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Nowe smaki w InAzia
Zapraszamy na aromatyczną podróż po Oriencie z nowym menu restauracji InAzia.
Oryginalne, egzotyczne smaki czarują bogactwem kolorów i aromatów.
Rezerwacja: 58 767 19 61 www.inazia.pl
Restauracja InAzia, ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot

Restauracja InAzia

z widokiem na Molo w Sopocie
Dania z nowej karty!

Już od 9 czerwca!

4

OD NACZELNEGO

J

Jest już lato! Skąd o tym wiem? Byłem w długi czerwcowy weekend w Zatoce Sztuki. Jak co roku sygnał do
rozpoczęcia lata dała „warszawka”, która tłumnie ściągnęła nad polskie, sopockie morze, dumnie prężąc wydatne
biusty, usta i klaty na plaży. W jednym ręku piesek cziłała,
w drugim szampanik Moet&Chandon.
Gdyby w tym czasie nad sopocką plażą przeleciał dron z kamerą to z pewnością zaobserwowalibyśmy osobliwe zjawisko tłumy ludzi na plaży, ale w rejonie Zatoki Sztuki tłumy razy trzy. I
w tym miejscu rozwieję wasze wątpliwości - nie nabijam się, nie
przemawia przeze mnie ani odrobina szydery, nie deprecjonuję
tego fenomenu.
Wręcz przeciwnie. Właściciele tego przybytku są mistrzami
świata „pijaru” i marketingu. Skłonić pół „warszawki” by w długi
weekend zapakowała się do samochodów i przyjechała do Sopotu, a nie na przykład wygodnie samolotem do Hiszpanii, czy do
słonecznej Italii, to jest moi drodzy fakt budzący uznanie. Baaa...
skłonić by przyjechali nie tyle do Sopotu, ale przede wszystkim do
Zatoki Sztuki... to jest mistrzostwo wszechświata.
Ja właśnie myślę o swoim urlopie, gdzie pojadę, czy w ogóle
będę miał czas pojechać (w mojej branży w wakacje generalnie
nie jeździ się na wakacje). Jeśli nie będę miał czasu, to chętnie
bym się wypuścił na Półwysep, przynajmniej na kilka dni. No, ale...
wiadomo co jest latem na Półwyspie. Druga połowa „warszawki”.
Przypominam, ta pierwsza połowa jest w Zatoce Sztuki.
I tutaj Eureka. Mam chytry plan. A w zasadzie apel do włodarzy
Zatoki i do władz Sopotu. Gdyby tak wyodrębnić na wysokości
Zatoki Sztuki spory akwen wodny? Po co? By stworzyć warunki
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dla miłośników kitesurfingu i windsurfingu. Nie da się? Skoro na
Stadionie Narodowym w Warszawie, pod dachem się dało, to tu
się nie da???
Wyobrażacie sobie co by było, gdyby gruchnęła wieść gminna, że w Sopocie, w słynnej Zatoce Sztuki jest raj dla „kajciarzy”?
Obojętnie kiedy przyjedziesz, piździ tak, że pofruniesz nawet na
drzwiach od lodówki, jak to mówi bohater jednego z naszych
wywiadów Tomek Janiak. Półwysep pustoszeje, ludzie walą do
Zatoki Sztuki, PKB Sopotu rośnie w zastraszającym tempie... a ja
odpalam samochód i jadę. Przed siebie. I wtedy się obudziłem.
Niestety, to jeszcze nie czas na urlop. A propos czasu... czy nadejdzie kiedyś taki czas, kiedy będzie mogli porządnie wypocząć
po niesamowicie wyczerpującym odpoczynku? Tego sobie i Wam
oczywiście życzę.
Jakub Jakubowski
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ZZA SZKLANEGO EKRANU

OBRAZA
OBRAZU

Małgorzata Rakowiec
Dziennikarka, prezenter Panoramy TVP Gdańsk. Wieloletnia korespondentka Polskiej
Agencji Prasowej i Agencji Reuters. Laureatka Ostrego Pióra, nagrody przyznawanej
przez Business Centre Club.

C

hoć nie obejrzał go w Mediolanie nikt – to obraz
ten zyskał sławę większą, niż gdyby podziwiały go
tysiące. „Ostatnia wieczerza” Macieja Świeszewskiego miała być ozdobą polskiego pawilonu na
wystawie EXPO w Mediolanie, ale nie była, bo,
gdy kontener na obraz już czekał, a artysta jechał
na lotnisko, to odebrał telefon, że sprawa jest nieaktualna.

