzez splecenie dwóch elementów,
wody i powietrza tworzy design bardziej tajemniczy i dwuznaczny.
W sypialni daje jakże praktyczne, nastrojowe oświetlenie.
Do kupienia: Dide Light – Gdynia

KOMODA ZEBRA
Oryginalnie zaprojektowana i funkcjonalna komoda Zebra producenta Klose to propozycja dla wszystkich, którzy chcą zaaranżować
wnętrze w elegancki, unikalny sposób. To co na pierwszy rzut oka
przykuwa uwagę to oryginalne wycięcia zastępujące uchwyty.
Komoda posiada 3 szuflady, które stanowią 3 poziomy, na których
posegregujesz rzeczy osobiste.
Do kupienia: Klose – Rumia

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.

HÄSTENS STORE SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940 TEL. 58 34 24 735
HÄSTENS STORE WARSZAWA UL. MALBORSKA 41 TEL. 22 33 11 707
HÄSTENS STORE POZNAŃ UL. GŁOGOWSKA 265A TEL. 61 64 60 066
HÄSTENS STORE WARSZAWA UL. PUŁAWSKA 523 TEL. 22 30 00 460
WWW.LOZKAHASTENS.PL

SOPOT AL. NIEPODLEGŁOŚCI 940 TEL. 58 341 41 42 WWW.PREMIUMBABY.PL
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DON'T WORRY!

ZMIENIMY TWOJE WNĘTRZE
Projektowanie, remontowanie, czy inne czynności związane z tworzeniem wnętrz to trudne
i czasochłonne zajęcie. Trzeba się na tym dobrze znać, żeby nie popełnić błędów i nie dać się
oszukać wielu „specjalistom”. Można też powierzyć całość prac sprawdzonym i renomowanym
ekspertom mającym za sobą lata doświadczeń, setki zadowolonych klientów i udokumentowane portfolio realizacji. Taką firmą jest Don’t Worry.
Firma kierowana przez Jerzego Demianiuka
działa na rynku już od 27 lat. Produkcja mebli
na zamówienie to jeden z filarów jej działalności, drugim jest projektowanie wnętrz.
- Szczycimy się tym, że jesteśmy wszechstronni, wnętrza przez nas zaprojektowane
są bardzo różne, nie są sztampowe, tylko
w jednym stylu. Potrafimy dostosować projekt do potrzeb i gustu naszych klientów.
Jedni wolą ciepłe, klasyczne wnętrza, inni
lepiej czują się w chłodniejszych, bardziej nowoczesnych, a jeszcze inni wolą skandynawski minimalizm. W tej branży nie ma dla nas
tajemnic, są wyzwania, które z chęcią podejmujemy – mówi Jerzy Demianiuk, właściciel
Don’t Worry.
Firma Don't Worry oferuje pełny nadzór nad
całym projektem, począwszy od projektu,
doboru materiałów, sprzętów AGD, poprzez
własne wykonanie mebli z zachowaniem
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najwyższej jakości, na montażu, doborze
oświetlenia i detali dekoracyjnych kończąc.
- Jesteśmy z klientem przez całą drogę i sprawiamy, że podczas całego procesu realizacji,
nie martwi się o nic. Wychodząc naprzeciw
tym wyzwaniom realizujemy wnętrza indywidualne, proste, ale z właściwymi proporcjami,
wyjątkowe i przede wszystkim praktyczne, jak
dla samego siebie – dodaje Jerzy Demianiuk.
By stworzyć odpowiedni klimat wnętrza, należy użyć wielu elementów, dbając o to by stanowiły jedność. Podłoga, ściana, sufit, okno, drzwi
czy też kolor, struktura oraz światło... właściwe
ich połączenie jest sztuką, wyzwaniem!
- To zobowiązanie wobec zaufania jakim zostałem obdarzony. W tym celu trzeba słuchać i rozumieć. Korzystać z pomysłu inwestora, zgodzić się, a czasem zaprotestować.
Architekt wnętrz staje przed czystym płótnem, a proces od "przed" do "po" jest aktem
twórczym tego, czego jeszcze nie ma, a ma
się stać. Don't Worry to obietnica. Wszystko
w jednym miejscu, kompleksowo, bez rozczarowań czy negatywnych emocji – mówi
Jerzy Demianiuk.

Klienci, projekty - Jerzy Demianiuk, tel: 601 621 220, e-mail: jerzydemianiuk@wp.pl
Współpraca, propozycje handlowe, zamówienia publiczne - Jakub Demianiuk, tel: 669 371 681, e-mail: jakubdemianiuk@dontworry.pl
Biuro projektowe - Bieszkowice ul. ks. Heyke 11
www.dontworry.pl
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MADE IN TRICITY

MALAFOR ZMUSZA DO REFLEKSJI
AUTORKA: JUSTYNA MICHALKIEWICZ - WALOSZEK

Oto oni – Agata i Paweł. Doskonale prosperujący duet zarówno w pracy, jak i po godzinach. Z tego
związku narodził się Malafor, czyli małe laboratorium formy. Zaczynali jako para młodych projektantów. Dzisiaj, po kilkunastu latach pracy mają w swoim dorobku kilkadziesiąt produktów i kilka mocnych
konceptów. Wszystkie łączy jedno – intrygująca idea.
Historia Malafora rozpoczęła się od prototypu
koszyka dla ludzi poruszających się na wózku. To był pierwszy projekt studentki wydziału
Wzornictwa Przemysłowego gdańskiej ASP
Agaty Kulik-Pomorskiej. Od razu zyskał uznanie, a jego autorkę uczynił laureatką Nagrody
Prezydenta RP. W jednej chwili, przed Agatą
otworzyło się morze wyzwań i możliwości.

DESIGNERSKIE EKSPERYMENTY
Dzisiaj, po kilkunastu latach obecności na
rynku, w ofercie Malafora wciąż znajdziemy
pierwsze projekty, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Projektanci są wierni
swoim najstarszym i flagowym produktom.
Agata Kulik – Pomorska i Paweł Pomorski
Nie oznacza to bynajmniej zaniechania designerskich eksperymentów.
jest podwójna, bowiem drabina zyskuje nową
funkcję, a siedzący na niej człowiek – szerszą
– Każda z naszych kolekcji to eksperyment,
perspektywę widzenia.
który musi długo oswajać się w świadomości
konsumentów. Tak jest z naszym ostatnim
RECYCLING I EKOLOGIA
projektem stołów „Deska do Deski”. Eksperyment tego projektu polega na tym, że blat
Interesująca wydaje się również kolekcja „Restołu składa się z desek, które są połączone
cycling”, która istnieje od samego początku
ze sobą magnesami. Można je więc układać
trwania Malafora. Do produkcji mebli, m.in.
w różnych konfiguracjach. To stół dla pokoleń,
kultowej już sofy Blow, projektanci wykorzyzmienny wobec gustów kolejnych użytkowstują papierowe worki, wypełnione powieników i otwarty na nowe funkcje. Ten projekt
trzem. Wszystkie elementy kolekcji, łącznie ze
nigdy się nie zestarzeje – mówi Agata Kulik stelażem wykonane są z materiałów, podlegaPomorska, żeńska połowa pracowni Malafor.
jących recyclingowi.
Inspiracją do stworzenia powyższego projektu była teoria formy otwartej autorstwa Oskara Hansena, która zakłada, że dzieło powinno
charakteryzować się gotowością adaptowania do zmieniającej się rzeczywistości. Użytkownik sam jest uczestnikiem aktu tworzenia.

DRUGIE ŻYCIE
Malafor nie jest zwyczajny. Wszystkie kolekcje przekazują nam coś ważnego. Weźmy na
przykład taką „Second Life”. Celem projektu
jest wykorzystanie prostych narzędzi z życia
współczesnych ludzi, które powoli przechodzą do zapomnienia. Malafor nadał im drugie
życie. W ten sposób otrzymaliśmy „Oparcie”,
podpinane do szpadla oraz „Siedzisko” montowane na drabinie. Korzyść tego drugiego

- Nie jest to z naszej strony żaden manifest. Po
prostu jesteśmy świadomymi projektantami,
dla których odpowiedzialne projektowanie
jest codziennością. Widzimy naszą zależność
od natury, obserwujemy jej zmienność pod
wpływem działalności człowieka. Nie chcemy
przyczyniać się do zaśmiecania świata – dodaje Agata Kulik - Pomorska.
Drugie życie projektanci przywrócili również tekstyliom używanym dotychczas do szycia żagli.
Mowa o kolekcji Yacht, serii dmuchanych mebli
idealnych do użytku zewnętrznego. W jej skład
wchodzą modele wykonane z dakronu – ekstremalnie wytrzymałego materiału żeglarskiego.
Pokrycie mebli szyte jest przez żaglomistrza
w profesjonalnej pracowni zgodnie z zasadami
szycia ożaglowania jachtowego.

PRODUKTY WARTE
SWOJEJ CENY
Największym sentymentem projektanci darzą
„Pieniek”. Odzwierciedla całą historię Malafora.
Od początków w garażu rodziców, poprzez
pierwszą wystawę w Królikarni, przez kolejne
warsztaty i pracownie w Gdyni i Gdańsku, aż
po finał w Mierzeszynie, gdzie para mieszka
i pracuje. „Pieniek” był pierwszym produktem
w ofercie. Może służyć jako mały stolik, albo
jako siedzisko. Dostępny jest w kilku formach:
czystej oraz przypalonej.
Projekty Malafora są ładne, intrygujące, naturalne i głoszą ważne przesłania, ale czy są
również praktyczne? Za najlepszą rekomendację może służyć fakt, że dom Agaty i Pawła jest wypełniony produktami ze wszystkich
kolekcji.
- Nasza przestrzeń prywatna to pole pierwszych testów. Niektóre projekty znikają z naszego wnętrza, a inne zostają w nim na stałe.
W jadalni stoi prototyp stołu „Deska do Deski”. Przyjął się doskonale! Używamy również
naszych foteli dmuchanych. To ulubieńcy naszych dzieci. Mamy także różne wariacje na
temat „Pieńków”, które ze względu na dużą
ilość gości są nieustannie eksploatowane.
90 proc. mebli w naszym domu i studio wykonaliśmy własnoręcznie – dodaje Agata.
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POZNAJ MALAFOR

STÓŁ DESKA DO DESKI

BLOW SOFA Z KOLEKCJI RECYCLING

ACTIVE BASKET

STOŁEK I STOLIK Z KOLEKCJI SŁOIKI

STOŁEK VERTICAL Z KOLEKCJI AIR

FOTEL YACHT

STOLIK Z KOLEKCJI PIEŃKI
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MODA

TRIUMPH

SWIMWEAR
Anna Skura, bohaterka naszej okładki, autorka bloga whatannawears.com, dumnie nosi
tytuł Ambasadorki marki Triumph. Na łamach
Prestiżu przedstawiamy efekt kampanii najnowszej kolekcji strojów kąpielowych. Sesja
zdjęciowa odbyła się w przepięknej scenerii
indonezyjskiej wyspy Bali.

fot. Jonas Nordqvist

Ania zaprezentowała zarówno kostiumy jednoczęściowe, jak i dwuczęściowe. W kolekcji
znajdują się różne fasony i wzory, które można dowolnie ze sobą miksować. Odkryj także
w kolekcji plażowej różne warianty wiązania
stroju i różne modele miseczek, które dadzą
wyjątkowo porywający dekolt i idealnie podtrzymują biust. Kolekcja plażowa została zaprojektowana z myślą o każdym typie figury.
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MODOWE PODRÓŻE
MICHAŁA STAROSTA
MICHAŁ STAROST
Trójmiejski projektant mody, producent i reżyser pokazów mody. Zajmuje się projekto-

Gosia Jarosławska projektuje modę, Maciej Jastrzębski projektuje biżuterię. Ten artystyczny duet wygrał czwartą edycję
konkursu Amber Look Project. W nagrodę projektanci pokażą swoją kolekcję na gali Amber Look Trends & Styles 2018
w Teatrze Szekspirowskim. Gala tradycyjnie już wieńczy targi
bursztynu Amberif.

waniem od początku lat 90. Po ukończeniu
klasy rzemieślniczej Cechu Gdańskiego
realizował w Sopocie indywidualne zamówienia. Pierwszy pokaz zorganizowały jego
własne klientki. W czasie współpracy z warszawskim domem mody Forget-Me-Not,
zaprojektował około 17 linii pret-a-porter.
Wśród jego klientów można znaleźć dziennikarzy, prezenterów i producentów BBC,

Tymczasem, rfektem współpracy projektantów i Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników są kreacje i sesja zdjęciowa
wykonana przez Annę Czarnecką. Pozowała
Ewa Niespodziana, finalistka Top Model. Na
zdjęciach widzimy połączenie kobiety korsarza z nowoczesna biżuterią Macieja. Cały
klimat zdjęć jest magiczny i nadmorski.

CNN, wiele znamienitych nazwisk świata
polityki i biznesu, a także estrady, takich
jak: Kasia Kowalska, Patrycja Markowska,
Doda, Anna Wyszkoni, Monika Richardson,
Jacek Łągwa, Halina Mlynkova, Jose Cura,
Alicja Janosz, Grażyna Torbicka, Ewa Ewart,
Grażyna Paturalska, Alec Sun Drae, Big Cyc,
Czerwone Gitary i wiele innych.

Gosia Jarosławska i Maciej Jastrzębski od
około 2 lat działają w Gdańsku. Gosia prowadzi pracownię Agutti, Maciej od wielu lat
rzeźbi kolby do broni, tworzy też luksusową
biżuterię z drewna. Oczywiście, jak przy
każdym konkursie nie obyło się bez ożywionej dyskusji jury, w skład którego wchodzili

m.in. Teresa Rosati, znakomita projektantka
mody, Ewa Rachoń, dyrektor targów Amberif, Mariusz Gliwiński, właściciel pracowni
Ambermoda, czy Michał Kosior z Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników,
które jest partnerem i mentorem konkursu.
Te osoby wspierają radą i profesjonalizmem Amber Look Project od pierwszej
edycji, czynnie pomagając młodym adeptom szkół projektowania mody i wzornictwa przemysłowego. Jurorzy mieli twardy
orzech do zgryzienia, bo świetną kolekcję
zaprezentowała też Viktoria Nosach, ale
ostatecznie nagroda przypadła duetowi
z Gdańska.

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

OPTICAL CHRISTEX
Sopot, Dom Zdrojowy, ul. Powstańców Warszawy 6
Gdynia, CH Batory ul. 10 lutego 11
Sopot, ul. Grunwaldzka 33
Gdynia, ul. Starowiejska 21
www.opticalchristex.pl
www.opticalchristex.pl/sklep
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EWA KEMPISTY JEZNACH

OSKARŻAM CIĘ O ŁEZ STRUMIENIE
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA

„Oskarżam cię o łez strumienie, osamotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam Cię o to cierpienie,
wojen płomienie, przelaną krew”. Testosteron w piosence Kayah jest winien największego grzechu
– kobiecych łez. Czy pozwany ma coś na swoje usprawiedliwienie? O tym rozmawiam z dr Ewą
Kempisty – Jeznach, lekarzem medycyny męskiej. Kobietą wyjątkową, która bez taryfy ulgowej
łamie stereotypy i naprawia mężczyznom to, co z wiekiem, ilością stresu i liczbą przepracowanych
nadgodzin, funkcjonuje coraz gorzej. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to co macie na myśli. Chodzi
przede wszystkim o głowę. Tę właściwą.

C

zym jest medycyna męska?
W Polsce nie ma jeszcze oficjalnej specjalizacji, na zachodzie
zaś jest to powszechna dziedzina medycyny. Dla wielu ludzi, także lekarzy,
zdrowiem mężczyzny zajmuje się urolog
lub androlog. Nic bardziej mylnego. W nowoczesnej medycynie pod tym pojęciem
kryje się wiele zagadnień medycznych,
począwszy od chorób serca i płuc, zaburzeń hormonalnych, przez leczenie otyłości i nadwagi, a skończywszy na psychice
i potencji. Medycyna męska zajmuje się
dolegliwościami typowymi dla organizmu
mężczyzny na każdym etapie życia – od
czasu dojrzewania, poprzez wiek dojrzały,

Dr Ewa Kempisty – Jeznach

aż po dolegliwości związane z andropauzą i objawy starzenia. Istotnym obszarem
medycyny męskiej jest diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych.
Pani doktor od męskich frustracji?
Można tak powiedzieć. Mężczyźni przychodzą coraz częściej i śmielej. Osławione tabu
już dawno zostało przełamane. Mężczyźni
się otworzyli. Przecież to nic nadzwyczajnego, chorują tak samo jak kobiety. Ostatnie
lata to zauważalny postęp zmiany świadomości męskiej dotyczącej leczenia chorób.
Na co najczęściej chorują mężczyźni?
Trafiają do mnie z nieokreślonymi objawami, szukając odpowiedzi co im faktycznie
dolega. W większości do drzwi puka psychosomatyka. Mężczyzna XXI wieku jest
nieprawdopodobnie zestresowany. Wiadomości równoległe z telefonów, komputerów
i tabletów zaburzają ich sposób myślenia.
A mężczyzna nie może mieć rozkojarzonej
uwagi ponieważ powoduje to natychmiastową produkcję hormonów stresu. Te szybko
opadają i w zamian powstaje kortyzol – odpowiedzialny za przewlekły stres.

przy kręgosłupie, zawroty głowy, szumy
w uszach, drętwota rąk. Występuje też zespół stałego osłabienia.
Nie wystarczy po prostu odpocząć? Pojechać na urlop w ciepłe kraje?
Urlop nie pomoże. Powrót jest przecież do
tego samego środowiska i stresu, z którym
nie potrafi sobie poradzić. Być może mózg
jeszcze próbuje sprostać, ale ciało całkowicie się poddało. Dlatego wychodzi spod
kontroli.
Plan B – jedzie w Bieszczady.
Fajna metoda, która wsparta zen, pilates,
mindfulness, jogą czy dowolnymi sposobami wycieszenia, może być pomocna. Sam
wyjazd to za mało.