Jak się potem okazało aktualna ponoć nie była też wcześniej,
bo Ministerstwo Gospodarki w wysłanym do mediów oświadczeniu tłumaczyło, że nie było żadnej umowy ani zobowiązania do
wystawienia tego obrazu w polskim pawilonie we Włoszech. Ciekawe jest jednak to, że choć, ponoć żadnych ustaleń nie było to
artyście zaproponowano wysłanie do Mediolanu innej pracy.
Maciej Świeszewski twierdzi, że ma na dowód tego, że jego
„Ostatnia wieczerza” miała w Mediolanie się znaleźć, korespondencję mailową, z której jasno wynikają ustalenia. I utrzymuje, że
taki nagły zwrot akcji miał być związany z tym, że pracę za obrażającą uczucia religijne uznał wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński.
Oczywiście tej wersji zaprzecza w oświadczeniu resort, twierdząc, że chodziło o duże rozmiary „Ostatniej wieczerzy”, ale też,
uwaga, o to, że tematyka obrazu nie pasuje do tegorocznego hasła EXPO, czyli „Wyżywienie planety, energia dla życia”.

Z tym argumentem jednak trudno się zgodzić, bo „Ostatnią
wieczerzę” można był przecież jak najbardziej połączyć poprzez
symboliczne odniesienia z wyżywieniem planety, a i z energią do
życia pewnie by się też dość łatwo dało.
Pomorska wersja „Ostatniej wieczerzy” w mieście, gdzie podziwiać można genialne dzieło Leonarda da Vinci, hymmm... był
w tym ciekawy marketingowy pomysł. Nie zależnie od tego, że,
nie obrażając prof. Świeszewskiego, którego cenię i szanuję, mogłoby to być brutalne zderzenie. Choć to chyba czytać lepiej, jako
swojego rodzaju dowcip. (Niezależnie od tego koncept, aby apostołami byli pomorscy „celebryci”, przypomina mi historię, o której
jakiś czas temu głośno było w mediach, gdy na malowidłach w kościele uwiecznieni zostali lokalni politycy i działacze).
Tyle, że w tej sprawie chodzi przede wszystkim o to, jak załatwia
się sprawę. Rodzi się pytanie, jak głęboko była przemyślana ekspozycja polska na EXPO, skoro można było w trybie pilnym wycofywać obraz, który, z tytułu choćby swoich rozmiarów (dziewięć
metrów na pięć) miał być jej istotnym elementem.
Jeśli są mailowe ustalenia, to jak Ministerstwo Gospodarki
może mówić, że nie było zobowiązań?
A jeśli faktycznie chodzi o obrazę uczuć religijnych, to chyba
jednak lepiej, odważnie się do tego się przyznać. Dobrze, że z Pomorza do Mediolanu pojechało dużo produktów regionalnych
i chociaż wieczerzy nie było, to wyżywić planetę się udało.

Nowości w Klifie

Klif Centrum Handlowe, al. Zwycięstwa 256, Gdynia, tel.: +48 58 664 93 45
klif.pl, facebook.com/CHKlifGdynia, instagram.com/klifgdynia, blog: inspiredbyfashion.pl
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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. Wydawca Prestiżu. Laureat wielu
ogólnopolskich nagród, m.in. „Watergate“ Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Batorego.
Dwukrotnie nominowany do Grand Press, a ostatnio do Mediatorów.
Pasjonat tenisa, dobrej muzyki oraz... psów rasy bokser.

Samorządowcy i urzędnicy z 18 państw debatowali i odpoczywali przez 3 dni w sopockim Grand Hotelu. Okazja: 20 - lecie Europejskiego Związku Uzdrowisk. Z Polski – oprócz przedstawicieli miasta
gospodarza, pojawiły się delegacje z innych gmin uzdrowiskowych,
m.in. prezydent Kołobrzegu, czy burmistrz Muszyny. Temat rozmów: współpraca kurortów.
Najciekawsze wystąpienie miał przedstawiciel Komisji Europejskiej. Bo turystyka – wszystkim kojarzy się dość banalnie - z ładnymi
widokami, ciekawymi miejscami, przyrodą, zabytkami, dobrym jedzeniem, pyszną kawą, winem, sportem, rozrywką, odpoczynkiem.
Ktoś korzysta z tych przyjemności i wydaje na nie pieniądze, a ktoś
inny to wszystko organizuje i na tym zarabia. Do tego są miejsca
lepsze i gorsze, bardziej popularne i rzadziej odwiedzane. W sumie
można by rzec: turystyką rządzą proste zasady. Zaraz! O ile nie pochyli się nad nimi Unia Europejska, bo jak zapowiedział Alain Libero
z KE – Bruksela pomoże europejskiej turystyce.
Wszystko będzie mierzone, liczone, wspierane, dotowane i unifikowane. Zajmą się tym odpowiedni urzędnicy. Powstanie europejska sieć do promocji turystyki, a także mapa klastrów turystycznych, których w Europie jest
już sporo. To organizacje
zrzeszające firmy i instytucje działające w turystyce
w danym regionie, stanowią
w pewnym sensie kolejne
szczeble administracji i same
korzystają z funduszy unijnych. Urzędnicy KE będą szukać najlepszych ich zdaniem
klastrów, by następnie pozostałym narzucić praktyki tych
pierwszych, tak by wszystko
ujednolicić. No i najważniejsze, do realizacji tych celów
UE będzie musiała zapewne
powołać kolejnych urzędników. Można? Można.