Panuje stereotyp, że kortyzol przypisany
jest kobietom.
Panowie mają go znacznie więcej. Oczywiście mam na myśli mężczyzn pracujących.
Problemem XXI wieku jest praca – wyzwanie, która otacza nas zawsze i wszędzie. Nie
potrafimy się od niej wyzwolić. Stres dosięga ich najczęściej w korporacjach, własnych
firmach. Pełnione stanowisko nie ma tu nic
do rzeczy. To współczesne polowanie, gdzie
samiec ma za zadanie przynieść do domu
zwierza w postaci paru zer na koncie.

On w Bieszczadach, a w miejskiej dżungli
rodzina. Żona, dzieci i rachunki.
Niestety, wyjeżdżając na urlop z żoną,
przenosząc problemy z pracy na środowisko rodziny i domu jeszcze bardziej
pogłębia chorobę. Problem tkwi w tym,
że do lekarza może trafić człowiek, który
ma podobne objawy w wyniku choroby
organicznej. Należałoby zacząć od wykluczenia tej jednostki, ale też spojrzeć
na problem szerzej. Bo jeśli nie bierze
się to z choroby organicznej to trzeba pacjentowi powiedzieć: Pana choroba rodzi
się w głowie. Ale najczęściej jest tak, że
facet biega od specjalisty do specjalisty.
Był u rodzinnego, obejrzał go endokrynolog, zdarza się że psychiatra. Diagnozy nie ma. Facet czuje się coraz bardziej
chory i jeszcze mocniej sfrustrowany.
Nagromadzony stres spowoduje spadek
testosteronu.

Jakie są objawy?
Czynniki psychiczne, czyli stres przechodzi na ciało. Pojawiają się skoki ciśnienia,
zaburzenia rytmu serca, napięcia mięsni

Wtedy się zaczyna!
Kiedyś Ornelia Mutti, znana włoska aktorka porównała mężczyznę do Ferrari. Paliwo to testosteron, za kierownicę służy mu
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penis, skrzynia biegów to potencja z pedałem na gaz oraz hamulcem i wreszcie
skomplikowany układ elektroniczny, który jak mózg mężczyzny musi zostać od
czasu do czasu komputerowo ustawiony
przez partnerkę. Ale bez testosteronu
jako paliwa i penisa jako kierownicy, Ferrari stoi w garażu i nie jedzie dalej. Spadek
testosteronu powoduje depresję, zespół
wiecznego przemęczenia, brak aktywności życiowej i niezadowolenie żony, bo
mężczyzna unika łóżka. Zanika libido, potencja nie jest taka jak kiedyś.
Do symptomów choroby dochodzi poczucie wstydu. Niezawodna potencja jest dla
panów szalenie ważna.
Mężczyzna mający zaburzenia potencji
traci pewność siebie. Powstaje u niego podświadomy kompleks, który zamyka go na towarzystwo i świat. Chowa się we własnym
kokonie i nawet u lekarza ledwo przechodzi
mu przez usta, że potencja już nie taka, libido spadło, że jest zmęczony i niezadowolony z życia. Niestety, sami lekarze nie mają
czasu, aby się na tym koncentrować. Problem jest ścisła specjalizacja. W Polsce brakuje lekarzy holistycznych, którzy spojrzeliby na mężczyznę jako całość. Gdy idziemy
do kardiologa, dermatologa czy internisty, to
trudno by na dzień dobry zadał pytanie o zaburzenia erekcji.
Takie pytanie zadaje seksuolog. To przecież specjalista od tych spraw.
Seksuologów wbrew pozorom jest niewielu.
Pomagają nie tylko mężczyznom, ale też
kobietom. Kobiety mają znacznie mniejszy
problem z seksualnością, potrafią przyznać
się do wielu spraw. Brak orgazmu, oziębłość,
a do lekarza wybiorą się nawet z czystej
ciekawości. Mężczyzna będzie bronił się
rękami i nogami. Przedwczesny wytrysk,
brak wzwodu, osłabienie twardości penisa
podczas stosunku i wiele innych zaburzeń
to oczywiście tematy trudne, ale bardzo powszechne.
Telewizja krzyczy reklamami o konarze,
który bez trudu zapłonie. Widać po czasie
antenowym, że problem istnieje na masową skalę.
To ukłon w stronę panów, którzy mając te
kłopoty niekoniecznie muszą przejść przez
lekarza. Tabletki do kupienia są bez recepty,
są bezpieczne o ile pacjent dostosuje się do
zalecanego dawkowania.
Reklamowane tabletki to placebo? Zamiast cukierków na osłodę życia?
To doskonałe leki, które poprawią ukrwienie
penisa. 80 procent stosunku seksualnego
to wypełnienie naczyń krwionośnych. Krew

powinna się w penisie zatrzymać. U wielu
pacjentów krew od razu wypełnia naczynia, ale wraca z powrotem powodując brak
wzwodu – na tym polega zaburzenie potencji. Leki, o których mówimy hamują enzymy
odpowiedzialne za ucieczkę krwi z penisa.
Tabletki zawsze działają, jeśli naczynia są
sprawne i nie ma blokady psychicznej. Problemem jest sprawa dawki, dlatego powinniśmy pamiętać, że jeśli coś nie funkcjonuje,
to powinniśmy zwrócić się do specjalisty.
I stała się światłość, facet uświadamia
sobie, że przyczyną nieszczęścia jest brak
testosteronu. Co dalej?
Należy go uzupełnić. Testosteron znajduje się w organizmie człowieka, dlatego nie
mówimy o leczeniu tylko o substytucji, czyli
podstawianiu. Hormon możemy podstawiać
na drodze naturalnej, czyli odpowiednim
odżywianiem i sportem. Życiem mężczyzny rządzą 4 litery „s”. Stres, który niszczy
testosteron oraz sport, sen i sex, które go
poprawiają. W organizmie toczy się wieczna
walka między nim a kortyzolem. Wiek, stres
i kastracja – trzy główne czynniki powodujące zanik potrzebnego hormonu. Zdarza się,
że 35 letni facet ma go poniżej normy.
Jednak dla mężczyzny świat się kończy!
Często ląduje u psychiatry ponieważ jednym
z objawów braku testosteronu jest depresja.
Kłopot w tym, że mało który lekarz zaleca
badanie poziomu hormonów. Latami bierze
antydepresanty, które guzik pomagają.
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Wszystko można naprawić?
Poprawić. Przez sport i odpowiednie jedzenie. Nawet przez krótkie substytucje
podawania testosteronu. Niestety po czterdziestce wiek plus stres psują nam możliwości powrotu do pięknych i błogich chwil
niezmąconych kłopotami, ale nie można się
poddawać tylko zacząć od sięgania po męski phyto testosteron w diecie.
Phyto testosteron? Ułóżmy potężne menu
na potencję.
Tribulus terrestris, szeroko reklamowany w telewizji. Azjatycki phyto testosteron z łupek nasion tam rosnących. Nie
zapominajmy, że mamy też nasze dobre bo polskie jarzyny, które organizm
mężczyzny rozpoznaje jako dostawcę
testosteronu. Brokuły, kalafior, kapusta,
brukselka, rzodkiewka, rzepa. Codziennie, ponieważ organizm mężczyzny rozpoznaje je jako fito testosteron.
Jak wytłumaczyć drugą młodość panów?
Pytam o tych starszych, którzy zamiast
z wnukami na karuzeli i lodach, uganiają
się za spódniczkami w nocnych klubach?
Ma to związek z postępującym procesem
starzenia. Mało kto chce się z nim pogodzić. Przykładowo w Stanach 70-latek
w fitness clubie nikogo nie dziwi. Mając
do dyspozycji szereg środków w postaci
tabletek i różnorakich suplementów próbują oszukać czas. Nic dziwnego, życie
jest piękne!
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NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIA
W IMPLANTOLOGII
Kto z nas nie chciałby cieszyć się uśmiechem idealnym? Z pomocą przychodzi stomatologia
estetyczna, której kluczowym zadaniem jest przywrócenie zębom naturalnego wyglądu przy
uwzględnieniu ich zadań czynnościowych. Myśląc o doskonałym uśmiechu spróbujmy sobie
wyobrazić ten wyważony, w którym odsłaniane zęby wkomponowane w całość twarzy, z dziąsłami
o harmonijnej architekturze, będą prawdziwym powodem do dumy.

zdjęcie kontrolne CBCT pokazuje idealne powielenie zaplanowanej pozycji implantu
W planowaniu leczenia najbardziej istotną
rolę odgrywa właściwa ocena warunków
panujących u pacjenta. Po badaniu wewnątrzustnym wykonywane jest zdjęcie
tomograficzne oraz pełna analiza funkcjonalno - estetyczna (DSD - Digital Smile Design). Z wielką pomocą, która pozwala jak
najdokładniej zaplanować przyszłą pozycję
implantów przychodzi nam tak zwana nawigacja komputerowa.

WIZUALIZACJA UŚMIECHU
W Nawrocki Clinic wykorzystywany jest specjalny protokół opracowany przez światowej
sławy dr Christiana Coachmana, pozwalający zwizualizować pacjentowi zamierzony
efekt leczenia jeszcze przed przystąpieniem
do pracy. Polega on na wykonaniu odpowiednich zdjęć aparatem fotograficznym
przy dodatkowym wykorzystaniu zdjęć RTG
i modeli diagnostycznych.
Następnie w programie komputerowym projektowany jest uśmiech pacjenta - kształt,
położenie, wielkość zębów oraz ich „wyłanianie” z dziąseł - tzw. estetyka różowa.
Efekt przedstawiany jest na ekranie monitora, ale też specjaliści z Nawrocki Clinic wykonują tzw. „moc up”, czyli prowizoryczne
licówki, które imitują finalne rozwiązanie. To
sprawia, że pacjent jeszcze przed podjęciem
leczenia jest w stanie określić, czy efekt końcowy spełni jego oczekiwania.

NAWIGACJA KOMPUTEROWA
Nawigacja komputerowa jest narzędziem
do precyzyjnego planowania zabiegu im-

SmartFix - odbudowa natychmiastowa
bezzębnej żuchwy na 4 implantach

plantologicznego. W Nawrocki Clinic wykorzystywany jest zaawansowany program
do planowania cyfrowego 3D - SIMPLANT.
W procesie tym najpierw robione jest zdjęcie
tomograficzne - CBCT szczęki lub żuchwy,
tak aby móc zwizualizować trójwymiarowo
anatomię kości. Następnie przygotowuje się
cyfrowy wycisk wewnątrzustny który przy
pomocy skanera optycznego Cerec Omnicam obrazuje jamę ustną pacjenta. Tak
uzyskane dane są wysyłane do programu
SIMPLANT, w którym lekarz jest w stanie
bardzo precyzyjnie zaplanować przyszłą
pozycję implantu.

PLANOWANIE CYFROWE
Planowanie cyfrowe uwzględnia wielkość
implantu, czyli jego średnicę, długość
i kształt, oraz kość, w której implant będzie
umieszczony. Tu niesłychanie ważne jest
oszacowanie jej gęstości, oraz szerokości
i nachylenie wyrostka wraz z anatomicznymi strukturami otaczającymi, do których zalicza się nerwy, zatoki, naczynia i zęby sąsiadujące. Ta wiedza pozwala na to, aby lekarz
był w stanie uwzględnić przyszłą odbudowę
protetyczną, czyli najbardziej optymalną, bliską ideału pozycję implantu.
Po zatwierdzeniu projektu firma w Belgii drukuje z żywicy medycznej szablon chirurgiczny. Dzięki niemu podczas implantacji lekarz
w Nawrocki Clinic wykonuje przygotowanie
łoża implantu z niesłychaną dokładnością,
używając specjalnych wierteł z tulejami.
Sam implant jest również wprowadzony
poprzez szablon na odpowiednią głębokość
i pod określonym kątem.

nałożenie zdjęcia CBCT, skanu CEREC oraz planowanej
pozycji implantu w programie Simplant

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Wykorzystanie nawigacji komputerowej
SIMPLANT niesie dla pacjenta szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala lepiej przygotować i zaplanować zabieg implantacji.
Pozwala precyzyjnie wprowadzić implant
w porównaniu do planowanej pozycji oraz
skrócić czas zabiegu zwłaszcza przy wprowadzeniu większej ilości implantów.
Jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo,
umożliwia bardzo dobrą stabilizację implantów, a w niektórych przypadkach pozwala
uniknąć dodatkowej ingerencji, jak podniesienie zatok i przeszczepy kości, co zdecydowanie zmniejsza koszt ponoszony przez
leczonego. Nie można zapomnieć o zwiększonym komforcie i możliwości uzyskania
estetyki, które dla lekarzy z Nawrocki Clinic
są zawsze szalenie ważne.

BEZPIECZEŃSTWO ZABIEGU
Technologia to sprzymierzeniec zarówno
pacjentów, jak i lekarzy. Dlatego w Nawrocki
Clinic kładzie się ogromny nacisk na specjalistyczny sprzęt, który daje pewność, że
stomatologom uda się spełnić oczekiwania
pacjentów przy zachowaniu najwyższego
poziomu bezpieczeństwa zabiegów. Wykorzystanie nawigacji komputerowej pozwala
przygotować przed zabiegiem późniejszą
odbudowę protetyczną. To oznacza, że podczas jednej wizyty wszczepiany jest implant,
a nawet kilka oraz natychmiastowo odbudowywane są brakujące zęby. Dzięki temu leczenie jest szybsze i zdecydowanie bardziej
komfortowe dla pacjenta.

STOMATOLOGIA

MEDYCYNA ESTETYCZNA
IMPLANTOLOGIA

CAD CAM CEREC
LASER

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.

www.nawrockiclinic.com
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PORADY EKSPERTA

Historie ręką pisane
AUTORKA: LEK. MED. ILONA OLSZANIEC - KOZAKIEWICZ / FOTO: IVO LEDWOŻYW

Pamiętam z dyżuru w noc sylwestrową młodego stażystę, który przybiegł do mnie z izby
przyjęć i zapytał: Pani doktor, czy zbiera Pani pokemony? Mam na dole takiego jednego
Pikachu. Na izbie siedział uśmiechnięty od ucha do ucha, wstawiony, dwudziestoparoletni
człowiek w żółtym ubranku pokemona, trzymając się za zakrwawioną i zabandażowaną
rękę. Ech... sylwestrowe szaleństwo pirotechniczne, ale dla mnie oznaczało to wielogodzinną
naprawę wszelkich delikatnych struktur ręki i długie godziny zabiegu.
czenia operacyjnego, ale również ten, który zajmie się ręką przy istniejących dolegliwościach
bólowych, zaburzeniach jej funkcji czy pojawiających się zmianach zwyrodnieniowych.
Rekonstruować można wiele struktur ręki,
zarówno w świeżych uszkodzeniach, jak i zastarzałych uszkodzeniach nerwów i ścięgien.
Można wykonywać przeszczepy i transfery
ścięgien w ich uszkodzeniach oraz naprawiać
i odtwarzać jej funkcje czasem po wielu latach.

lek. med. ILONA OLSZANIEC- KOZAKIEWICZ
Jestem lekarzem medycyny, specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu w gabinecie
Medissima w Sopocie. Niedzielni majsterkowicze, ogrodnicy amatorzy walczący z kosiarką
do trawy, czy domowi konstruktorzy atrakcji pirotechnicznych - to wyzwania z jakimi czasami
trzeba mierzyć się w swojej praktyce lekarskiej.
Tak naprawdę „ Ręka „ z łaciny manus, nie
jest faktycznie w swojej definicji tym, czym
potocznie ją nazywamy. Mówiąc trywialnie
„ręka”, mamy na myśli całą kończynę górną aż
do ramienia. Tymczasem słowo to, zgodnie
z anatomią, oznacza palce, śródręcze, zarówno
część dłoniową i grzbietową oraz nadgarstek.
Dlatego dla przeciętnego pacjenta ręka oznacza całą kończynę górną, wykraczając poza
naukowe ramy.
Specjalista, który zajmuje się leczeniem dolegliwości i chorób dotyczących ręki, to ktoś, kto
posiada zarówno kompetencje w zakresie le-

Pamiętam też historię i przypadek pewnego 40
letniego rzeźbiarza ludowego , który im bardziej
pracował i zatracał się w rzeźbieniu, tym większe zaczęły pojawiać się trudności w utrzymaniu wypadającego z ręki dłuta. Po wykonanym
badaniu rtg i wizycie w gabinecie okazało się,
że istniała u niego pewna wada wrodzona,
o której nawet nie wiedział przez tyle lat. Po
przeprowadzonym leczeniu operacyjnym okazało się , że dawno można było już mu pomóc.
Niezbędne i często używane do wykonania
bezpiecznych zabiegów na ręce jest wykorzystanie lupy wielokrotnie powiększającej. Doskonale sprawdza się w chirurgii nerwów, a także
gdy zachodzi potrzeba usunięcia drobnych
zmian guzopodobnych występujących na palcu, wokół których mogą zawinąć się małe nerwy obwodowe.
Leczyć można i trzeba nie tylko ostre urazy dotyczące ręki, stany ostre, takie jak infekcje, ale
również choroby ręki związane z jej używaniem,
przeciążeniami, występującymi dolegliwościami nagłymi i przewlekłymi. Nie zawsze oznacza
to leczenie operacyjne, dlatego wielu zmianom
chorobowym można zapobiegać wcześniej,
oddalając czasami niekonieczny wcale zabieg.
Czasami do gabinetu trafiają pacjenci skarżący się na wydawać by się mogło, banalne,

lek. med. Ilona Olszaniec - Kozakiewicz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Gabinet Medissima, Sopot ul. Armii Krajowej 72/3, Tel: 733 310 080 www.medissima.pl

ale drażniące dolegliwości, jak na przykład
ciało obce, takie jak kolec róży czy odłamek
szkła, tkwiące gdzieś głęboko w strukturach ręki, albo powakacyjne skutki ukłucia
kolcem jeżowca.
Zdarza się, że kciuk lub któryś z palców ugrzęźnie w zgięciu i nie można go wyprostować lub
prostuje się z bólem. Częste są również pojawiające się nie wiadomo skąd, narastające
dolegliwości okolicy łokcia Nie warto zwlekać,
bo zaniechanie leczenia może skończyć się
zabiegiem operacyjnym.
Najwięcej pacjentów trafia do gabinetu
z objawami zaburzeń czucia w zakresie
palców ręki, które często pojawiają się
w nocy. Podobnie z osłabieniem siły chwytu
i trudnością ze złapaniem w palce drobnych
przedmiotów, np. igły. Objawy te mogą być
spowodowane zespołem kanału nadgarstka,
albo cieśni nadgarstka, który jest najbardziej
powszechny u osób pomiędzy 45-65 rokiem
życia, choć może też występować u osób
młodszych pracujących długo przy klawiaturze komputera. Wówczas wizyta w gabinecie
chirurgii ręki jest jak najbardziej wskazana
i konieczna.
Są na przykład „ręce mysie” co wcale nie
oznacza, że mają coś wspólnego z myszami, to ręce przeciążone pracą myszką od
komputera. Jest ręka Myszki Miki z czterema palcami… Czy ktoś zauważył że Miki ma
cztery palce? Ręka Myszki Miki jest całkiem
sprawna. Są też ”ręce misia koala”, ale to już
zupełnie inna historia...
Historii ręką pisanych jest wiele. Najważniejsze
by ten tak ważny i istotny w codziennym funkcjonowaniu narząd ruchu był sprawny. Dlatego,
gdy pojawią się niepokojące dolegliwości, nie
czekajmy z decyzją o wizycie u specjalisty.