Trwa walka państwa z kierowcami. Po zaostrzeniu przepisów
wskutek, których łatwo można stracić prawo jazdy pojawiły się
nowe pomysły. Ten najnowszy to zniesienie tolerancji w fotoradarach. Obecnie nasza prędkość nie jest rejestrowana, jeżeli nie jedziemy szybciej niż 10 km ponad dopuszczalną prędkość. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce znieść tolerancję. Zawsze trochę
więcej kasy wpadnie. Bo, przecież nie o bezpieczeństwo chodzi.
Homofobia. Pewien młody aktor z serialu rodzinka.pl – niejaki
Daniel Dziorek w ub roku pisał na swoim profilu na FB negatywnie
o uczestnikach parady równości. Zareagowały krytycznie władze
TVP, a także wiele znanych osób, w tym Karolina Korwin Piotrowska.
Reakcją było nawet nawoływanie do bojkotu soków Hortex, bo tenże aktor wziął udział w jednej z reklam. Teraz o homofobię oskarżana jest przez środowska LGBT sama Korwin Piotrowska. Za opinię,
że dziwi się przedstawicielom LGBT, że głosują na Andrzeja Dudę.
Homfobem został też Filip Chajzer za krytykę Conchity Wurst,
a ostatnio androgenicznego celebryty Madoxa (siedział w makijażu i damskim kapeluszu, co Chajzer skomentował pytaniem jak
wytłumaczyć dziecku co to znaczy być mężczyzną?). Na liście są też
Joanna Szczepkowska, Agnieszka Kaczorowska (tancerka, za sprzeciw wobec adopcji dzieci przez pary homoseksualne), Maciej
Musiał (za krytykę Anny Grodzkiej), Cezary Pazura (za Conchitę
Wurst), a jakiś czas temu Lech Wałęsa.
Jak tak dalej pójdzie to homofobem zostanie prokurator stawiajacy zarzuty osobie homoseksualnej za kradzież, nauczyciel stawiający pałę za oblany sprawdzian, a dyrygent za usunięcie fałszującego muzyka z orkiestry. Czas na akcję „Je suis homofob“?
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Salon Airfield, C.H. Riviera
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
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Salon Airfield, C.H. Riviera
Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
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Żeglarze poczuli moc wiatru
P

Fot. Karol Kacperski

Start z Sopotu do Gdańska.

Catchup z Filipem Wójcikiewiczem i Maciejem Marczewskim na pokładzie.

N

ieważne jest jak i skąd wieje wiatr, ważne jak ustawisz swoje żagle - to znane żeglarskie powiedzenie idealnie pasuje
do przebiegu regat. Pierwszy dzień, w którym ścigano się z Gdyni
do Sopotu, rozpoczął się od ulewy i silnego, szkwalistego wiatru.
W szkwałach mierzono ponad 30 węzłów! Trudne warunki dały się
we znaki niektórym żeglarzom i jednostkom - łamały się maszty, na
wodzie doszło też do kilku kolizji, bliskie spotkania żeglarzy z bomami także się zdarzały.
Po trudnych warunkach atmosferycznych pierwszego dnia, niedziela przywitała zawodników pięknym słońcem i silnym wiatrem
o sile około 20 węzłów. Odbyły się dwa wyścigi, a dzięki usytuowaniu boj blisko sopockiego molo, kibice mogli podziwiać startujące
w regatach jachty w pełnej krasie. Po zakończeniu rywalizacji jachty
wpłynęły do Gdańska, gdzie na Ołowiance, przy Narodowym Muzeum Morskim, odbyło się uroczyste zakończenie regat i dekoracja
zwycięzców.
W klasie OPEN do 7 metrów pierwsze miejsce zajął jacht
Master3, OPEN od 7 do 9 metrów – Huzar28, OPEN powyżej
9 metrów – Blagodarnost2, Wielokadłubowce powyżej 6 metrów
– Catchup, ENERGA Diamant – jacht ENERGA Operator, ORC –
One&Only, KWR – Good Speed, który zwyciężył również w konkursie Trojmiasto.pl i wygrał beczkę rumu dla „najfajniejszej załogi”.
Jak co roku w programie Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta nie
zabrało integracji i atrakcji również na lądzie. W restauracji White
Marlin w Sopocie załogi świętowały razem ze stocznią jachtową
Delphia Yachts jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia.
mr

Oceaniczna Delphia 40.3

Jacht True Delphia z kpt. Andrzej Kopytko i Michałem Stankiewiczem za sterem.

Jacht Tauri ze sternikiem Rafałem Wolmańskim.

Sopot powitał żeglarzy piękną pogodą.

WYDARZENIA 15

Ruszyła Biznes Liga Żeglarska

Fot. Marek „Wilku” Wilczek

Z

Załogi, poza praktyczną możliwością doskonalenia swoich
umiejętności, rywalizują w widowiskowej formule wyścigów
przy sopockim molo, które jest najbardziej dogodnym miejscem
do kibicowania takim zmaganiom w Polsce. Pierwsza impreza miała
charakter pokazowy i była nieoficjalną inauguracją Ligi, której regularne rozgrywki ruszą w połowie czerwca.
Gośćmi specjalnymi imprezy byli olimpijczycy, zawodnicy Kadry
Narodowej klasy 49er – Energa Sailing Team Łukasz Przybytek, Paweł Kołodziński oraz Jacek Nowak, a także Dominik Buksak i Grzegorz Goździk, którzy w profesjonalny sposób szkolili oraz podpowiadali uczestnikom w jaki sposób najszybciej żeglować po trasie
regat.
Sopot przywitał uczestników piękną, żeglarską pogodą i znakomitym wiatrem dochodzącym do 15 węzłów. Rywalizacja była bardzo zacięta, a jachty Delphia24 One Design, na których żeglowali
zawodnicy dopływały na metę niemal równocześnie. Najrówniej
i najlepiej żeglowała załoga złożona z przedstawicieli firm Dobre
Jachty, Orlex, Garmin i Magazynu Prestiż (w tych regatach załogi
były wyjątkowo wymieszane), która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej.
Pozostali zawodnicy reprezentujący takie firmy jak Trójmiasto.
pl, RammTax, Promarina Sopot, Pallada, Noble Bank, ArgoCard,
Yooman, ErgoPro, Baltex Energy, Hortex, Polski Fundusz Inwestycyj-

ny, Energetyka +, Aqua Park, CKK Architekci walczyli bardzo zaciekle, więc różnice punktowe były niewielkie.
Biznes Liga Żeglarska to projekt skierowany do świata biznesu jako narzędzie do aktywizowania własnych pracowników, tworzenia
atmosfery pracy zespołowej, czy też wzmacniania relacji biznesowych i budowania networkingu. Więcej szczegółów można znaleźć
na stronie www.biznesligazeglarska.pl oraz na profilu facebook
GSC Yachting. Partnerami wydarzenia są: Delphia Yachts Kot, Promarina Sopot, Garmin.
mr

Tenisowe emocje w Pruszczu
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Fot. Marta Durzyńska

Marcin Denysiuk, zwycięzca turnieju.
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a najniższym stopniu podium uplasował się Rafał Smoczyński z firmy Avrentim, pokonując także w wyrównanym meczu Grzegorza Kasiorka z firmy Agmamito. Poziom Turnieju przewyższył oczekiwania organizatorów, wiele meczów rozstrzygało się
w tiebreakach granych punkt za punkt! Rywalizacja w pierwszym
dniu turnieju trwała aż jedenaście godzin.

Dopisali uczestnicy, kibice, a nawet pogoda! Rozstawione leżaki
naprawdę się przydały, można było się opalać, a dzieci rozgrywały na zewnątrz mecze w mini tenisa. Partner imprezy, dealer BMW
Zdunek zapewnił uczestnikom nie lada atrakcję, jazdy testowe najnowszym BMW X6, a zwycięzca turnieju, oprócz nagród od Sponsorów, m.in. firmy Netz Sp. z o. o. i Decathlonu, otrzymał także do
dyspozycji samochód marki BMW przez cały weekend.
mp
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Grand Press Photo dla Macieja Moskwy
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Fot. Maciej Moskwa

Fot. Maciej Moskwa

Obóz dla uchodźców z Syrii.

12-letni Hasun, Kurd, uchodźca z Kobane.

M

fotoreportażu pochodzi nagrodzone zdjęcie, a cały fotoreportaż
zdobył jeszcze drugą nagrodę Grand Press Photo w kategorii Wydarzenia.

aciej Moskwa, fotograf zrzeszony w grupie Testigo Documentary, jest autorem fotoreportażu obrazującego skutki
ataku państwa islamskiego (ISIS) na kurdyjskie miasto Kobane
w północnej Syrii. Atak doprowadził do masowego exodusu ponad
300 tys. ludzi, którzy szukali schronienia w pobliskiej Turcji. Uciekinierzy znaleźli się w fatalnym położeniu: z jednej strony atakowani przez ISIS, a z drugiej blokowani przez turecką armię, która nie
pozwalała na wspieranie obrońców miasta Kobane.
W ciągu kilku tygodni sytuacja uchodźców zbliżyła się do granic
klęski humanitarnej. W przepełnionych obozach dla uchodźców
brakowało jedzenia, dostępu do czystej wody, nie mówiąc już o organizowaniu jakiegokolwiek szkolnictwa dla dzieci. I właśnie z tego

Zwycięzcą kategorii Sport został też Piotr Pędziszewski za zdjęcie z gali KSW w Poznaniu, na którym Kleber Koike Erbst świętuje
swoje zwycięstwo nad Anzorem Azhievem. Drugą nagrodę w kategorii Środowisko przyznano Kacprowi Kowalskiemu za zdjęcie
lotnicze sztormu na Bałtyku w okolicy Łeby. Z kolei Krzysztof
Mystkowski z agencji Kosycarz Photo Press zdobył trzecie miejsce w kategorii Portret Sesyjny za zdjęcie Andrzeja Wajdy przed
Teatrem Szekspirowskim.
mp
Fot. Kacper Kowalski

Fot. Piotr Pędziszewski

Sztorm na Bałtyku.