ZDROWIE W NATURZE
Coraz większą popularnością cieszą się ekologiczne, naturalne produkty. Fascynacja wszystkim,
co naturalne, nie omija także sfery kosmetyków. Nie bez powodu - okazuje się bowiem, że
przeładowane chemią i syntetycznymi składnikami kosmetyki nie zawsze spełniają stawiane im
wymagania. Zamiast pielęgnować, mogą szkodzić. Z czego wynika ten paradoks?
Większość użytkowników tradycyjnych,
drogeryjnych kosmetyków, sięga po takie produkty z bezgraniczną wiarą we
wszystkie deklaracje producenta. Mało
kto czyta etykiety ze składem kosmetyku – skomplikowane nazwy chemiczne
nie zachęcają do ich analizowania. A jednak znajomość składu kosmetyku jest
niezbędna, by nie szkodzić swojej skórze.
Faktem jest bowiem szkodliwy wpływ
wielu powszechnie stosowanych składników kosmetyków na skórę, a nawet zdrowie całego organizmu.
Działanie drażniące, uczulające i zauważalnie pogarszające kondycje skóry wywołują
m. in. parafina i lanolina oraz konserwanty
zwiększające trwałość kosmetyków, które
często generują alergie, parabeny mogące

powodować wysypki skórne, a także oleje
silikonowe mające na celu wygładzenie skóry, ale ich drugie, mniej pożądane oblicze to
zatykanie porów, uczulenia i nasilenie zmian
trądzikowych.
Trzeba też uważać na SLS - to detergent
o silnym działaniu drażniącym, który wysusza skórę, powoduje wysypki i rumień. Wymienione składniki sprzyjają rozwojowi atopowego zapalenia skóry, alergii czy trądziku.
W świetle takich faktów nie dziwi lawinowo
rosnąca popularność kosmetyków bazujących na naturalnych składnikach.
Kosmetyki naturalne to produkty do pielęgnacji bazujące na doskonałej jakości składnikach naturalnych i organicznych, sygnowane certyfikatami, m.in. Ecocert czy ICEA

czy BDIH. Kosmetyki naturalne stanowią zatem bardzo bezpieczną, a zarazem skutecznie działającą alternatywę dla tradycyjnych
kosmetyków. Zawierają nawilżające i odżywiające olejki roślinne, łagodzące i przeciwzapalne wyciągi ziołowe czy naturalne
filtry przeciwsłoneczne.
Kremy ekologiczne z pewnością nie nasilą
zmian trądzikowych, co więcej - skutecznie
je złagodzą. Do rzadkości należy podrażnienie skóry, jej nadmierne przesuszenie czy
alergie. Skóra doskonale reaguje na naturalne substancje pielęgnujące, w fizjologiczny
sposób oddziałujące na jej funkcje. Kosmetyki naturalne to gwarancja promiennej, nawilżonej i pełnej blasku skóry oraz pięknych,
mocnych włosów - bez szkody dla środowimileco
ska czy własnego zdrowia.
REKLAMA
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KUCHNIA SZEFA KUCHNI

TOMASZ GÓRNIAK – RESTAURACJA SECRETARIAT
AUTORKA: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: KAROL KACPERSKI

Kulinarną tradycję swobodnie miksuje z nowoczesnością. Lokalne produkty stanowią dla
niego wyzwanie i bazę do przyrządzania wyśmienitych dań, którymi raczy gości restauracji Secretariat na sopockim Hipodromie. Tomasz Górniak, szef kuchni, to człowiek, który
nie boi się kulinarnych eksperymentów, takich jak choćby smak ryby z... miodem.
Gdzie zdobywał Pan doświadczenie i skąd
czerpie Pan inspiracje?
Kuchnią interesowałem się tak naprawdę
od najmłodszych lat. Jako najmłodszy z rodzeństwa pomagałem mamie w przygotowywaniu posiłków i to właśnie ona zaraziła
mnie pasją gotowania. Nie miała ręki do
wypieków, zatem to ja zazwyczaj piekłem
ciasta i torty na rodzinne uroczystości.
Z czasem nabrałem wprawy i stało się to
moją pasją, która zaprowadziła mnie do restauracji. Przeszedłem wszystkie szczeble
kariery i znam tę pracę od przysłowiowej
podszewki. Moją wiodącą fascynacją zawsze była przyroda, a konkretnie sezonowość składników. To właśnie lokalnie dostępne produkty i ich smaki inspirują mnie
do tworzenia nowych potraw.
Ulubione smaki z dzieciństwa i czy smaki te
wprowadza Pan do menu restauracji?
Pochodzę z Zamojszczyzny, a więc z dzieciństwem kojarzą mi się pierogi z kaszą
gryczaną i białym serem, cebularze i kotlety
z gotowanych ziemniaków. Nie przenoszę
ich bezpośrednio do tworzonego menu, ale
na pewno stanowią one bazę, z której po lekkich modyfikacjach można przyrządzić pyszne i nowoczesne dania.
Jakie danie najbardziej porusza zmysły w Waszej kuchni? Może ma Pan jakieś ulubione?
Z całą pewnością takim daniem jest halibut
na kaszotto z pęczaku ze smażonymi warzywami i sosem maślanym. Jest to połączenie
moich ulubionych składników z idealnie pasującym do tego sosem.
Jak można zdefiniować, ciekawie opisać
kuchnię restauracji Secretariat?
Jest to kuchnia czerpiąca z tradycyjnych
przepisów i produktów dostosowanych do
obecnych gustów klientów. Tradycyjna, a jednak nowoczesna. Pracujemy nad tym, by
każdy w naszym menu znalazł coś interesującego dla siebie.
Dzisiaj modne jest łączenie z pozoru niepasujących do siebie smaków. Jakie oryginal-

Tomasz Górniak
ne połączenia Pan poleca?
Uwielbiam śledzia w cytrusowej marynacie
z miodem. Pozornie ryba, owoce i miód nie
pasują do siebie, ale w takim zestawieniu
tworzą rewelacyjną całość.
Mamy lato, jedne produkty znikają z rynku,
inne się pojawiają, zmieniają się potrawy na
naszych talerzach. Jakie zatem letnie potrawy, smaki by Pan polecił?
W letnie upały mamy z reguły ochotę na
lekkie, odświeżające potrawy. Polecam
wszelkiego rodzaju chłodniki i to nie tylko te
tradycyjne, ale również te mniej oczywiste.
Świetną zupą jest chłodnik na bazie ananasa,
truskawek i świeżego ogórka.
Jakie danie by Pan przygotował, gdyby miał
Pan na nie tylko 10 minut?
Szybkim i efektownym daniem jest sałatka
z grillowaną wołowiną, sezamem, kaparami
i oliwą. W ciągu 10 minut można też przygotować pyszne spaghetti z owocami morza.
Wbrew pozorom to sporo czasu na przygotowanie czegoś smacznego.
Co by Pan zrobił, gdyby do dyspozycji miał Pan
tylko 5 składników: np. podgrzybki, krewetki,
kapary, szynkę parmeńską i pomarańczę?
Przygotowałbym smażone krewetki z kapa-

rami w pomarańczowym sosie i z chipsem
z szynki parmeńskiej. A podgrzybki ususzyłbym do zupy grzybowej.
I na koniec proszę o pyszny przepis dla naszych czytelników.
To będzie łosoś wędzony na ciepło z salsą
pomidorową na puree z zielonych warzyw,
smażonym czarnym tagiatelle z kurkami.
Na potrzeby puree gotujemy do miękkości
zieloną fasolkę szparagową, zielony groszek, imbir i czosnek. Następnie blendujemy z odrobiną masła, a dla bardziej gładkiej konsystencji przecieramy przez sito.
Doprawiamy do smaku. Makaron tagiatelle gotujemy al dente. Kurki oczyszczamy
i smażymy na oliwie z dodatkiem szalotki
i chili. Następnie dodajemy wcześniej ugotowany makaron i chwilę podsmażamy.
Łososia doprawiamy solą i wędzimy na ciepło. Pomidory obieramy ze skórki i usuwamy gniazda nasienne, a następnie kroimy
w drobną kostkę. Dodajemy posiekaną kolendrę i czosnek i całość lekko podgrzewamy na patelni z dodatkiem oliwy. Gotową
salsę wykładamy na jeszcze ciepłą rybę.
Cytrynę używaną standardowo do ryb zastąpiłem pianą cytrusową, na którą składa
się sok z limonki i pomarańcza z odrobiną
wody i lecytyny. Smacznego!

Z MIŁOŚCI DO SMAKU Z PASJI DO HISTORII
RESTAURACJA SECRETARIAT

ul. Polna 1 (Hipodrom) Sopot / tel. 519-786-958 /www.secretariat.pl

ORGANIZUJEMY:
IMPREZY FIRMOWE, PIKNIKI , FESTYNY, PRZYJĘCIA WESELNE I INNE
Sopot, ul. Smolna 21 / mail: pytania@godding.pl / www.godding.pl
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INK ABOVE

Z GŁOWĄ W CHMURACH
I Z KOKTAJLEM W RĘKU
AUTORKA: DAGMARA RYBICKA

Być w siódmym niebie mając chmury prawie na wyciągnięcie ręki. Spojrzeć na Gdańsk
z zapierającej dech w piersiach perspektywy. Podziwiać panoramę miasta z przepysznym
Cherry Blossom w dłoni. Posmakować emocji zaklętych w koktajlach rozkoszując się
czasem w niesamowitej atmosferze. Takie rzeczy są możliwe! Nie tylko dla hotelowych gości,
ponieważ Ink Above to wyjątkowe miejsce na mapie Pomorza, gdzie z dachu każdy klient
może zobaczyć stare miasto i marinę w całej okazałości.
Ink Above znajduje się na dachu designerskiego hotelu Puro, w samym sercu Gdańska. Tu świat zatrzymuje się w miejscu,
a oryginalny bar i finezyjne drinki pozwalają
uczynić go choć na moment wyjątkowym.
- Menu baru zostało przygotowane wspólnie ze znanym warszawskim cocktail barem Kita Koguta. Dzięki temu goście mogą
wybierać z pomiędzy 10 drinków opartych
o klasyczne, sprawdzone szablony, ale w zupełnie nowej interpretacji – opowiada o kulisach powstania Ink Above Damian Siedlecki,
Head Barman Ink Above.
Każdy nastrój ma swoje odzwierciedlenie w propozycjach menu. Miłośnikom
słodyczy z pewnością przypadnie do gustu Cherry Blossom na bazie aromatyzowanego rumu wiśniowego z dodatkiem
syropu pomarańczowego, soku z cytryny i ciemnego piwa. Tych, którzy oczekują nieszablonowej kompozycji mocno
zaskoczy Cortina de Humo, w którym
dym, pistacje i ananas stworzą słodko
kwaśna kompozycję, ukoronowaną domowej produkcji sezamkiem i olejem
tego samego pochodzenia.

- Na szczególną uwagę zasługuje także Saffron Duo. Znajdziemy w nim tropiki zaklęte
w centrum trójmiejskiego życia. Rum, marakuja, ananas i brzoskwinia zwieńczone
domową tynkturą z szafranu przeniosą nas
w rejony Wysp Kanaryjskich, przygód i opowieści wilków morskich – zachęca Head
Barman Ink Above.
Tajemnicą baru są dodatki do koktajli. W połączeniu z umiejętnościami obsługi tworzą
smaki, obok których nie przechodzi się obojętnie. Kto choć raz miał okazję ich skosztować, z pewnością wróci na taras baru Ink
Above jeszcze raz.
- Chociażby odrobina maceraty, esencje
z szafranu, rumianku czy kurkumy pozwalają odkryć nowy szeroki wachlarz sprawdzonych i znanych smaków, które proponowane
są w naszym menu"– zdradza słodko - gorzkie tajemnice Damian Siedlecki.
Chcąc spełnić wszystkie oczekiwania gości w karcie znajdziemy całą gamę alkoholi
z różnych stron świata. Wódki, gin, rum, klasyczne i odrobinę szalone aperitify, grappa,
uznane i doceniane przez koneserów ko-

niaki, wyśmienite whisky i kilka rodzajów
lokalnego piwa uzupełnione napojami bezalkoholowymi w wersji zimnej i gorącej staną się ukoronowaniem każdego spotkania
z przyjaciółmi.
W Ink Above urzeka umiejętne połączenie
wielkomiejskiego klimatu z nieformalną
i ogromnie pozytywną atmosferą. Doskonałym dodatkiem jest muzyka klubowa,
dzięki której goście mają dla siebie moment
wytchnienia i odpoczynku. Bar jest podzielony na dwie strefy – wewnętrzny centralny
i duży bar, a na zewnątrz przestronny taras.
Cieszy nie tylko nieprawdopodobny widok
na Gdańsk, ale także unikalny wystrój zaprojektowany przez londyńskie studio DeSallesFlint, uzupełniony kolekcją zdjęć Soni
Szóstak.
Bar na Wyspie Spichrzów to miejsce wyjątkowe. Taras jest otwarty przez cały rok
i dostępny dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować koktajli najwyższych lotów.
W unikalny klimat wprowadza już wjazd na
8 piętro windami obok restauracji Dancing
Anchor, a hotelowe podwoje Puro Gdańsk
witają przybyłych z radością i energią.

KULTURA, SZTUKA I ROZRYWKA

Prestiżowe IMPREZY

AUTOR: KATARZYNA OKOŃSKA

ANNA DERESZOWSKA

Muzyczne święto dam jazzu, swingu, soul, bossa novy
i stylów pośrednich. Festiwal rozpocznie się koncertem ikony jazzu, Urszuli Dudziak. Usłyszymy też takie
gwiazdy, jak: Kandace Springs, Bebel Gilberto i Krystynę Durys w repertuarze Elli Fitgerald. Na zakończenie zagra najważniejsza jazzowa artystka w Ameryce,
Wendy Lands, znana jako wykonawczyni niezapomnianych piosenek Władysława Szpilmana. Festiwal
zawita też do Wejherowa, gdzie odbędą się koncerty
laureatów konkursu o Grand Prix Ladies’ Jazz Festival.
Program na ladiesjazz.pl.
Gdynia, Teatr Muzyczny i Wejherowo, Filharmonia
Kaszubska, 20-27 sierpnia

Aktorka wystąpi z zespołem Febus Wąsaty Trio w recitalu “Instrukcja obsługi kobiety”. Podczas występu
usłyszymy utwory takie jak “Sing sing”, “Miłość Ci
wszystko wybaczy”, “Umówiłem się z nią na dziewiątą”
,czy “Krzyżówka”. Wszystko to przeplatane zabawnymi
anegdotami i poradami z dziedziny relacji damsko - męskich. Dowiemy się jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, jak zachować się ma mężczyzna, słysząc
pytanie: „Czy nie wyglądam w tym grubo?”, jak udekorować stół na przybycie teściowej, czy jak dokonać
podziału ról w związku.
Sopot, Tarasy przy Parku Wodnym,
26 sierpnia godz. 19:00

SOUNDRIVE FEST 2017

FINK

Soundrive Fest to jeden z nielicznych festiwali pro-

Fin Greenall, ukrywający się pod pseudonimem

mujący młodą muzykę alternatywną. Organizatorzy

artystycznym Fink, to brytyjski autor tekstów, gi-

stawiają przede wszystkim na różnorodność prezen-

tarzysta, producent oraz DJ z Brighton. Fink to ar-

towanej muzyki. Dodatkową atrakcją są dwie sceny

tysta o jednym z najciekawszych męskich głosów

aranżowane specjalnie na Festiwal w fabrycznych ha-

ostatnich lat, a na występach tworzy niezwykłą

lach stoczniowych W4 i B64. W sumie przez trzy dni

i niesamowitą atmosferę, o czym świadczy nagro-

będzie można posłuchać 33 zespołów z przeróżnych

da Independent Music Awards w kategorii „Najlep-

zakątków świata. Usłyszymy m.in. The Bug, Then Co-

szy występ na żywo”. Koncertując w Polsce Fink

mes Silence, czy White Wine. Pełen program dostęp-

zgromadził wokół siebie wiernych fanów, a jego

ny na: www.festival.soundrive.pl.

koncerty zawsze są magiczne i niezapomniane.