Gala KSW. Kleber Koike Erbst.

Fot. Maciej Moskwa

Fot. Krzysztof Mystkowski

Andrzej Wajda.

Obóz dla uchodźców z Syrii.
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SAMOCHODY LUKSUSOWE
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

UNIKALNE PODEJŚCIE DO LUKSUSU
Szukasz luksusowego samochodu dopasowanego specjalnie do Ciebie?
Nasza firma pomoże Ci je odnaleźć najszybciej i najkorzystniej. Zajmujemy się sprzedażą samochodów uznanych marek klasy Premium
m.in. Bentley, Aston Martin, Porsche, Ferrari, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, BMW. W ofercie mamy zarówno pojazdy nowe jak i używane.
Realizujemy indywidualne zamówienia wedle oczekiwań i możliwości finansowych naszych klientów. Badamy historię serwisową, stan
prawny oraz stan techniczny pojazdów dostarczając ich pełną ekspertyzę.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z działem sprzedaży.

Salon sprzedaży ul.Wejherowska 56, 84-240 Reda, tel 690810888, 531833928, 668424569
www.unique-cars.pl, email:biuro@unique-cars.pl
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Sheraton Media Day
M

Fot. Karol Kacperski

P

rzez trzy dni wszyscy zaproszeni goście mogli zapoznać się
z oferowanymi przez hotel usługami, przeżyć fantastyczną
podróż kulinarną oraz zaznajomić się z urokami przepięknego
Sopotu. Spotkanie Media Day rozpoczęło się uroczystą kolacją
w Vinoteque Sopot. Wspólna integracja odbyła się przy wysokojakościowym rumie klasy premium Zacapa oraz tzw. cygarach pełnej
mocy z Nikaragui.
Kolejnego dnia zaproszeni przedstawiciele mediów mieli okazję zapoznać się z atrakcjami regionu oraz dowiedzieć się czym
może zaskoczyć Trójmiasto. To była intensywna podróż, podczas
której został przybliżony gościom między innymi stadion PGE Arena Gdańsk. Każde spotkanie zawsze pozostawia choć jeden element, który pozostaje w naszej pamięci na dłużej. Tym razem było
to spotkanie z sopockim mistrzem bursztynnictwa Lucjanem Myrtą.

Degustacja cygar.

Wśród dzieł mistrza niewiarygodne wrażenie wywarł bursztynowy skarbiec poświęcony jego zmarłej córce Ewelinie. Praca jest największym przedmiotem wykonanym z bursztynu w dziejach ludzkości, nad którą mistrz pracował przeszło 12 lat. Autor Bursztynowego
Skarbca posiada największą na świecie kolekcję dużych brył bursztynowych w tym drugiej co do wielkości bryły na świecie. Piękne
prace Pana Lucjana zapierały dech w piersiach, natomiast podniebienie zaproszonych gości pieściły potrawy serwowane przez
hotelowe restauracje, Wave oraz InAzia.
as

Trójmiasto rządzi
w Project Runway
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MISS KAMILA
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urorów oraz słynne top modelki Karolinę Kurkovą i Anję
Rubik, zauroczyła spójność i dopracowanie detali w finałowej
kolekcji. Michał Zieliński podkreślał, że jego projekty przeznaczone są dla nowoczesnych, pewnych siebie kobiet, stąd nie brakuje
w nich odważnych cięć, oryginalnych geometrycznych wzorów, głębokich dekoltów, prześwitów i kontrastowych kolorów.
Michał Zieliński trzy dni po wygraniu programu zdawał maturę.
Zapowiada, że po wynikach przeprowadzi się do warszawy i tam będzie rozwijał karierę. Już niedługo jego pierwsze projekty mają trafić do butików, zarówno tych internetowych, jak i stacjonarnych. as
Od lewej: Patryk Wojciechowski i Michał Zieliński.

Fot. TVN/Grzegorz Press
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omysł na udział w konkursie narodził się spontanicznie, a wygrana całkiem
szczerze zaskoczyła Kamilę, która na co dzień tańczy w zespole
Flex Sopot i zagrzewa do boju
w Ergo Arenie koszykarzy i siatkarzy. Marzy o tym by zostać dziennikarką, ma za sobą już pierwsze
próby przed kamerą. W telewizji
Pomorska.TV prowadzi autorski
program „Na Walizkach”. Kocha
sport pod każdą postacią. Jej
życiowym partnerem jest znakomity polski żeglarz Łukasz Przybytek rywalizujący w klasie 49er.
- Wybory to fajna przygoda. Zobaczymy co przyniesie los. Na razie jestem pozytywnie zaskoczona. Pojawiły się już pierwsze oferty
współpracy od firm kosmetycznych, propozycje sesji zdjęciowych.
Takie konkursy mogą być przepustką do spełnienia swoich marzeń, ale zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem i przede
wszystkim pozostać sobą - mówi Kamila Wenderlich.
mr

Fot. Jarek Stankiewicz

M

Z wizytą u Lucjana Myrty.
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Maratończycy opanowali Gdańsk
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Adam Korol i Michał Sowa na starcie.