Gdańsk, Klub B90, 31 sierpnia – 2 września

Gdańsk, klub B90, 16 września

W RAMACH SOPOTU

MAGDALENA
HANYSZ – STEFAŃSKA

Festiwal “W ramach Sopotu” to coroczne wydarzenie

Kolejna wystawa z cyklu wystaw letnich w galerii Glaza

dla miłośników fotografii artystycznej. W tym roku So-

Expo. Magdalena Hanysz – Stefańska zajmuje się grafi-

pot gościł artystów w maju. Efekty rezydencji organi-

ką, najczęściej uprawia linoryt kolorowy, czasami malu-

zatorzy przedstawią szerokiej publiczności na wystawie

je. Inspirują ją zachowania ludzkie, głupota, biurokracja

głównej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Będzie

uniwersalizm, własne przeżycia i doznania. Tematyka

to jednocześnie premiera sześciu nowych cykli czoło-

jaką podejmuje jest poważna i różnorodna, ale można

wych polskich artystów. Wrześniowe pokazy dodatko-

ją zaliczyć do optymistycznej. Artystka sama o sobie

wo uświetni monograficzna wystawa Tadeusza Rolke.

mówi, że jest „obserwatorem, komentatorem wydarzeń

W programie również szereg interakcyjnych spotkań

z życia toczącego się obok”. Nie szuka poklasku, nie

z autorami, zarówno w formie dyskusji jak i warsztatów.

podąża za modą, za nowościami, nie chce epatować

Szczegóły na: wramachsopotu.pl

nowoczesnością, czy tanią prowokacją.

Sopot, 8-10 września 2017 r.

Gdańsk, Glaza Expo Design, 8-22 września

FESTIWAL WHISKY

BABSKI RAJD

Festiwal Whisky w Jastrzębiej Górze w jednym miejscu

Baba za kierownicą? A jak! Już po raz czwarty
kilkadziesiąt drużyn (kierowca i pilot) przystąpi do
rywalizacji w różnych samochodowych konkurencjach.
Oprócz jazdy w alkogoglach, testu Stewarta, jazdy
z zasłoniętymi oczami, odbędzie się m.in. parkowanie na czas, jazda sprawnościowa i konkurencja
niespodzianka, która zawsze trzymana jest przez
organizatorów w tajemnicy aż do dnia rajdu. Kierowcą
musi być kobieta, pilotem może być mąż, partner
bądź przyjaciółka uczestniczki. Impreza ma charakter
charytatywny. Zapisy na babskirajd.pl.
Gdynia, Skwer Kościuszki,
10 września godz. 08:00 – 19:00

gromadzi największe osobistości świata whisky, pasjonatów, ale również osoby, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z whisky. Nie narzuca zasad, a pokazuje w jaki sposób wydobyć z whisky najwięcej tajemnic.
Na pasjonatów trunku czeka ponad 600 gatunków do
degustacji, masterclass prowadzone przez największe
osobowości świata whisky, festiwalowe whisky do
nabycia w najniższych cenach w Polsce, koncerty,
szereg animacji, a także specjalna strefa "after party".
Bilety festiwalwhisky.pl
Jastrzębia Góra, Dom Whisky, 25-26 sierpnia

DO OGLĄDANIA

LADIES' JAZZ FESTIVAL

DO SPOTKANIA

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

DO SŁUCHANIA
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SUMMER OF MUSIC
Muzyka, taniec i Finlandia! Tak bawiła się w Gdynia
w samym sercu miasta. Taras Browaru Port Gdynia
na Bulwarze Nadmorskim wypełnił się ludźmi spragnionymi zabawy, dobrej muzyki i smacznych drinków. To wszystko zapewniła im kolejna edycja imprezy Summer of Music.
Z jedynej takiej strefy na tarasie Browaru rozbrzmiewały
doskonałe i świetnie znane
sety muzyczne grane przez
DJ’ów z radia RMF Maxxx. Na
gości czekały niespodzianki
i moc atrakcji. Smaczne drinki rozgrzewały do tańca i zabawy, którą uwiecznić można
było w specjalnie przygotowanej fotobudce.

Browar zamienia się w tętniącą życiem strefę klubową.
Zróżnicowana muzyka, znani
i lubiani DJ-e i miejsce, które
gwarantuje relaks oraz wypoczynek powodują, że każda
odsłona Summer of Music to
dr
najlepsza zabawa.

Takie zabawy to specjalność
Browaru Port Gdynia. Tu
zawsze się dzieje, o czym
wiedzą stali bywalcy. Zabawa na tarasie z widokiem
na popularną gdyńską plażę
spełnia ma w sobie klimat
i urok. Przez całe lato, w każdy czwartek, piątek i sobotę,

THE SISTERS
OF MERCY W B90

KAYAH I BREGOVIC
ZNOWU RAZEM!

The Sisters of Mercy, legendarna brytyjska grupa
już 14 września zagra w klubie B0 w Gdańsku. Zespół założony w 1980 roku w Leeds wpłynął swoją
muzyką na tysiące wykonawców reprezentujących
przeróżne gatunki.

Ich piosenki śpiewała cała Polska, a klimatyczne, żywiołowe utwory okupowały czołowe miejsca wszystkich list
przebojów. Kayah i Goran Bregović po 17 latach przerwy
ponownie łączą siły i wyruszają w wielką trasę koncertową.
Artyści wystąpią wspólnie na 8 koncertach w całej Polsce.
15 września zagrają w hali Gdynia.

The Sisters of Mercy to zespół
wyjątkowy. Mimo, że na scenie są
już od 37 lat, to ich dorobek jest
nad wyraz skromny i obejmuje
zaledwie 3 albumy studyjne, 2
składanki, 3 EP-ki i kilkanaście singli. Ostatni materiał zespół wydał
w 1993 roku i – jak zapewnia lider
Andrew Eldritch – nie ma zamiaru
wydawać płyt, choć po sieci krążą
różne niepublikowane kompozycje kapeli. Mimo tego, formacja
jest muzyczną ikoną, słuchaną
przez miliony fanów.
Styl The Sisters of Mercy ewoluował od post punka do opartego na mocniejszych gitarach
rocka zatopionego w mrocznej

Album „Kayah i Bregović” odgrywa kultową rolę w historii polskiej muzyki. Wydana w 1999
roku płyta stała się jednym z największych sukcesów w dziejach
polskiej fonografii. Sprzedała się
w ponad milionowym nakładzie,
otrzymując jednocześnie status
diamentowej, a także wiele nagród muzycznych.

aurze, a jego elementem charakterystycznym jest głęboki
wokal Eldritcha, frontmana charyzmatycznego, ale i nieprzewidywalnego. Bilety dostępne są na
www.tickets.soundrive.pl

Unikalne połączenie współczesnego popu oraz folkloru bałkańskiego z muzyką cygańską,
góralską i biesiadną podbiło
nie tylko Polskę. Album został
wydany łącznie w 12 krajach
Europy, w niektórych dotarł na

wysokie miejsca list sprzedaży.
Do dziś grane są przeboje z tej
płyty - „Śpij kochanie, śpij”, „To
nie ptak”, „Byłam różą”, „100 lat
młodej parze”, czy „Prawy do
mp
lewego”.

Browar Port Gdynia jest prawdopodobnie największym browarem
restauracyjnym w Polsce. Produkujemy tu własne piwa w różnych
stylach, łączymy tradycyjne i nowofalowe piwowarstwo Wśród
odważnych stylów piw rzemieślniczych, które proponujemy każdy
znajdzie własny smak i swojego faworyta. Oferujemy piwa z różnych
regionów – niemieckie, belgijskie, holenderskie, angielskie, szkockie,
irlandzkie, ale także amerykańskie.

Piwo jest częścią naszego DNA.

To nasza wielka pasja, którą chcemy dzielić się z innymi.
Gdynia, ul. Bulwar Nadmorski im.Feliksa Nowowiejskiego 2
www.browarportgdynia.com | tel. 733 000 355
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ŚWIĘTO SZEKSPIRA W GDAŃSKU
Ponad 30 zespołów teatralnych i artystów z 10 krajów (Chin, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Chorwacji, Indii,
Rosji, Belgii, Słowacji, Rumunii i Polski) zaprezentowało spektakle, koncerty, stand-upy i filmy, odbyły się
również warsztaty, spotkania z twórcami, happeningi i malowanie muralu, a wszystko to wciągu 10 dni, w 9
różnych przestrzeniach Gdańska i Sopotu. Festiwal odniósł frekwencyjny sukces – wszystkie wydarzenia zarówno w głównym programie, jak i w nurcie SzekspirOFF – grane były przy pełnej widowni.

FESTIWAL W LICZBACH
10 dni, 9 różnych przestrzeni
Gdańska i Sopotu
ponad 30 zespołów teatralnych
i artystów z 10 krajów
ponad 250 artystów
ponad 5,5 tysiąca widzów
wydarzeń biletowanych
blisko 10 tysięcy widzów
wydarzeń otwartych w różnych
przestrzeniach Gdańska

Spektakl „Wyspa”
Odbywający się tradycyjnie przed festiwalem,
a rozstrzygany w trakcie Konkurs o Złotego
Yoricka tym razem pozostał bez zwycięzcy.
Wzięło w nim udział 7 przedstawień premierowych z sezonu 2016/2017.
Selekcjoner konkursu, Łukasz Drewniak, zwrócił
jednak szczególną uwagę na dwa spektakle:
„Dwóch szlachetnych krewnych” w reżyserii Gabriela Gietzkiego z Teatru Dormana w Będzinie
i „Tragedię Coriolanusa” w reżyserii Marty Streker z Teatru Bogusławskiego w Kaliszu. Obydwa
przedstawienia zarekomendował do gościnnej
prezentacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w nadchodzącym sezonie artystycznym
2017/2018.
W programie głównym pojawiły się polskie
akcenty. Festiwal zainaugurowała „Wyspa”
oparta na „Burzy” Szekspira w wykonaniu Teatru Pieśni Kozła oraz „Zakochany
Szekspir” w koprodukcji gdańskiego Teatru

Spektakl „Miarka za miarkę”

Szekspirowskiego oraz Teatru Wybrzeże,
grany na scenie elżbietańskiej.
Ze spektakli zagranicznych widzom przypadły do gustu „Makbet Lustro” Kalyani Kalamandalam i „Miarka za miarkę” Cheek by
Jowl i Teatru Puszkina w Moskwie. Bardzo
oczekiwanym przez publiczność i krytyków
wydarzeniem był „Hamlet” w reżyserii Oliviera Frljicia, zrealizowany w Zagreb Youth
Theatre z Chorwacji. Spektakl – drugi raz
w historii Teatru Szekspirowskiego - tłumaczony był symultanicznie na język polski
oraz angielski.
Po raz drugi w formule konkursowej odbył
się nurt SzekspirOFF. Wystąpiły w nim 22
zespoły i twórcy indywidualni z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji, Belgii i Polski. Jury
konkursu przyznało nagrodę Grand Prix
twórcom spektaklu „Rytuał 23 albo obrazy
ze śmierci wodza”.

Dzięki projektowi „Zakochani w Szekspirze.
In(ter)wencje w mieście”, w różnych zakątkach
Gdańska do końca sierpnia można podziwiać
Instalacje inspirowane dziełami Szekspira. Znajdziecie je m.in. w Zbrojownia Caffe, Pyra Bar,
Klasztorne Smaki, Firmin Księgarnia w Teatrze,
Teatr w Oknie, Bar 107, Allora – Pizzeria WineBar, a także w przejściu podziemnym między ul.
Okopową i Podwale Przedmiejskie, gdzie pod
opieką artystki Iwony Zając powstał nowy mural.
Festiwal poprzedziło przyznanie EFFE Laureate
- ważnego europejskiego wyróżnienia, dzięki któremu gdański festiwal, jako jeden spośród 715
festiwali z całego świata zakwalifikowanych do
konkursu, oraz jako jedyny z Polski - wszedł do
ścisłego finału prestiżowej EFFE Award. Tym
samym znalazł się w zaszczytnym gronie 26
najlepszych europejskich festiwali, które mają
szanse otrzymać Nagrodę Główną. Rozstrzygnięcie konkursu, w którym ocenia międzynarodr
dowe jury, odbędzie się 18 września.

Spektakl „Wyspa”
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WYJĄTKOWA WYSTAWA W PGS
Blisko 70 dzieł malarstwa, rzeźby i rysunku prezentowanych jest na wystawie "Fleur de Paris. Obrazy z kolekcji Villa La Fleur" w Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie. Kolekcja ta stanowi szeroką panoramę zjawisk, które
tworzyły bogactwo i różnorodność École de Paris, jedynego w swoim rodzaju artystycznego zjawiska pierwszej połowy XX wieku.
Paryż pierwszej połowy XX wieku był nie
tylko niekwestionowaną stolicą świata, ale
i sztuki. Przyciągał artystów ze wszystkich
stron i kusił nadziejami na wielką, międzynarodową karierę. Wśród nich chyba najliczniejszą grupę stanowili przybysze z Europy Środkowo - Wschodniej, często terenów dawnej
Rzeczpospolitej, zazwyczaj żydowskiego
pochodzenia.
Włączyli się w życie wielkiej metropolii, wzbogacając je i współtworząc. Sprowadzili nad Sekwanę nie tylko wschodnią melancholię, ale i nieczęsty tam, bardzo ekspresyjny sposób malowania.
Ulegali urokowi francuskiej urody życia, kultury,
języka wreszcie, do pewnego stopnia stapiając
się z otaczającym ich światem.
Tworzyli zarazem kolonie artystyczne: najpierw
na Montmartre, a potem po drugiej stronie
Sekwany, na Montparnassie. Polsko - żydow-

ska kolonia była liczna i zróżnicowana. Niektórzy z artystów odnieśli spore sukcesy, wystawiali na paryskich salonach i w galeriach, a ich
prace pojawiały się w gazetach i publikacjach.
Mojżesz Kisling, Ludwik Markus – znany lepiej
jako Louis Marcoussis, Tamara Łempicka, Eugeniusz Zak. Po innych sława przyszła z niejakim opóźnieniem, ale też ich dogoniła: tak
było z Melą Muter, Henrykiem Haydenem czy
Jeanem Lambertem-Ruckim.
Legendą tamtego heroicznego czasu początków École de Paris, był Włoch żydowskiego pochodzenia Amadeo Modigliani,
zaprzyjaźniony z Mojżeszem Kislingiem. Na
wystawie można oglądać wykonane przez
niego portrety marszanda i przyjaciela o polskim również rodowodzie, Leopolda Zborowskiego, a także malarza Henryka Epsteina. To
prawdziwa gratka dla miłośników jego sztuki.
Wystawa czynna jest do 10 października. dr

fot. Piotr Żagiell

JAZZ WOLNOŚCI
POWERED BY LOTOS
W Sopocie, letniej stolicy kultury po raz drugi zabrzmiał najlepszy polski jazz. Festiwal Jazz Wolności powered by Lotos
okazał się doskonałą okazją, aby zaprzyjaźnić się z tym wyjątkowym gatunkiem muzyki.
W muszli koncertowej na Skwerze Kuracyjnym w Sopocie miłośnicy muzyki
usłyszeli koncerty polskich gwiazd jazzowych. Największe emocje wzbudził
Mingus Mingus Quartet, którego twórcą
i liderem jest kontrabasista Piotr Rodowicz. Muzycy udowodnili, że starsza
gwardia może zawstydzić jazzową młodzież. Oczarowali słuchaczy programem,
który zagrali podczas Jazz Jamboree
w 1995 roku. Mimo dwudziestu dwóch
lat przerwy, aranżacje okazały się świeże, a muzycy wyraźnie czerpali przyjemność z grania.
W nieco inną stronę zabrał publiczność Artur
Dutkiewicz. Wraz ze swoim Trio dał spory łyk
wytchnienia i zmusił do refleksji kompozycjami z najnowszej płyty „Traveller”. Ten najczęściej podróżujący polski muzyk miał okazję koncertować w 50 krajach. Najbardziej

oczekiwaną gwiazdą festiwalu był zespół
Walk Away. Trochę starsi jazzmani pokazali,
że doświadczenie pozwala na niesamowity
kunszt więc na scenie było czuć elektryzujący i pełen energii beat w najlepszym wydaniu.
Ideą organizatorów jest wspieranie jazzowych wartości. Dlatego w drugiej
edycji postawili na młodzież. Na scenie
spotkało się 7 zespołów, które zdaniem
specjalistów pokazały czym w tej chwili jest jazz. Doskonały Tomasz Chyła
Quintet, Kamil Piotrowicz Sextet i bardzo oczekiwana przez trójmiejską publiczność Aga Derlak Trio udowodnili,
że występy na największych festiwalach nie są dziełem przypadku. Młodą
scenę zamknął ubiegłoroczny laureat
konkursu Festiwalu Jazz Wolności powered by LOTOS, zespół Zagórski/Kądr
dziela Collaboration.

Artur Dutkiewicz
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BANKOWOŚĆ PRYWATNA
TO NIE TYLKO LICZBY
ROZMAWIAŁ: MAX RADKE

Private Banking kojarzy się przede wszystkim z inwestowaniem środków. Jednak bankowość prywatna to także szereg innych usług związanych z organizacją czasu wolnego klienta, w tym m.in. zdobycie biletów na koncert bądź planowanie wycieczek poprzez usługę concierge. O tym, na czym polega
nowoczesny Private Banking rozmawiamy z Karolem Stolarskim, zastępcą dyrektora oddziału Lion’s
Bank w Gdańsku.

P

rivate Banking to zarządzanie
inwestycjami. Ale doradca często pomaga rentierowi także w
podejmowaniu decyzji zawodowych i osobistych, prawda?
Gdy klient zwraca się do mnie z prośbą o poradę dotyczącą życia osobistego czy zawodowego, staram się mu pomóc z pełnym
zaangażowaniem. Taki poziom zaufania do doradcy to z jednej strony wyraz doskonałej relacji,
z drugiej strony stanowi dowód, że bankowość
prywatna to nie tylko liczby i inwestycje finansowe. Klienci bardzo często rozmawiają ze
swoimi Private Bankierami na tematy wakacyjne, mówią nam o nurkowaniu na Bali czy przejażdżkach kultowym Fordem Mustangiem po
amerykańskiej trasie Route 66. Jednocześnie,
nadal zwracają się do nas z wątpliwościami
dotyczącymi kwestii zawodowych. Interesują
ich tematy począwszy od optymalizacji podatkowych po sukcesję.

Jakich rad klienci oczekują od swojego
Private Bankera?
Pytania klientów dotyczą przeróżnych kwestii – zarówno osobistych, jak i zawodowych.
Na przykład ostatnio klient poprosił mnie
o poradę: „Panie Karolu, potrzebuję auta
do firmy, jednak chciałbym, aby koszt jego
użytkowania był stosunkowo niski, a forma
finasowania jak najprostsza.” Zapytałem go
więc o szczegóły dotyczące sposobu finansowania i wykorzystania samochodu, by
móc wybrać najlepsze rozwiązanie spomiędzy kredytu, leasingu oraz najmu długoterminowego. Po uzyskaniu informacji zaproponowałem najem, ponieważ klient nie chciał
wykupywać pojazdu, a jedynie użytkować
go przez dwa lata. Najem jest rozwiązaniem
raczkującym na naszym rynku, ale z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści.
Na czym polega usługa najmu długoterminowego? Długoterminowy, czyli na jaki okres?
Najem to po prostu wypożyczenie nowego
samochodu poprzez pośrednika – może
nim być np. bank bądź firma leasingowa.
Czas trwania usługi to okres od 12 miesię-

Karol Stolarski, Zastępca Dyrektora Oddziału - Lion’s Bank w Gdańsku
cy do nawet 5 lat. Taki sposób pozyskania
samochodu charakteryzuje się minimalną
ilością dokumentów i formalności. W racie
najmu zawarte są wszelkie koszty związane z serwisem i ubezpieczeniem. Najważniejszą kwestią przy doborze oferty jest
wartość rezydualna pojazdu, czyli realna
utrata wartości pojazdu w czasie. Jeśli
dana marka trzyma wysoką wycenę, koszt
najmu jest po prostu tańszy.
Czy z punktu widzenia klienta najem
może być korzystniejszy niż leasing?
W przypadku leasingu i najmu, właścicielem samochodu jest firma, która proponuje
daną formę finasowania. Na tym w zasadzie kończą się podobieństwa. Leasing jest
dla osób, które chcą posiąść samochód na
własność po zakończeniu okresu spłaty.
Najem wiąże się z oddaniem samochodu
po zakończeniu umowy. W leasingu zazwyczaj dokonujemy wpłaty własnej, sami
opłacamy ubezpieczenie oraz dokupujemy
opony zimowe. W przypadku najmu samo-

chodu, klient nie przejmuje się takimi sprawami – wszystko ma w cenie. Co ważne,
wynajmujący nie musi posiadać wkładu
własnego. Oferty najmu są na tyle zróżnicowane, iż w zależności od potrzeb, można
wynająć samochody od klasy A po luksusowe modele warte nawet 1 mln zł.
Jakie najbardziej wyszukane usługi Pan
bądź Pana współpracownicy kiedykolwiek
świadczyli swoim klientom?
Na przestrzeni ostatnich lat było całkiem
sporo takich usług. Począwszy od biletów
na mecze piłkarskie po najem apartamentu na wieczór kawalerski. Jedna z próśb
zapadła mi szczególnie w pamięć: Klientka
naszego banku miała niezwykle uzdolnioną
muzycznie córkę, która grała na skrzypcach.
Podczas jednego ze spotkań zaproponowałem więc pomoc w znalezieniu upragnionego instrumentu. Już po dwóch dniach
otrzymaliśmy gotową ofertę z propozycjami
zakupu skrzypiec przygotowaną przez nasz
concierge!
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ZIELONY ODDZIAŁ BANKU OCHRONY
ŚRODOWISKA OTWARTY W GDYNI
Pieniądze w dobrych rękach, z dbałością o sprawy najważniejsze – taką ideą kieruje się
BOŚ Bank, który w centrum Gdyni otworzył swoją kolejną „zieloną” placówkę. Ten polski bank od 26 lat edukuje Polaków, jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej.
likatnym zapachem drzew oraz cichym, ale
wyraźnym śpiewem ptaków. We wnętrzach
dominuje kolor zielony i zdjęcie lasu.
Ale nie tylko nowy, „ekologiczny” design
placówek - takich jak gdyński oddział
- odróżnia Bank Ochrony Środowiska od
konkurencji. Na wyróżnienie zasługują
produkty bankowe, dzięki którym mieszkańcy Trójmiasta zdołają ziścić swoje nie
tylko biznesowe marzenia. Do dyspozycji
klientów powstało bezpłatne EKOkonto
bez kosztów z darmowymi wypłatami ze
wszystkich bankomatów w kraju. Przedsiębiorcy mogą za to wybierać między
różnymi rodzajami rachunków w ramach
pakietu o nazwie Konto Elastyczne.

Ekologia to misja i pasja BOŚ Banku, którego
większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obie instytucje przez wiele lat
przeprowadziły szereg wspólnych projektów,
które w znacznym stopniu pozytywnie zmieniły obraz polskiej gospodarki.
- Jesteśmy jedyną instytucją finansową w Polsce, która w tak szerokim zakresie łączy pełne
spektrum produktów finansowych z rozwiązaniami sprzyjającymi ochronie środowiska
– opowiada Bogusław Białowąs, Wiceprezes
Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
Ten popularny i ceniony BOŚ Bank finansuje
zarówno małe inwestycje, jak zakup pomp
ciepła czy kolektorów słonecznych, które
obniżają koszty zużycia energii przez gospodarstwa domowe, a także projekty, których
rolą jest wspieranie biznesu w firmach i instytucjach publicznych, począwszy od proekologicznych rozwiązań wykorzystywanych
przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorstwa, a kończąc na dużych
przedsięwzięciach z zakresu energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii czy
gospodarki wodno – ściekowej.

- W BOŚ Banku pracują inżynierowie ekolodzy, którzy na co dzień wspierają klientów w opracowaniu
optymalnego modelu finansowania na potrzeby
konkretnych przedsięwzięć – dodaje Dariusz Grylak,
Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.
BOŚ Bank już od ponad 26 lat zmienia polskie
realia gospodarcze, koncentrując uwagę na
środowisku. Od momentu powstania do dziś
bank udzielił wsparcia przyjaznym naturze inwestycjom na kwotę blisko 50 mld złotych.
Otwarty niedawno oddział przy Placu Kaszubskim 15 w Gdyni już od progu wita de-

Dla początkujących przedsiębiorców przygotowano bezpłatne konto EKOstarter, które pozwoli śmiało postawić pierwszy krok
w nowo otwartej działalności. Ciekawostką
wartą uwagi jest oferta kart kredytowych
związana między innymi z programem
punktowym Mastercard Priceless Specials®, czy EKOpożyczka na EKOtowary
oraz szeroki wybór atrakcyjnie oprocentowanych lokat. Bank oferuje produkty, które – mogłoby się wydawać – są dostępne
w każdym banku, ale uzupełnia je dodatkowo o aspekt ekologii.
Bank Ochrony Środowiska po raz kolejny pokazał, że można umiejętnie zadbać o każdy
aspekt życia klientów, związanego niejednokrotnie z naturą i swoistą ekosferą, do której
to każdy z nas należy.

Energooszczędny dom

Wysoki komfort życia
Niskie koszty eksploatacji
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
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NAJEM KORPORACYJNY
TO PEWNY ZYSK
AUTOR: MAX RADKE / FOTO: NATALIA ZWOLIŃSKA

Inwestycje biurowe w Trójmieście rosną jak grzyby po deszczu, rozwija się rynek. Coraz
więcej polskich i międzynarodowych korporacji decyduje się na otworzenie swoich oddziałów
w naszym regionie. Zwiększa się tym samym zapotrzebowanie na mieszkania dla kluczowych
pracowników, kadry managerskiej i zarządzającej. O niuansach i zaletach najmu korporacyjnego
rozmawiamy z Agatą Karoliną Lasotą, właścicielką i managerem agencji Lasota Business
Consulting Real Estates, oferującą szeroki wybór nowoczesnych apartamentów dostosowanych
do tego typu wynajmu.
Jaka jest różnica między najmem korporacyjnym, a zwyczajnym wynajmem?
Przy tradycyjnej formie najmu właściciel wynajmuje mieszkanie bezpośrednio
osobom prywatnym. Bardzo często we
własnym zakresie musi dbać o stan techniczny mieszkania, pilnować rozliczeń
i terminów. W przypadku najmu korporacyjnego stronami umowy są bezpośrednio
korporacje, spółki, duże firmy międzynarodowe i krajowe. Wynajem mieszkania dla
pracownika dużej międzynarodowej firmy
to bezpieczeństwo i pewność stałego dochodu dla właściciela mieszkania. Bardzo
często faktura za wynajem jest regulowana przez samego pracodawcę, co stanowi
dodatkową gwarancję.
Jakie są realne korzyści z najmu korporacyjnego dla właściciela mieszkania?
Pozyskiwanie podmiotów korporacyjnych
zainteresowanych wynajmem, a także
obowiązki dokumentacyjne leżą w gestii
wyspecjalizowanej firmy. Właściciel nie
musi na własną rękę szukać najemcy. To
duża oszczędność czasu i gwarancja stałych i pewnych dochodów. Apartament
oddany pod najem jest też pod stałą
kontrolą firmy. Eksploatacja mieszkania
w przypadku najmu komercyjnego jest
dużo mniejsza w porównaniu z tradycyjnym najmem. Wiąże się to z prowadzonym
trybem życia wynajmującego mieszkanie.
Muszę zaznaczyć tutaj, iż moja agencja
może poszczycić się dużą skuteczność
działań w wynajmie długoterminowym
apartamentów o wysokim standardzie
dla sektora biznesu, która kształtuje się
na poziomie 92,6 procent (wskaźnik dla
apartamentów 2 i 3 pokojowych w nowych
inwestycjach o kwocie czynszu powyżej
3000 zł zleconych do wynajmu w okresie
ostatnich trzech lat).

Najem korporacyjny to również szereg
korzyści dla firm...
Formalności są ograniczone do minimum.
Mieszkania dostosowane są do potrzeb
klientów biznesowych. W pełni wyposażone, nowocześnie umeblowane i zlokalizowane w renomowanych miejscach.
W większości przypadków wynajmujący
może skorzystać z dodatkowych udogodnień, np. miejsca parkingowego w hali garażowej, czy strefy rekreacyjnej na terenie
danej inwestycji.
Jakiego typu nieruchomości są najpopularniejsze w wynajmie korporacyjnym?
Od 10 lat specjalizuję się w wynajmie korporacyjnym, obserwuję zmieniający się
rynek. Dzisiaj najpopularniejsze są nieruchomości usytuowane w pasie nadmorskim oraz w takich dzielnicach jak Gdańsk
Oliwa, Przymorze, Wrzeszcz czy Śródmieście. Lasota Business Consulting Real
Estates posiada dostęp do szerokiego
portfolio nieruchomości premium, odpowiednich do wynajmu przez pracowników
korporacji, począwszy od luksusowych
domów jednorodzinnych w prestiżowych
lokalizacjach, na apartamentach w centrum Gdańska i Gdyni skończywszy. Oferujemy starannie wybrane nieruchomości
zlokalizowane w najlepszych dzielnicach,
preferując nowoczesne budynki oraz mając na względzie bliskość centrów biznesowych i szkół.
Załóżmy, że posiadam apartament w wysokim standardzie i zależy mi na znalezieniu odpowiedniego najemcy? Przychodzę
do Lasota Business Consulting i...?
I szybko znajdziemy Panu klienta. Dysponujemy doświadczonymi, licencjonowanymi agentami, którzy służą praktyczną
wiedzą i wsparciem w sprawach wynaj-

LASOTA BUSINESS CONSULTING REAL ESTATES
Tel: 793 730 792, www.lbconsulting.pl, info@lbconsulting.pl

Agata Karolina Lasota
mu, administracyjno - prawnych i wszelkich działaniach związanych z transakcją.
Mamy dostęp do aktualnej bazy polskich
i zagranicznych klientów korporacyjnych,
włącznie z większością międzynarodowych firm działających na terenie Trójmiasta. Obecnie poszukujemy na okres 3
lat apartamentów i domów w Trójmieście,
m. in. dla oficerów NATO z Polski, Kanady, USA i Czech oraz innych specjalistów
branży IT, czy linii lotniczych. Ponadto
kancelaria, zapewnia kompleksową obsługę apartamentów: zarządzanie, wynajem
i sprzedaż apartamentów premium, doradztwo inwestycyjne, biznesowe i prawne,
a także aranżację wnętrz i home staging.
Reasumując, wynajem z Lasota Business
Consulting Real Estates to minimalizacja
ryzyka transakcji, pewne i stałe dochody,
mniej formalności oraz wygoda i oszczędność czasu.
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ING BANK ŚLĄSKI PONOWNIE LIDEREM RANKINGU
„GWIAZDY BANKOWOŚCI”
ING Bank Śląski zdobył
tytuł "Gwiazdy Bankowości" przyznawaną za
całokształt działalności w 2016 roku. Bank
wyróżniono także w kategoriach: „Innowacyjność”, „Tempo rozwoju”
i „Dochodowość i efektywność”. Ranking został przygotowany przez
Dziennik Gazetę Prawną
oraz PwC.
W rankingu Gwiazdy Bankowości
oceniono banki w czterech kategoriach: "Tempo Rozwoju”, „Dochodowość i efektywność”, „Struktura
biznesu”, „Innowacyjność” oraz
całokształt działalności. O pozycji danej instytucji zadecydowały
wskaźniki finansowe, opinia kapituły dotycząca innowacji wprowadzonych w poprzednim roku oraz

Laureaci rankingu Gwiazdy Bankowości
ocena jakościowa dotycząca całości ich funkcjonowania.
Bank zajął także pierwsze miejsce w kategorii „Innowacyjność”.
W tej kategorii członkowie jury
dokonywali oceny innowacyjnych
produktów, usług i rozwiązań,
które miały największy wpływ na
bank. Do konkursu bank zgłosił

dwie innowacje produktowe: Trener Finansowy oraz cały system
bankowości internetowej Moje
ING, a także innowację dotyczącą
sposobu funkcjonowania całej organizacji: Akcelerator ING.
ING Bank Śląski uzyskał również
drugie miejsce w kategorii Tempo
Rozwoju. W tej kategorii jury do-

ceniło m.in. wzrost liczby klientów
korporacyjnych, który przekroczył
12%, a także wartość należności
od przedsiębiorstw. Bank zajął
także drugie miejsce w kategorii
„Dochodowość i efektywność”.
O wysokiej pozycji banku zadecydowała m.in. stopa zwrotu
z kapitału oraz wzrost marży odip
setkowej.

ŻYĆ W RÓWNOWADZE
Dyskusja o tym, jak pogodzić życie prywatne z pracą była tematem przewodnim konferencji BSS Tour.
Razem czy osobno - to pytanie zadawali sobie i zebranym prelegenci. Idea Work – Life Balance jest
doskonałym, sposobem aby zachować potrzebną
równowagę. Jednak nie każdy jest w stanie oddzielić
grubą kreską sprawy zawodowe i zostawić je przed
drzwiami, po to by niezmącenie korzystać z czasu
w zaciszu domowego ogniska.
Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio twierdzi, że
pojęcie Work – Life Balance
coraz częściej zastępowane
jest przez Work - Life Blending,
czyli umiejętne łączenie życia
zawodowego z zainteresowaniami i pasjami, jak również
z codziennymi sprawami, które
nieodłącznie towarzyszą nam
w pracy i w domu.
W koncepcji Work - Life Blending najlepiej czują się przedstawiciele młodego pokolenia

nazywani millenialsami. Ich
priorytety to rodzina, przyjaciele i pasja, lubią więc łączyć
obowiązki zawodowe z życiem
prywatnym, angażują się też
w sprawy okołosłużbowe, takie
jak np. akcje charytatywne.
Młode pokolenie jest wielozadaniowe i dobrze sobie radzi
z kilkoma aktywnościami jednocześnie. Oznacza to, że pracodawcy powinni zrozumieć
nowy typ młodego pracownika,
a nie ignorować go, czy też iry-

tować się jego zwyczajami. Najważniejsza zdaniem ekspertów
jest spójność profilu pracownika z tym co proponuje firma.
Rola pracodawcy w Work – Life
Balance zaczyna się na etapie
„onboardingu”, czyli profesjonalnego i usystematyzowanego
procesu adaptacji nowych pracowników w firmie. W dalszej
kolejności ważne jest mądre
zarządzanie managera, który
jasno komunikuje swoje oczekiwania i cele, wspiera ludzi,

a nie nakazuje, rozumie też, że
zespół nie jest jednorodny.
Zdaniem doświadczonych prelegentów są trzy filary szczęścia w pracy: duma z tego
gdzie i z kim się pracuje, uznanie od pracodawcy oraz jego
zaufanie. Innym sposobem
na budowanie zaangażowania
pracownika są benefity pozapłacowe, takie jak zabezpieczenie finansowe, opieka medyczna czy dodatkowy urlop
dr
na realizowanie pasji.
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INWESTOWANIE TO MARATON
ROZMAWIAŁA: DAGMARA RYBICKA / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Współpraca z klientem zamożnym to zdecydowanie
bardziej maraton niż sprint.
Tak o filozofii obsługi klienta
zamożnego opowiada Grzegorz Kurczewski, Wealth Manager w ING Banku Śląskim.