N

iemal od startu stawkę samotnie prowadził gdańszczanin
Michał Sowa. Zawodnik, który w maratonie w Berlinie w 2014
uzyskał 2 godziny 40 minut, przez większość dystansu wyraźnie
kontrolował tempo swojego biegu. Jednak mniej więcej na wysokości 37 km dopadł go kryzys, pojawiły się skurcze i jego przewaga zaczęła topnieć. Kryzys rywala wykorzystał Piotr Szpigiel, który
w końcu wyprzedził gdańskiego biegacza i dobiegł do mety pierwszy z czasem 2:37,27. Sowa finiszował ostatecznie drugi tracąc do
zwycięzcy niespełna 5 minut.
Wśród kobiet stawkę prowadziła Ewa Huryń, zdecydowana
faworytka tego biegu. Po samotnym biegu szczecinianka minęła
linię mety z czasem 3:03,41. Miejsca na podium uzupełniły Małgorzata Tuwalska z Gdańska (3:05,09) oraz Agnieszka Lebiedzińska
(3:19:49).
Na starcie stanął też nasz mistrz olimpijski we wioślarstwie Adam
Korol. Obiecywał on przed startem złamanie bariery 3 godzin
i z obietnicy wywiązał się pierwszorzędnie. Czas 2:57,10 dał mu 18

Trenuj z Anną Lewandowską

o będzie dzień intensywnego wydzielania endorfin z potężną
dawką pozytywnej energii, litrami wylanego potu i wielką porcją motywacji. Na wspólny trening wszystkich chętnych zaprasza
Anna Lewandowska, trenerka personalna, żona najlepszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego.
Trening pod hasłem „Powitanie lata z Anną Lewandowską” odbędzie się 20 czerwca w hali AWFiS w Gdańsku. Polska sportsmenka, trenerka personalna, specjalistka ds. żywienia, reprezentantka
Polski w karate tradycyjnym, medalistka mistrzostw Polski, Europy
i świata, każdego dnia motywuje tysiące kobiet do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Nie inaczej będzie w Gdańsku.
W pierwszej części imprezy odbędą się m.in. pokazy zumby
w wykonaniu Katrin Karbo oraz godzinny trening personalny prowadzony przez Annę Lewandowską. Po treningu trenerka będzie
podpisywać swoją bestsellerową książkę pt. „Żyj zdrowo i aktywnie
z Anną Lewandowską”. Od godziny 16 ciąg dalszy atrakcji, już na
plaży w Sopocie (wejście nr 23), m.in. zajęcia taneczne, wzmacniające, stretching, body combat, a od godziny 18 wspólna zabawa
przy muzyce na żywo.
mp

Fot. Materiały prasowe
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miejsce w klasyfikacji imprezy. W maratonie zadebiutowała żona gdańskiego
olimpijczyka, Dagmara Korol, która
pokonała dystans
z czasem poniżej
4 godzin. Ostatnim
zawodnikiem na
mecie był Paweł
Mej, który pokonał
trasę boso i ukończył bieg z wynikiem 5:59,28, tuż
przed upłynięciem
sześciogodzinnego limitu czasowego!
1. PZU Gdańsk
maraton był nie tylko świętem tych, co
Piotr Szpigiel.
walczyli z własnymi słabościami na
trasie. Wiele atrakcji także dla uczestników przygotowano w miasteczku zawodów. W strefie PZU każdy mógł skorzystać z porady
lekarzy specjalistów, zapoznać się z Mobilną Trasą Zdrowia.
W dwóch strefach Podziel się Kilometrem, każdy mógł wesprzeć Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.
Zadanie było proste. Wystarczyło na bieżni, rowerku lub orbitreku pokonać dystans minimum jednego kilometra, a PZU za każdy kilometr przeznaczyło na rzecz hospicjum 10 PLN. W trakcie
dwóch dni uczestnicy i kibice 1. PZU Gdańsk Maratonu wybiegali
aż 1581 kilometrów, dzięki czemu zebrana kwota poszybowała
do poziomu 15.810 PLN!
mp

Fot. MOSiR Gdańsk

Fot. Karol Kacperski
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Anna Lewandowska
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Foilboarding.

Katarzyna Lange.

P

iękna, bezchmurna pogoda, wiatr wiejący z prędkością około 20
węzłów i brak fali - to były idealne warunki dla kitesurferów rywalizujących w Rewie w drugim przystanku cyklu Ford Kite Cup. Po raz
pierwszy w historii rozegrano także mistrzostwa Polski w foilboardingu.
O foilboardingu, czyli połączeniu „kajta” i hydroskrzydła piszemy
w dalszej części numeru. Dzięki takiemu rozwiązaniu deska nie ślizga
się po wodzie, tylko unosi się nad powierzchnią. Zgodnie z przewidywaniami w tej konkurencji równych sobie nie miał pionier takiego rozwiązania w Polsce. Tomek Janiak, bo o nim mowa, wygrał aż 11 z 16
wyścigów. Wicemistrzem Polski został Maks Żakowski.