K

im jest klient, który w ING Banku
Śląskim może skorzystać z oferty Private Banking lub Wealth
Management?
Chcąc skorzystać z oferty Private Banking
w ING Banku Śląskim należy ulokować minimum 1 milion złotych lub zainwestować
z nami przynajmniej 200 tysięcy złotych.

To kwoty wystarczające, aby skorzystać
ze wszystkich dostępnych rozwiązań?
Najszersza jest oferta Wealth Management.
Do skorzystania z niej klient potrzebuje 4
miliony złotych ulokowane w naszym banku lub inwestycje na minimalnym poziomie
1 miliona złotych. To znaczne środki, które
zwykle są w dyspozycji osób prowadzących działalność gospodarczą, managerów
wysokiego szczebla w dużych korporacjach
lub osób, które odziedziczyły pieniądze lub
sprzedały przykładowo nieruchomości.
To rzeczywiście duże pieniądze. Co realnie klient otrzymuje w ramach specjalnie
dla niego przygotowanych ofert?
W Polsce klienci zamożni mają obecnie
wiele możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Konkurencja na rynku jest duża
i to zarówno po stronie banków jak i niezależnych sieci oferujących rozwiązania inwestycyjne. Z jednej strony to korzystna sytuacja ponieważ daje klientowi szeroki wybór,
jednak z drugiej, może powodować problem
z podjęciem optymalnej decyzji lub przewidzeniem jej długofalowych konsekwencji.
W ING mamy konserwatywne podejście do
wyboru rozwiązań inwestycyjnych, które
przedstawiamy naszym klientom. Zawsze
na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo inwestowanych środków. Bardzo
istotną rolę oprócz doświadczenia i renomy
zarządzających odgrywa również płynność
oferowanych instrumentów. Budując naszą
ofertę inwestycyjną dla najbardziej zamożnych klientów przedkładamy długofalowe
i stabilne zyski nad krótko chwilowe efekty.

Grzegorz Kurczewski - Wealth Manager ING Bank Śląski S.A.
Środki zasilają konto, co dzieje się dalej?
To klient zawsze wyznacza cel. My proponujemy jedynie drogę dotarcia do niego. Dlatego współpracę rozpoczynamy od poznania
sytuacji klienta oraz określenia potrzeb nie
tylko jego ale i całej rodziny. W wyniku zastosowania zaawansowanych narzędzi, którymi
dysponujemy, jesteśmy w stanie dobrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające profilowi
ryzyka oraz horyzontowi inwestycyjnemu
określonemu przez klienta. Do dyspozycji
mamy fundusze otwarte i zamknięte; ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, usługę Asset
Management oraz inwestycje bezpośrednie
w akcje lub obligacje za pośrednictwem rachunku maklerskiego.
Czy inwestycje to główny element oferty
o który pytają klienci?
Z nowymi klientami relację zwykle rozpoczyna rozmowa o dostępnych rozwiązaniach inwestycyjnych. Prezentacja jest poprzedzona
dogłębnym badaniem rzeczywistych możliwości, celów inwestycyjnych i profilu ryzyka
klienta. Czasem konieczna jest weryfikacja
pomysłów, z jakimi klient przychodzi na spotkanie. W miarę upływu czasu, gdy relacje się
umacniają, w rozmowach pojawiają się także
wątki pozainwestycyjne. Okazuje się, że sfera inwestycyjna, która „sprowadziła” klienta
do banku, po omówieniu i skonstruowania
docelowego portfela przestaje być najważniejsza. W rozmowach pojawiają się nowe
tematy związane z wygodnym dostępem
do środków, ze zdobyciem finansowania, czy

choćby pomocą w prowadzeniu księgowości
lub restrukturyzacji firmy. W tym zakresie
współpracujemy z naszymi kolegami, specjalistami od bankowości przedsiębiorstw czy
bankowości hipotecznej i dzięki temu możemy zaproponować klientom profesjonalne
i szerokie doradztwo. Dodatkowo, dzięki naszym partnerom zewnętrznym pomagamy
w zakresie rozwiązywania różnorakich problemów prawnych, związanych z obrotem
dziełami sztuki, czy nawet planowaniem edukacji dzieci lub wnuków.
Czy klienci od razu są gotowi na lokowanie
znacznych kwot?
Poznanie klienta i zdobycie wzajemnego
zaufania to proces. Nie można jednoznacznie określić ile czasu i jak wielu rozmów potrzeba by móc nawiązać długotrwałą relację
z klientem. Są osoby bardzo otwarte, które
praktycznie podczas pierwszego spotkania
mówią o swoich wszystkich oczekiwaniach
a są też tacy, którzy potrzebują kilku miesięcy i testują zarówno nas doradców, jak
i bank w różnych nietypowych sytuacjach.
Co przełamuje pierwsze lody?
Kluczowe są wiedza i profesjonalizm, aczkolwiek bez empatii i dyskrecji trudno zbudować
długofalowe relacje. Zwłaszcza, że partnerem są dla nas osoby bardzo wymagające
i posiadające niekiedy wiedzę porównywalną
z wiedzą doradców inwestycyjnych. Dla mnie
współpraca z klientem zamożnym to zdecydowanie bardziej maraton niż sprint.

KRONIKA PRESTIŻU
fot. Krzysztof Nowosielski

108

Przemysław Tarnacki, organizator Sopot Match Race, zwycięzca regat

Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto, redaktor
naczelny Magazynu W Ślizgu!, Patryk Zbroja, żeglarz, Jakub
Jakubowski, wiceprezes Prestiż Trójmiasto, redaktor naczelny
Magazynu Prestiż

Od lewej: Klaudia Krause, Magazyn W Ślizgu!, Karolina Matysek,
Personal PR, Marta Blendowska, Magazyn Prestiż, Aleksandra
Plewińska, Wipro

Od lewej: Diana Tadjuideen, modelka, projektantka, właścicielka marki
Diane Paris, Iwar Przyklang, prezes zarządu Vinci – Energies Polska,
Dagmara Sylwester, właścicielka Total Look by Bunny The Star

Sopot Match Race to jedna z najważniejszych imprez żeglarskich w Polsce. W tym roku triumfował
gospodarz, Przemysław Tarnacki wraz ze swoją
załogą, wyprzedzając załogę Patryk Zbroja Yacht
Racing Team. Nieodłącznym elementem regat jest
uroczysty bankiet. W tym roku do hotelu Sheraton
zapraszała firma Audi, która premierowo zaprezentowała gościom najnowszą wersję modelu A8.

Od lewej: Bartosz Makała, Piotr Tarnacki, żeglarze

Christopher Scott, wiceprezes Parker Poland, z partnerką
Weroniką Król

Od lewej: Łukasz Stybner, dyrektor bankowości prywatnej Citi
Handlowy, Grzegorz Zatryb, główny strateg Skarbiec TFI, Tomasz
Palusiak, dyrektor regionalny Skarbiec TFI, Jerzy Leśniak, prezes
Mix S.A

Przemysław Kisielewski, dyrektor regionalny Citigold, Sylwia Więckowska,
asystent Citigold

Z prawej: Karol Jabłoński, żeglarz

Patryk Zbroja Yacht Racing Team. Od lewej: Krzysztof Żełudziewicz,
Patryk Zbroja, Maciej Gonerko, Marcin Zubrzycki, Marta Zubrzycka

Jacek Przybylak, manager Citigold

Dmitrij Gabczenko, dyrektor ds. marketingu SKAT, Łukasz Stybner,
dyrektor bankowości prywatnej Citi Handlowy

Anna Jagiełło, Citi handlowy

Od lewej: Ewa
Smoleń,
Emilia Citigold
Świeczkowska
Katarzyna
Dubiella,
manager

fot. Krzysztof Nowosielski

BANKOWA KOLACJA
W niezobowiązującej atmosferze, przy kolacji przygotowanej przez znakomitego szefa kuchni Marcina
Popielarza, odbyło się spotkanie, na które bank Citi
handlowy zaprosił swoich klientów. W hotelu Quadrille w Gdyni i restauracji Biały Królik degustowano m.in.  
okonia morskiego, szyszkę sosny infuzowaną jałowcem, czy też lody z kwiatów bzu. Spotkanie z kuchnią
typu fine dinning okazało się znakomitym sposobem
na integrację i zacieśnienie wzajemnych relacji.

fot. Krzysztof Nowosielski

AUDI YACHTING NIGHT

Od lewej: Wioletta Lenczowska i Helena Raczyńska – Pachut, właścicielki
Mesmetric

Krzysztof Sankowski,Lidia
manager
Budner,
SSCAnna
Distribution
Smoleń

KRONIKA PRESTIŻU
fot. Karol Kacperski
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Cezary Zieliński, prezes Central Hotel,
Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto

Beata Zielińska, prezes Central Hotel,
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Od lewej: Krzysztof Polkowski, rektor ASP, Marek Bumblis, radny
miasta Gdańska, Aleksander Żubrys, były radny miasta Gdańska

BROWAR PG 4
W DAWNEJ PRZYCHODNI

Od lewej: Dariusz Marzecki, architekt, Dariusz Chmielewski,
konserwator zabytków

Małgorzata Kopij, Visit Gdańsk i Anna Marzec, Gdańska Organizacja
Turystyczna

Od lewej: Maciej Kosycarz, fotoreporter, Roman Walasiński, prezes
Swissmed, Jacek Łapiński, dyrektor GZNK

Cztery gatunki piwa, w tym piwo jopejskie warzone
przez niemieckiego piwowara, wyśmienita kuchnia,
dwie kondygnacje - tak w skrócie prezentuje się Browar PG4, który powstał w zabytkowym budynku dawnej przychodni kolejowej przy Podwalu Grodzkim 4,
tuż obok dworca PKP. Górna część obiektu przeznaczona została na hotel. Hotel Central oferuje gościom 39 pokoi w standardzie czterogwiazdkowym.

Od lewej: Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza,
Teresa Blacharska, skarbnik Miasta Gdańska, Henryk Halmann,
Urząd Marszałkowski

Od lewej: Andrzej Szydłowski, właściciel sieci piekarni Szydłowski,
Krzysztof Polkowski, rektor ASP, Edward Łaskawiec, współwłaściciel
firmy Bio Life Sp. z o.o.

- Od lewej: Dorota Koblak, Bank Gospodarstwa Krajowego, Monika
Grabowska, członek zarządu BRH Versus

Mieczysław Olszewski, artysta malarz

Małgorzata Chmiel, posłanka na Sejm

Od lewej: Cezary Zieliński, prezes Central Hotel, Andrzej Pellowski,
właściciel sieci Cukiernia Piekarnia Pellowski

Art Boutique Geslomina to nowy punkt na modowej
mapie Trójmiasta, oferujący zakupy przy aromatycznej kawie i w towarzystwie dzieł sztuki. Oprócz sprzedaży limitowanych kolekcji znanych i mniej znanych
kreatorów mody z Włoch, Francji, właścicielki butiku
chcą promować dobrą sztukę i młodych artystów.

Od lewej: Joanna Gruszecka, Agnieszka Dabkiewicz, właścicielki butiku Art
Boutique Gelsomina

Anna Zawistowska, Joanna Gruszecka

fot. Krzysztof Nowosielski

MODA I SZTUKA

Od lewej: Agnieszka Papke, Agnieszka Dabkiewicz, Joanna Gruszecka, Dorota
Bucior z córką

Budner,
Anna
Smoleń
AgnieszkaLidia
Papke,
Joanna
Gruszecka

KRONIKA PRESTIŻU

Od lewej: Marta Małecka-Krajewska, Li Parie, Hanna Kąkol, Perfect
Consulting, Jolanta Lewicka, właścicielka i projektantka Li Parie
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– Od lewej: Karolina Sozanska, właścicielka Holistic Clinic Gdynia,
Joanna Grzymska, Velvet Group, Renata Hara, Codington.co
Kambodża

O KOBIECOŚCI
W HOLISTIC CLINIC

Od lewej: Karolina Sozańska, Aleksandra Jakóbczak

Od lewej: .Joanna Buchcic, HR Solutions Group, Karolina Sozańska,
właścicielka Holistic Clinic Gdynia

"Nasza Kobiecość" – to hasło pierwszego z cyklu warsztatów zorganizowanych przez Karolinę Sozańską,
właścicielkę Holistic Clinic Gdynia. Wykład na temat
samoakceptacji poprowadziła Jolanta Lewicka, body
coach i właścicielka ekskluzywnej marki bieliźnianej Li
Parie. Panie miały możliwość zapoznać się z najnowszą
kolekcją  Rendez Vous, trendami w bieliźnie, francuskimi
koronkami i skorzystać z porad profesjonalnej brafiterki.

Jolanta Lewicka, właścicielka Li Parie

Joanna Starosielska

Od lewej:: Katarzyna Lepianka, trójmiasto.pl, Karolina Sozańska,
właścicielka Holistic Clinic Gdynia, Izabela Pstrąg, Holistic Clinic
Gdynia, Żaneta Geryk, wicekanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania

Od lewej: Hanna Kąkol, Aleksandra Jakóbczak, Hanna Kudzin, Holistic
Clinic Gdynia, Ewelina Jabłońska, SeeYou, Żaneta Geryk, Karolina
Sozanska

REKLAMA

TURNIEJ TENISA DLA KOBIET
I MĘŻCZYZN W GRZE
POJEDYNCZEJ I PODWÓJNEJ
ATRAKCYJNE NAGRODY
I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

2 - 3 WRZEŚNIA 2017
SOPOT
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
3CITYTENNISCUP@EPRESTIZ.PL
LUB TEL. 665 339 931

KORTY STK W SOPOCIE,
UL. CEYNOWY 5

ORGANIZATOR:
PRESTIŻ EVENTS

KRONIKA PRESTIŻU
fot. Krzysztof Nowosielski
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- Od lewej:Anna Smoleń, właścicielka Gdańskiej Kliniki Urody, Eliza
Wójcik, Acropolis Coaching

Od lewej: Kamila Breza, Jolanta Zabrocka

Kuba Bałazy, Weronika Moszczyńska, Zumba Fitness

SPECIAL DAY
W GDAŃSKIEJ KLINICE URODY
Zajęcia zumby, masaże, konsultacje lekarskie – to tylko
część atrakcji, które czekały na gości Gdańskiej Kliniki Urody
w ramach integracyjnej imprezy Special Day. Wieczór uprzyjemnił poczęstunek i relaks w strefie chillout w przyjacielskiej
atmosferze z przepięknym widokiem na Stare Miasto i Motławę oraz występ gitarzysty i wokalisty - Zenona Miluskiego

Katarzyna Bloch

Od lewej: Konrad Frąckiewicz, terapeuta, masażysta, Aleksandra
Jaśkowska, kosmetolog, Tomasz Tracz, fizjotearapeuta, Marietta
Kamińska, kosmetolog

Od lewej: Miriam Łaga, malarka, Katarzyna Klozińska, Magazyn Prestiż

Od lewej: Hanna Zaleska, dyrektor HR Profile Edukacyjne, Barbara
Matusiak, Webbiz Sp. z o.o.

Kapitan Andrzej Kopytko, żeglarz

Z prawej: Zbigniew Gutkowski, żeglarz

Bogusław Witokowski, prezes Pomorskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego, Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Jacek Trzciński, fizjoterapeuta, Anita Antoniuk

Od lewej: Maciej Polny, właściciel Kfsport, Andrzej Trojanowski, dyrektor
Biura Prezydenta m. Gdańska ds. Sportu, Leszek Paszkowski, dyrektor
MOSiR Gdańsk

Tylu jachtów regatowych gdańska marina jeszcze
nie gościła! Kilkuset żeglarzy z dwunastu europejskich krajów przypłynęło do grodu nad Motławą, by
rywalizować w mistrzostwach Europy jachtów morskich - Dr Irena Eris ORC European Championship
Gdańsk 2017. Było to jedno z największych wydarzeń tego sezonu na polskim wybrzeżu. Uroczysta inauguracja odbyła się w marinie jachtowej w Gdańsku.

Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Agnieszka Moczyńska, dyrektor marketingu Grupy Zdunek

fot. Fot. Karol Kacperski

ŻEGLARSKIE ŚWIĘTO
W GDAŃSKU

Marek Zwierz, dziennikarz, Dorota Dajkowska, żeglarka

Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto, Michał
LidiaBoats,
Budner,
AnnaKaroliną.
Smoleń
Korneszczuk, prezes Nautica
z żoną

SUPER
ZNIŻKI!

CENTRUM LAST MINUTE

ZNAJDZIECIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
KAWIARNIE

Gdynia, ul. Mściwoja 9; Bliżej, Gdynia, Plac
Kaszubski 1A; Cozzi, Gdynia, ul. Władysława IV
49; Tawerna Orłowska, Gdynia, ul. Orłowska 1;
Przystanek Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/3;
Vertigo, Gdynia, Plac Grunwaldzki 2; Bazaar,
Gdynia, ul. Świętojańska 49; Sempre Pizza e Vino,
Gdynia, ul. Starowiejska 30; Magiel Towarzyski,
Gdynia, ul. Strzelców 1; Morze Wina, Gdynia, ul.
Hryniewickiego 6c/11 (Sea Towers); La Vita, Gdynia,
ul. Władysława IV; La Vita, Sopot, Centrum Haffnera;
Grono di Rucola, Sopot, ul. Wybickiego 48; Dom
Sushi, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38; Nowy
Świat, Sopot, Centrum Haffnera; Monte Vino, Sopot,
Centrum Haffnera; Pelikan, Sopot, Centrum Haffnera;
Thai Thai, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 17;
Błękitny Pudel, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino
44; Toscana, Sopot, ul. Grunwaldzka 27; U Kucharzy,
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 60; Ristorante
Sempre, Sopot, ul. Grunwaldzka 11; Morska, Sopot,
ul. Morska 9; Pizzeria Sempre, Sopot, ul. Boh.
Monte Cassino 49; Rucola, Sopot, Krzywy Domek;
White Marlin, Sopot, Al. Wojska Polskiego 1; Browar
Miejski Sopot, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 35;
Crudo, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Unique
Club, Sopot, Plac Zdrojowy 1; Avocado, Sopot, Plac
Zdrojowy 1; Cyrano-Roxane, Sopot, ul. Boh. Monte
Cassino 11; Tapas de Rucola, Sopot, Pułaskiego 15;
Pick&Roll Club, Sopot, ul.Zamkowa Góra 3-5; Bocian
Morski, Sopot, ul. Pułaskiego 19/1; La Marea, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 38; Integracja, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 15; Pieprz, Sopot,
ul. Haffnera 7; Smak Morza, Sopot, Al. Franciszka
Mamuszki 2; Restauracja Amici, Sopot, ul. Jana
Kazimierza 2; Restauracja Petit Paris, Sopot, ul.
Grunwaldzka 12-16; Restauracja Pinokio, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 45;   Sushi77, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 53 (Krzywy Domek);
Delmonico Cut, Sopot, ul. Moniuszki 10 (Hotel
Opera); Zatoka Sztuki, Sopot, Al. Franciszka
Mamuszki 14; Bulaj Sopot, Sopot, Al. Franciszka
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY
Mamuszki 22; 737 L’entre Villes, Sopot,
Thai Thai, Gdańsk, ul. Pogarbary 10, Grass,
Al. Niepodległości 737; Aquarella, Sopot, ul.
Gdańsk, ul. Szeroka 121/122; Motlava,
Zamkowa Góra 35 (Hotel Villa Aqua); Pomarańczowa
Gdańsk, ul. Stara Stocznia 2/1; Czarna
Plaża, Sopot, ul. Emilii Plater 19; Fidel, Sopot,
Owca by Lula, Gdańsk, ul. Chlebnicka 13/16;
ul. Powstańców Warszawy 6; Mocno Nadziane,
Amber Side, Gdańsk, Plac Solidarności 1
Sopot, ul. Haffnera 7; Hashi Sushi, Dworzec Sopot;
(Europejskie Centrum Solidarności); Fishmarkt,
Tartorria, Dworzec Sopot; Fit&Green, Dworzec
Gdańsk, Targ Rybny 6 C; Fellini, Gdańsk, Targ
Sopot; Whiskey on The Rock, Dworzec Sopot;
Rybny 6; Correze, Gdańsk, ul. Stara Stocznia Bagażownia Zynera, Dworzec Sopot; SeaFood
2/7; Bellevue, Gdańsk, Targ Rybny 10 AB;   Restaurant, Dworzec Sopot; Secretariat, Hipodrom
Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38; Sopot; Projekt 36, Sopot, ul. Obr. Westerplatte
Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22, 36 A; Napoli Mia, Sopot, ul. Podjazd 2;   Polskie
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy; Smaki, Sheraton Sopot; Wave, Sheraton Sopot;  
Restauracja Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście 1911 Restaurant, Sopot, ul. Grunwaldzka 4/6
od Motławy; Restauracja Kubicki, Gdańsk, ul. Wartka
5; Sushi 77, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 30 (obok
Żurawia); Mito Sushi, Gdańsk, ul. Tandeta/Szeroka; SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
La Cucina, Gdańsk, ul. Szeroka 86; Patio Espanol, Barberian, Gdańsk, ul. Wyspiańskiego 28; Salon
Gdańsk, ul. Tandeta (róg Szerokiej); Restauracja Fryzur Męskich, ul. Łąkowa 27; Fryzjernia, Gdańsk,
Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16; Restauracja ul. Szeroka 24-26; Club Fryzjerski Alternative,
Filharmonia, Gdańsk,ul. Ołowianka 1; Restauracja Gdańsk, CH Familia; Jacques Andre, Gdańsk, ul.
Ritz , Gdańsk, ul. Szafarnia 6; Restauracja Szafarnia Elżbietańska 9/10 koło kościoła św. Józefa; Jacques
10, Gdańsk,ul. Szafarnia 10; Neighbours Kitchen, Andre, Gdańsk, Galeria Bałtycka (poziom -1); Salon
Gdańsk,ul. Szafarnia 11 (Waterlane); Delmonico Fryzjersko – Kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk,
Cut, Gdańsk, ul. Szafarnia 11; Izakaya Sushi, ul. Rajska 1/5A; Salon Fryzjerstwa Artystycznego
Gdańsk, ul. Szafarnia 11; KOKU Sushi, Gdańsk, Olivia Degowski, Gdańsk, ul. Heweliusza 31; Roccialli,
Business Centre; Otwarta, Gdańsk, ul. Słonimskiego Gdańsk, Galeria Bałtycka; Roccialli, Olivia Business
6 (Garnizon); Lula, Gdańsk, ul. Norwida 4 (Garnizon); Centre; Atelier de Beaute, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
Ping Pong, Gdańsk, ul. Słowackiego 21 (Garnizon); 409 (Alchemia); Studio Marina, Gdańsk, ul.
Eliksir, Gdańsk, ul. Hemera 1 (Garnizon); Lobster, Jelitkowska 20 Hotel Marina; Metamorphosis
Gdańsk, Olivia Business Centre; VNS, Gdańsk, C.H. Karolina Konkiel, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 14/4;
Manhattan; Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka Prive Club Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 FG;
22/23; Thao Thai, Gdańsk, ul. Szeroka 84; Tawerna, Camile Albane, Gdańsk, CH Madison; PSSW MatGdańsk, ul. Powroźnicza 19/20; Mon Balzac, Gdańsk Studio, Gdynia, ul. Orłowska 86; Obsessive Studio,
ul. Piwna 36/39; Brovarnia, Gdańsk, ul. Szafarnia Gdynia, ul. Batorego 4; Studio No 7, Gdynia, ul. Bema
9; Gdański Bowke, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 10; Guerlain, Gdynia, ul. Abrahama 24; La Perla,
11; Fusion Sushi, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski Gdynia, ul. Harcerska 5; Salon Fryzjerski Dorota,
9; Mono Kitchen, Gdańsk, ul. Piwna 28/30; Piwna Gdynia, CH Klif; Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia,
47, Gdańsk, ul. Piwna 47; Latający Holender, Plac Górnośląski 4; Instytut Piękna Dolce Vita,
Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34; Big Apple, Gdańsk, Gdynia, Skwer Kościuszki 18; Beauty Marine, Gdynia,
ul. Grunwaldzka 578; Stacja de Luxe, Gdańsk, ul. ul. Zygmunta Augusta 7; Studio Effect, Gdynia, ul.
Grunwaldzka 22; Mercado Tapas Bar, Gdańsk, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium); Akademia Makijażu
Partyzantów 8/4; Restauracja Magiel, Gdańsk, ul. Permanentnego, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium);
Toruńska 12; Fedde Bistro, Gdynia, ul. Świętojańska Brański Salon, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/14 (Nowe
43;   Como Ristorante, Gdynia, CH Klif; Tokyo Orłowo); Elixir Kosemtyka, Gdynia, ul. Świętojańska
Sushi, Gdynia,ul. Mściwoja 9; Trafik Jedzenie & 41/7; Atelier Brzozowski, Gdynia, Legionów 119C;
Przyjaciele, Gdynia, Skwer Kościuszki 10; Del Mar, Salon Fryzjerski Studio F, Gdynia, ul. Świętojańska
Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście; Hashi Sushi, 43/19; Salon Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 775;
Gdynia, ul. Przebendowskich 38; Moshi Moshi Jacques Andre, Gdynia, Centrum Riviera; Centrum
Sushi, Gdynia, Centrum Gemini; CoCo, Gdynia, Pięknego Ciała, Sopot, ul. Jagiełły 4; Styl, Sopot,
Centrum Gemini; Chwila Moment, Gdynia, InfoBox; ul. Boh. Monte Cassino 46; Instytut Dr Irena Eris,
Barracuda, Gdynia, Bulwar Nadmorski; Browar Sopot, ul. Grunwaldzka 12-16; Salon urody Drausal,
Port Gdynia, Bulwar Nadmorski; Vinegre di Rucola, Sopot, al. Niepodległości 739/1; Beauty Box, Sopot,
Gdynia, Bulwar Nadmorski; Główna Osobowa, ul. Sobieskiego 2/1; Salon Modnej Fryzury Mago,
Gdynia, ul. Abrahama 39; Tapas Barcelona, Gdynia, Sopot, Al.. Niepodległości 688; Salon Sopot, Sopot,
ul. Świętojańska 23/2B; Pasta Miasta, Gdynia, ul. Al. Niepodległości 775/1; Włoski Salon Fryzur,
Świętojańska 46; Open Kitchen, Gdynia, ul. I Armii WP Sopot, Al. Niepodległości 648/1; HairBar, Sopot,
10; Aleja 40, Gdynia, ul. Piłsudskiego 40; Tako Bar, Sheraton, Dom Zdrojowy; Instytut Kosmetologii
Gdynia, ul. Świętojańska 21; Panorama, Gdynia, ul. Nina Godlewska, Sopot, ul. Obr. Westerplatte 2-4
Mickiewicza 1/3; Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 69;
Mariaszek Gdynia, ul. Spółdzielcza 1; The Dockers
Inn, Gdynia, Centrum Gemini; Polska Melodia, SPA&WELLNESS
Gdynia, ul. Portowa 8; Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. Jaśminowy Ogród, Gdańsk. ul. Sympatyczna 6;
Spółdzielcza 2; Sztuczka, Gdynia, ul. Abrahama Marina Wellness Centre, Gdańsk, ul. Jelitkowska
40; Ogniem i Piecem, Gdynia, ul. Świętojańska 20 Hotel Marina; Beauty Derm Instytut-Medical
87; Mąka i Kawa, Gdynia, ul. Świętojańska 65; Day SPA, Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon
Trio Restauracja, Gdynia, ul. Starowiejska 29-35; Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51; Vitallabs,
AleBrowar, Gdynia, ul. Starowiejska 40B; Santorini, Gdańsk, Al. Jana Pawła II 3B lok. U1; Instytut SPA
Gdynia, ul. Świętojańska 61; Biały Królik, w Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska
Gdynia, ul. Folwarczna 2; Gard Nordic Kitchen, 4; Spameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1;
ul. Waszyngtona 10 (Hotel Courtyard); Mondo di Moments Day Spa, Gdańsk, ul. Myśliwska 33;
Vinegre, Gdynia, ul. Polska 1; Pieterwas Krew Mana Day Spa, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2A; SPA
i Woda, Gdynia, ul. Abrahama 41; Śródmieście, w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255;
Umam, Gdańsk, ul. Hemara 1; Umam Marina, Gdańsk,
ul. Szafarnia 11; Kafe Delfin, Gdańsk, ul. Opata
Jacka Rybińskiego 17; Segafredo, Gdańsk, Targ
Rybny 11 wejście od Motławy; Cafe W, Gdańsk, CH
Manhattan;  Corten Cafe, Gdańsk, Plac Solidarności
1 (Europejskie Centrum Solidarności); Marmolada
Chleb i Kawa, Gdańsk, ul. Słonimskiego 5 (osiedle
Garnizon); Mount Blanc,Gdańsk, Galeria Bałtycka;
Pijalnia czekolady E. Wedel, Gdańsk, Galeria
Bałtycka; Gelatio Magia, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Costa Cofee, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Kreatywna
Cafe, Gdańsk, ul. Słowackiego 19; Sztuka Wyboru,
Gdańsk, ul. Słowackiego 19; Paulo Gelateria,
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 96/97; Caldo,
Gdańsk, Plac Dominikański 1; Rosse Rosse,
Gdynia, ul. Świętojańska 45 (Baltiq Plaza); Costa,
Gdynia, Centrum Riviera; Dom Czekolady, Gdynia,
Centrum Riviera; Mount Blanc, Gdynia, Centrum
Riviera; Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Gemini;
Grey Coffee&More, Gdynia, Centrum Gemini;
Corner Cafe, Gdynia, ul. Świętojańska 78A;
Costa Coffee, Gdynia, CH Klif; Cyganeria, Gdynia,
ul. 3 Maja 27; Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24;
Delicje, Gdynia, Centrum Riviera; Ciuciu Babka,
Gdynia, al. Piłsudskiego 30; Lavenda Cafe, Gdynia,
ul. Starowiejska 11; Alt Cafe, Gdynia ul. Legionów
112F/1 (Altus); Cafe Resto, Sopot, Hotel Rezydent;
Mount Blanc, Sopot, Centrum Haffnera; Cafe Ferber,
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 48; Pijalnia czekolady
E. Wedel, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36; Cukiernia
T.Deker, Sopot, Hotel Rezydent; Kava, Sopot, ul. Boh.
Monte Cassino 61; So! Coffe, Sopot, Krzywy Domek;
Capuccino Cafe, Sopot, ul. Zamkowa Góra 25; Pociąg
do kawy, Nowe Centrum Sopotu; La Crema, Sopot, ul.
Boh. Monte Cassino 14;  La Bagatela, Nowe Centrum
Sopotu

Quadrille Spa, Gdynia, ul. Folwarczna 2; Instytut
Genesis, Gdynia, ul. Ejsmonda 2; Vanity Day Spa,
Gdynia, ul. I Armii WP 26/1U; Day SPA Vita’o,
Gdynia, ul. Abrahama 11/10; OXO Spa, Sopot, ul.
Grunwaldzka 94; Day SPA w Hotelu Rezydent,
Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja; Sheraton Sopot Hotel
Conference Center&SPA, Sopot, ul. Powstańców
Warszawy 10; City Day Spa, Sopot, Hotel Villa
Baltica, ul. Emilii Plater 1; Aquapark Sopot, Sopot,
ul. Zamkowa Góra 3-5; Salon Mai Thai, Sopot,
ul. Chopina 26 A; Aqua Spa Sopot, Sopot,
ul. Zamkowa Góra 3-5
MEDYCYNA ESTETYCZNA
I CHIRURGIA PLASTYCZNA
Dr Kondej, Gdańsk, ul. Polanki 136/6;
DermicLab
Med.&Beauty
Clinic,
Gdańsk,
ul. Obywatelska 2A; Petite Perle, Gdańsk,
ul. Beniowskiego 51; Perfect Medica, Gdańsk,
ul. Kołobrzeska 63; Clinica Dermatologica,
Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej 3; Dr Pernak,
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549; Dwór Kuźniczki,
Gdańsk, ul. Wajdeloty 13; Amiamo.pl, Gdańsk,
ul. Obr. Wybrzeża 7; Klinika Dobosz, Gdańsk, ul.
Partyzantów 14 lok.102; Instytut Kosmetologii
Babiana, Gdańsk, ul. Hynka 6/9; Klinikia Zdrowia
i Piękna H&Bmed, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8;
Gdańska Klinika Urody, Gdańsk, ul. Stara Stocznia
2/2; Centrum Odnowy Biologicznej Stenia, ul.
Starowiejska 41/43, Gdynia; Beauty Medical,
Gdynia, ul. Wincentego Pola 27; Proderm, Gdynia,
ul. Świętojańska 135/2; Laser Line, Gdynia,
ul. Mściwoja 10; Beauty Laser, Gdynia, ul. Abrahama
45; Beauty Derm, Gdynia, ul. Świętojańska
139; Centrum Medyczne Dr Kubik, Gdynia, ul.
Hryniewickiego 6 C/9; Klinika Estetyki, Gdynia, ul.
Hryniewickiego 6 C/11; Derm Estetyka, Gdynia, ul.
Hryniewickiego 6 C/12; Centrum Medyczne Nowe
Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/8 Nowe Orłowo;
Allure Institute, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/7 Nowe
Orłowo; Holistic Clinic, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/6
Nowe Orłowo; Klinika Orłowo, Al. Zwycięstwa 241/11
Nowe Orłowo; Klinika Urody Mediderm, Gdynia, ul.
Abrahama 36-44; Instytut Urody Agata Partyka,
Gdynia, ul. Strzelców 1/4; New Skin, Gdynia, ul. Armii
Krajowej 38; Centrum Zdrowia i Urody Orchid, Sopot,
ul. Haffnera 10/2; Estee Med., Sopot, ul. Chopina
34/2; Sopocka Fabryka Urody, Sopot, ul. Smolna 1D;
Derm-Al, Sopot, ul. Armii Krajowej 116/5; Medissima,
Sopot, ul. Armii Krajowej 72
HOTELE
Hilton Gdańsk, Gdańsk, Targ Rybny 1; Radisson
Blu, Gdańsk, ul. Długi Targ 19; Dwór Oliwski,
Gdańsk, ul. Bytowska 4; Hotel Gdańsk, Gdańsk, ul.
Szafarnia 9; Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska
160; Celestin Residence, Gdańsk, ul. Straganiarska
19; Hanza Hotel, Gdańsk, ul. Tokarska 6; Królewski,
Gdańsk, ul. Ołowianka 1; Amber Tower, Gdańsk,
ul. Szafarnia 10; Holland House, Gdańsk, ul. Długi
Targ 33/34; Fahrenheit, Gdańsk, ul. Grodzka 19;
Grand Cru, Gdańsk, ul. Rycerska 11-12; Puro Hotel,
Gdańsk, ul. Stągiewna 26; Hotel Sadova, Gdańsk,
ul. Łąkowa 60; Hotel Almond, Gdańsk, ul. Toruńska
12; Dwór Prawdzica, Gdańsk, ul. Piastowska 198;
Hotel Focus, Gdańsk, ul. Nad Stawek 5; Kuracyjny,
Gdynia, Al. Zwycięstwa 255; Różany Gaj, Gdynia, ul.
Korzeniowskiego 19 D; Hotel Nadmorski, Gdynia,
ul. Ejsmonda 2; Courtyard by Marriott, Gdynia, ul.
Waszyngtona 19; Hotel Villa Baltica, Sopot, ul. Emilii
Plater 1; Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3
Maja; Sheraton Sopot Hotel, Sopot, ul. Powstańców
Warszawy 10; Sofitel Grand Sopot, Sopot, ul.
Powstańców Warszawy 12-14; Villa Antonina,
Sopot, ul. Obr. Westerplatte 36 A; Mera Spa, Sopot,
ul. Bitwy pod Płowcami 59; Mała Anglia, Sopot, ul.
Grunwaldzka 94; Dworek Admirał, ul. Powstańców
Warszawy 80; Hotel Sopot, Sopot, ul. Haffnera 88;
Villa Sentoza, Sopot, ul. Grunwaldzka 89; Hotel
Haffner, Sopot, ul. Haffnera 59; Villa Aqua, Sopot, ul.
Zamkowa Góra 35; Młyn Klekotki, Godkowo
KLUBY FITNESS
Adrenaline Gym, Gdańsk, ul. Słowackiego 1A;
Fitness Authority, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 229;
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan; My Gym,
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Tiger Gym, Gdańsk,
Grunwaldzka 411; Marina Wellness Centre, Gdańsk,
Hotel Marina; 30’Personal Training Studio, Gdańsk,
Grunwaldzka 569; Centrum Joga i Pilates, Gdynia,
ul. Starowiejska 54/3; Lady Fitness, Gdynia, Centrum
Kwiatkowskiego; Tiger Gym, Gdynia, Centrum
Riviera; Calypso Fitness, Sopot, AL. Niepodległości
697-701 (Sopocki Skwer); Sheraton Fitness, Sopot,
ul. Powstańców Warszawy 10; CrossFit Trójmiasto,
Sopot, 3 Maja 69C; Elite Gym, Sopot, ul. Boh. Monte
Cassino 55-57
SALONY SAMOCHODOWE
BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45; Bawaria
Motors, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 195; Audi Centrum
Gdańsk, ul. Lubowidzka 44; Renault Zdunek, Gdańsk,
ul. Miałki Szlak 43/45; Motor Centrum, Gdańsk,
ul. Miałki Szlak 4/8; KMJ Zdunek, Gdańsk, ul.
Grunwaldzka 295; Subaru Zdanowicz, Gdańsk, Al.
Grunwaldzka 256 A; British Automotive, Gdańsk, ul.
Abrahama 5; Volvo Drywa, Gdańsk, ul. Kartuska 410;
BMG Goworowski, Gdańsk, ul. Elbląska 81; Carter
Toyota, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 260; City Motors,