Przegraną z Janiakiem Maks powetował sobie w konkurencji
Formuła Kite, w której był klasą dla siebie. Wygrał wszystkie 13 wyścigów. Trzeba dodać, że miał jednak ułatwione zadanie, bo na starcie
zabrakło jego największego rywala Błażeja Ożoga.

Posito Martinez.

FotoArt Lukas Nazdraczew / Eureka Events & Communication

Latawce nad Rewą

Niespodzianek nie było w konkurencji freestyle. Tutaj od dawna
karty rozdają Marek Rowiński, Denis Żurik, Wojtek Issel, Krzysiek Issel,
Posito Martinez i Victor Borsuk. W finale zmierzyli się ci dwaj ostatni,
ostatecznie po efektownych trickach zwyciężył zawodnik z Dominikany.
W rywalizacji kobiet nastąpiło przełamanie tradycji. Na podium nie
stanęła Karolina Winkowska. Nasza mistrzyni świata nie pojawiła się
w Rewie, dzięki czemu jej rywalki miały ułatwione zadanie. Wygrała
Katarzyna Lange, a druga była Natalia Grabowska.
Trzeci przystanek Ford Kite Cup w dniach 24-26 lipca w Rewie. mp
REKLAMA

Tworzymy
kuchnie
z pasją..
Salon firmowy ul. Gdańska 29, 84-240, Reda tel. 58 678 30 80, mail: ekpol@ekpol.gd.pl, www.ekpol.gd.pl
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Konne święto w Sopocie
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opockie zawody otrzymały w tym roku najwyższą - pięciogwiazdkową - rangę rozgrywek, a to miało oznaczać wielkie
święto jeździectwa z udziałem najlepszych jeźdźców i najwspanialszych koni na świecie. I tak faktycznie było.

Każdy konkurs odbywał się przy żywiołowo reagującej publiczności. Dwa najważniejsze konkursy, Furusiyya FEI Nations Cup
oraz Grand Prix, wzbudziły najwięcej emocji. Najlepszą spośród
13 reprezentacji, które walczyły w Pucharze Narodów, okazała
się reprezentacja Niemiec. Biało - czerwoni uplasowali się tuż za
podium, na czwartej pozycji.
Rywalizacja w konkursie Grand Prix była niezwykle zacięta, ale
jest to przecież najważniejszy indywidualny konkurs w całym cyklu.
Zwycięzcą Grand Prix został Douglas Lindelöw, który zwycięstwo
zapewnił sobie bezbłędnym drugim przejazdem. Szwed wyjechał
z Sopotu bogatszy o 220 tys. zł.

Sporo emocji było także w konkursie szybkościowym o nagrodę
Energa S.A. (pula nagród 98 tys. zł). W konkursie mogliśmy podziwiać 50 par. Najszybszy okazał się Włoch – Emanuele Gaudiano, startujący na klaczy Cocoshynsky. Srebro wywalczył Derina Demirsoya
z Turcji na wałachu Vancouver. Różnica czasu między drugim
a trzecim miejscem wyniosła jedynie pięć setnych sekundy!
Zawody były także udane dla Polaków, którzy trzy razy stawali na
najwyższym stopniu podium. Dwa konkursy wygrał Maksymilian
Wechta na koniu Boliwia, w jednym natomiast najlepszy okazał się
Jarosław Skrzyczyński na Blue/Quick Star.

Fot. Krzysztof Nowosielski

Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO*****
przeszły do historii, ale z pewnością zostaną na długo w pamięci.
Fantastyczna atmosfera, najwyższy poziom sportowy, piękne konie,
pełne trybuny i przede wszystkim fantastyczny obiekt godzien najlepszych zawodników świata i najdroższych koni.
mr
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Hotele ze znakiem jakości
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Fot. Materiały prasowe

ertyfikat jakości to bardzo ważny sukces, bo jest wynikiem
obiektywnych opinii hotelowych gości. Trafia on bowiem tylko
i wyłącznie do obiektów, które stale otrzymują niezwykle pochlebne recenzje w serwisie TripAdvisor.
„Świetny hotel z doskonałym spa i basenem. Miła obsługa, zawsze pomocna. Śniadania urozmaicone i codziennie co innego”
- to jedna z opinii o hotelu Haffner w Sopocie, który certyfikatem
Trip Advisor został nagrodzony już po raz trzeci z rzędu. Goście
dzielący się swoimi opiniami w tym serwisie zwracają ponadto uwagę na bogatą ofertę zabiegów w hotelowym spa oraz na słodkości
z hotelowej cukierni.
Wiele pochlebnych recenzji, które zaowocowały certyfikatem
jakości Trip Advisor można znaleźć również pod wizytówką hotelu Kozi Gród w Pomlewie koło Gdańska. Według użytkowników
serwisu to idealne miejsce na rodzinny odpoczynek. „Czystość,
uprzejmość personelu, smaczne i dobre jakościowe jedzenie, ciekawe atrakcje dla dzieci i dorosłych! Domowa, rodzinna atmosfera.
Polecam to miejsce z czystym sumieniem szczególnie dla rodzin
z dziećmi, bo dzieci są tam przeszczęśliwe i wiecznie uśmiechnięte”
- to jedna z ostatnich opinii.