Gdańsk, ul. Jagiellońska 12A; Witman Mercedes,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493; BMW Zdunek, Gdynia,
ul. Druskiennicka 1; Lexus Trójmiasto, Gdynia,
Al. Zwycięstwa 241/3; Auto Mobil, Gdynia, ul.
Wielkopolska 241; Volvo Drywa, Gdynia, ul. Parkowa
2; Mercedes BMG Goworowski, Gdynia, ul. Łużycka
9; Auto House, Gdynia, ul. Stryjska 24; Ford Euro
Car, Gdynia, ul. Owsiana 13; Audi Centrum Gdynia,
ul. Łużycka 3A; Peugeot, JD Kulej, Gdynia, ul.
Chwaszczyńska 128; Benepol, Sopot, ul. Kasztanowa
4; Porsche Centrum Sopot, Sopot, Al. Niepodległości
956; Prestige, Sopot, Al. Niepodległości 663; Unique
Cars, Reda, ul. Wejherowska 56
KLINIKI I GABINETY LEKARSKIE
Polmed, Gdańsk, CH Manhattan; Smile Clinic,
Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2; Invicta, Gdańsk,
ul. Rajska 10 (Madison); Vivadental, Gdańsk, Al.
Zwycięstwa 48; Miladent, Gdańsk, ul. Rajska 1/5
CD; Impladent, Gdańsk, ul. Kartuska 313; Premiere
Dent, Gdańsk, ul. Beniowskiego 11/2; Clinica
Dermatologica, Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej
3; Projekt Uśmiech, Gdańsk, ul. Partyzantów 76
(Green Office); Victoria Clinic, Gdańsk, ul. Jaśkowa
Dolina 57; Klinika Prof. Dobosz i Partnerzy, Gdańsk,
ul. Partyzantów 14 lok. 102; Dental Art. Clinic,
Gdańsk, ul. Szeroka 119/120; Lux Med., Gdańsk,
Al. Zwycięstwa 49; Kryspin Dent, Gdańsk, ul.
Partyzantów 9; Nawrocki Clinic, Gdańsk, ul. Czarny
Dwór 10/34; VitalLabs, Gdańsk, ul. Czarny Dwór
14/4; Dental Spa, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164;
Prodent, Gdańsk, CH Madison; Prodent, Gdańsk,
ul. Słonimskiego 1/65 (Garnizon); Clinica Del Mare,
Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/1; Dental Clinic,
Gdynia, ul. Starowiejska 25; Medico Dent, Gdynia, ul.
Starowiejska 24; Centrum Optyczno – Okulistyczne,
Gdynia, ul. Świętojańska 73; Stomatolog Lidia
Siatkowska, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/7; Marcin
Rudnik, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/3; Sanus
Dentes, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12; Evi-Med.,
Gdynia, ul. Bp. Dominika 8-14; Osteo Sport, Gdynia,
ul. Stryjska 26; Mawident, Gdynia, ul. Strzelców
11B/4; Artdent Beauty&Care Dentistry, Sopot,
ul.Jagiełły 4/2; Den Arte, Sopot, ul. Armii Krajowej
122; iDentical, Sopot, ul. 1 Maja 5; Grand Dental,
Sopot, ul. Haffnera 25
SKLEPY I BUTIKI
City Meble, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 211; Lilou,
Gdańsk, ul. Ogarna 126/127; Cafardini, Gdańsk, Al.
Grunwaldzka 472 (Olivia Gate, 3p); Bestbrandshop,
Gdańsk, Galeria Metropolia; InFashion, Gdańsk, ul.
Pańska 3; Electronic Point, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
234 Simple, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Max Mara,
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Marella, Gdańsk, Galeria
Bałtycka; Swarovski, Gdańsk, galeria Bałtycka;
Time Trend, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Intersport,
Gdańsk, Galeria Bałtycka; TUI Centrum Podróży,
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Body Shop, Gdańsk,
Galeria Bałtycka; Taranko, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Strellson, Gdańsk, Galeria Bałtycka Lanoro, Gdańsk,
Galeria Bałtycka; Clarks, Gdańsk, Galeria Bałtycka;
Tru Trusardi, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Napapijri,
Gdańsk, Galeria Bałtycka; Aryton, Gdańsk, Galeria
Bałtycka; Betty Barclay, Gdańsk, Galeria Bałtycka;
Deni Cler, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Apia, Gdańsk,
Galeria Bałtycka; Jack Wolfskin, Gdańsk, Galeria
Bałtycka; Denon, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Valentini/
Samsonite, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Optyk Studio
1242, Gdańsk, Galeria Bałtycka; Apia, Gdańsk,
Galeria Bałtycka; Centrum Wina, Gdańsk, Galeria
Bałtycka; Rosenthal, Gdańsk, Galeria Bałtycka;
Centrum Wina, Gdańsk, CH Manhattan; Dolio Wini,
Gdańsk, ul. Szymanowskiego 9 (Garnizon); Interior
Park, Gdańsk, Grunwaldzka 223; Tila.pl, Gdańsk, ul.
Kaprów 19 B; Marry Me, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
124; World Box, Gdańsk, CH Manhattan; Sandwichmac, Gdańsk, CH Madison; Valentini/Samsonite,
Gdańsk, Madison; Winers, Gdańsk, ul. Miałki Szlak
52; Premium Sound, Gdańsk, ul. Rakoczego 31;
Antrax Audio, Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 137;
Lingeria, Gdańsk, ul. Dmowskiego 5; Lumann,
Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4; Interior Park, Gdańsk,
Al. Grunwaldzka 223; Coco Perfumy, Gdańsk, ul.
Szeroka 44-45; Elements, Gdańsk, ul. Przywidzka
4; Moma Studio, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental
Park); Novelle, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental
Park); MK Design, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental
Park); Hever , Salon Snu, Gdańsk, ul. Przywidzka 7
(Rental Park); IKA-Kolor, Gdańsk, Grunwaldzka 470;
Persona, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569; Galeria
Rubio, Gdańsk, ul. Słonimskiego 5 lok.66; OOG
Eyewear Concept Store, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17;
Perfumeria Galilu, Gdańsk, ul. Szeroka 15/17; DaSea
People, Gdynia, ul. Abrahama 29; Cocho, Gdynia, ul.
Kilińskiego 11/1; Fashion Box, Gdynia, ul. Zygmunta
Augusta 9/2B; Amazing Decor, Gdynia, ul. Żwirki
i Wigury 8; Deco Home Art., Gdynia, al. Zwycięstwa
234; Bo Concept, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus);
Studio Dago, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus);
Spensen, Gdynia, Al. Zwycięstwa 171; Pracownia
AGD, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus); NAP, Gdynia,
ul. Legionów 112 (Altus); Hypnos Beds, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 239; REMEB, Gdynia, Al. Zwycięstwa
241/1 (Nowe Orłowo); Flader Art, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 241/8 (Nowe Orłowo); Sen i Zdrowie,
Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/1 (Nowe Orłowo); Living
Story, Gdynia, Al. Zwycięstwa 235/2 (Nowe Orłowo);
Butik See You, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/2 (Nowe
Orłowo); InFashion, Gdynia, ul. Świętojańska 91;
Epicentrum, Gdynia, ul. Nowodworcowa 21; Butik

Baldinini, Gdynia, ul. Świętojańska; Butik By O la
la, Gdynia, ul. Świętojańska 61; Butik New Classic,
Gdynia, ul. Świętojańska 44; Butik MarcCain,
Gdynia, ul. Świętojańska 44; Butik Classic, Gdynia,
ul. Świętojańska 33; Men Boutique, Gdynia, ul.
Armii Krajowej 9; Patrizia Pepe, Gdynia, CH Klif;
Lidia Kalita, Gdynia, CH Klif; Marella, Gdynia, CH
Klif; Calvin Klein, Gdynia, CH Klif; Betty Barclay,
Gdynia, CH Klif; Max Mara, Gdynia, CH Klif; Hexeline,
Gdynia, CH Klif; Grey Wolf, Gdynia, CH Klif; Gerry
Weber, Gdynia, CH Klif; Pennyblack, Gdynia, CH Klif;
MM Fashion, Gdynia, CH Klif; La Mania, Gdynia, CH
Klif; Pinko, Gdynia, CH Klif; Piaza di Moda, Gdynia,
CH Klif; Camel Active, Gdynia, CH Klif; Magnific,
Gdynia, CH Klif; Bed&Breakfast Home, Gdynia,
CH Klif; Splendido. Gdynia, CH Klif; Pierre Cardin.
Gdynia, CH Klif; Valentini/Samsonite, Gdynia, CH
Klif; Marciano Guess, Gdynia, CH Klif; Deni Cler
Milano, Gdynia, CH Klif; Calvin Klein, Gdynia, CH Klif;
KOKAI, Gdynia, CH Klif; Tru Trussardi, Gdynia, CH Klif;
Henry Lloyd, Gdynia, CH Klif; Bizuu, Gdynia, CH Klif;
N.Nagel, Gdynia, CH Klif; Apia, gdynia CH Klif; Liu Jo,
Gdynia, CH Klif; Swarovski, Gdynia CH Klif; Kezard,
Gdynia, Al. Zwycięstwa 197; Geox, Gdynia, Centrum
Riviera; Guess. Gdynia, Centrum Riviera; By o la la,
Gdynia, Centrum Riviera; Airfield. Gdynia, Centrum
Riviera; SunLoox. Gdynia, Centrum Riviera; Felina,
Gdynia, Centrum Riviera; Pierre Cardin, Gdynia,
Centrum Riviera; Elska, Gdynia, Centrum Riviera;
Selfie Store, Centrum Riviera; Pako Lorente, Gdynia,
Centrum Riviera; Desigual, Gdynia, Centrum Riviera;
Fracomina, Gdynia, Centrum Riviera; Hugo Boss,
Gdynia, Centrum Riviera; Rosenthal, Gdynia, Centrum
Riviera; Samsung Brand Store, Gdynia, Centrum
Riviera; Interior Park, Gdynia, ul. Wielkopolska 251;
Royal Decor, Gdynia, ul. Starowiejska 51; Total
Look by Bunny The Star, Gdynia, ul. Świętojańska
61; Lilou, Gdynia, ul. Świętojańska 56; Dide Light,
Gdynia, ul. Stryjska 26; Optical Christex, Gdynia, DH
Batory; Forma Collection, Gdynia, Al. Zwycięstwa
239; Mesmetric, Gdynia, Al. Zwycięstwa 187; Telem
Play, Gdynia, ul. Legionów 119A; Smak Wina, Gdynia,
ul. Kasztanowa 13a; Interno Design, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 241/12 (Nowe Orłowo); Aranżer, Gdynia,
Al. Zwycięstwa 245 (Nowe Orłowo); Made in G,
Gdynia, Ale. Zwycięstwa 237 (Nowe Orłowo); Optyk
Lewandowski, Gdynia, ul. Świętojańska 45 (Baltiq
Plaza); Optyk Lewandowski, Gdynia, ul. Starowiejska
34; Optyk Lewandowski, Gdynia, ul. Starowiejska 43
(Atrium); Digital 1, Sopot, Krzywy Domek; In Fashion,
Sopot, Krzywy Domek; Millesime Wino i Spirytualia,
Sopot, ul. Haffnera 7; Ser Lanselot, Sopot, Krzywy
Domek; Top Hi-Fi, Sopot, Al. Niepodległości 725;
OOG Eyewear Concept Store, Sopot, ul. Grunwaldzka
22/3; Designzoo, Sopot, Al.. Niepodległości 606-610;
Camerino, Sopot, Dom Zdrojowy; Optical Christex,
Sopot, Dom Zdrojowy; Eter, Sopot, Dom Zdrojowy;
Patryk Wojciechowski, Sopot, Krzywy Domek;
Baldinini, Sopot, Dom Zdrojowy; Papilon, Sopot,
ul. Grunwaldzka 12-16; Simply Divine, Sopot, ul. 3
Maja 56; Nonconform, Sopot, Al. Niepodległości
642-644; Total Look by Bunny The Star, Sopot, Hotel
Sheraton; Pinakoteka, Sopot, Al. Niepodległości 735;
Prestige Drzwi, Sopot, Al. Niepodległości 861; GLAM
by Patrycja Zaremba, Sopot, Al. Niepodległości 734;
Motyle, Nowe Centrum Sopotu; Delikatesy Dolce
Vita, Sopot, Nowe Centrum Sopotu; Luxus Watch,
Sopot, Krzywy Domek
INNE
Metropolitan Investment, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
103 A; Citi Handlowy, Gdańsk, Al. Grunwaldzka
103 A; Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk,
ul. Bogusławskiego 1; Galeria Glaza Expo, Gdańsk,
ul. Długi targ 20/21; Olivia Business Centre,
Gdańsk, Grunwaldzka 472; Al-Ter Estate, Gdańsk,
ul. Podwale Staromiejskie 90; Urząd Miasta
Gdańska, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12; Centrum
Adwokackie, Gdańsk, ul. Chlebnicka 48; Polska
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka
1; Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa
21/27; Luxury Design, Gdańsk. Al. Grunwaldzka
72; Tekton Capital, Gdańsk, ul. Szafarnia 10/33;
Kancelaria Notarialna Agnieszka Czugan, Gdańsk,
ul. Dmowskiego 6/4; Kancelaria Notarialna
Katarzyna Nagórska – Protasiuk, Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 6/2; Kancelaria Notarialna
Karolina Car, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża
7/5 Noble Bank, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
(Olivia Business Centre); Noble Bank, Gdynia,
Al. Zwycięstwa 267; Lions Bank, Gdynia, Al.
Zwycięstwa 245; Klub Tenisowy Arka, Gdynia,
ul. Ejsmonda 3; Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al.
Piłsudskiego 52/54; Kancelaria Finansowa Tritum,
Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 241/13 (Nowe Orłowo);
dreamHOMES.pl, Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa
241/13 (Nowe Orłowo); Timeless Gallery, Gdynia,
Plac Kaszubski 17 lok.11; Grupa Inwestycyjna
Hossa, Gdynia, ul. Władysława IV 43; Moderna
Investment, Gdynia, Plac Kaszubski 7; Dom&House,
Gdynia, Sea Towers; Invest Komfort, Gdynia,
ul. Hryniewieckiego 6C/47; BMC, Gdynia, Centrum
Kwiatkowskiego; Urząd Miasta Sopotu, Sopot,
ul. Kościuszki 25/27; Hipodrom, Sopot, ul. Łokietka
1; Arte Dizain, Sopot, ul. Grunwaldzka 58/1;
Sopoteka, Dworzec Sopot; Sopot Tenis Klub, Sopot,
ul. Ceynowy 5; Państwowa Galeria Sztuki, Sopot,
Dom Zdrojowy; Sierra Golf Club, Pętkowice; Sand
Valley Golf&Country Club, Pasłęk; Europejskie
Centrum Solidarności, Gdańsk, Plac Solidarności
1; Tekton Capital/Deo Plaza, Gdańsk, ul. Szafarnia
10/33