Certyfikat Trip Advisor trafił także do kameralnego hotelu Podewils
w Gdańsku. Użytkownicy cenią w nim urok dyskretnego luksusu
oraz romantyzm sprawiający, że jest to idealne miejsca dla zakochanych.

Luksus, znakomita lokalizacja i duże pokoje - to najbardziej cenią użytkownicy Trip Advisor w hotelu Radisson Blu w Gdańsku.
Z kolei goście gdańskiego hotelu Hilton podkreślają walory hotelowej restauracji Mercato oraz piękny widok na Motławę z tarasu.

Certyfikaty Trip Advisor w roku 2015 przyznane zostały ponadto
hotelom: Różany Gaj w Gdyni, Sofitel Grand w Sopocie, Bayjonn
w Sopocie, Rejs we Władysławowie oraz pensjonatowi Stara Karczma w Gdańsku.
mp

Hotel Haffner

Alior zaprosił na golfa
Fot. Sierra Golf Club

Lech Sokołowski.

L

ech Sokołowski zwycięzcą turnieju Alior Bank Private Banking
Sierra GC Championship rozegranego na polu Sierra Golf
Club w Pętkowicach koło Wejherowa. Turniej był okazją nie tylko
do sportowej rywalizacji, ale też do zapoznania z golfem i zrobienia
pierwszych kroków w tej dyscyplinie sportu.
Do turnieju Alior Bank zaprosił swoich klientów, a także członków
Sierra Golf Club. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Pierwszą rundę
aż troje zawodników zagrało identycznie osiągając wynik 77 uderzeń. Byli to Lech Sokołowski, Oksana Wojtkiewicz i Henryk Konopka. Takie wyniki zwiastowały emocje w drugiej rundzie.
Najwięcej zimnej krwi zachował Sokołowski, który zagrał jeszcze lepiej niż w rundzie pierwszej. Wynik 75 uderzeń dał mu
pierwsze miejsce w klasyfikacji strokeplay brutto. O 3 uderzenia
gorsza była Oksana Wojtkiewicz, a trzecie miejsce przypadło
Henrykowi Konopce.

Akademia golfa.
Podczas gdy zawodnicy rywalizowali na polu, zaproszeni goście mogli skorzystać z Akademii Golfa oraz poćwiczyć uderzenia
na driving range’u.
mp
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Lato z golfem
P
P

R

O

Fot. Archiwum

ywalizacja, sportowe emocje na najwyższym poziomie, mnóstwo imprez towarzyszących i niesamowita atmosfera - to
znak firmowy Lotos Polish Open, pięciodniowego turnieju zaliczanego do zawodowego cyklu Pro Golf Tour z pulą nagród 120 tys.
zł. Weźmie w nim udział około 130 najlepszych europejskich zawodników, wśród nich reprezentanci Polski z Adrianem Meronkiem

Adrian Meronk - polski faworyt Lotos Polish Open.

i Maksem Sałudą na czele.
Turniej będzie też dużym wydarzeniem towarzyskim i będzie mu
towarzyszyło mnóstwo atrakcji. Zaproszeni goście wezmą udział
w Turnieju o Puchar Prezesa Grupy LOTOS S.A. Pawła Olechnowicza. W przeddzień rozpoczęcia turnieju głównego (25 lipca), rozegrany zostanie turniej Pro-Am, w którym zaproszeni goście zagrają
wspólnie z najlepszymi zawodowcami. Dostępna będzie też Akademia Golfa z możliwością uzyskania zielonej karty, nie zabraknie
jazd testowych samochodami BMW oraz atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Tydzień wcześniej, bo w dniach 18-19 lipca na swój turniej
w Sierra Golf Club zaprasza sopocki diler Porsche. Porsche Centrum Sopot Lellek Group Golf Open 2015 to nie tylko okazja do gry
w golfa, ale też do spotkania z luksusową motoryzacją i zapoznania się z możliwościami takich modeli Porsche, jak Panamera, 911,
Cayenne, Macan, czy Boxster w najróżniejszych konfiguracjach.
Nową jakością w polskim golfie ma być też cykl Deutsche Bank
Polish Masters. W ramach cyklu odbędzie się sześć turniejów eliminacyjnych dla amatorów na najlepszych polach golfowych
w Polsce: Toya G&CC, First Warsaw G&CC, Kalinowe Pola,
Rosa Private Golf Club, Sierra Golf Club oraz Krakow Valley.
Zwycięzcy pięciu grup handicapowych zmierzą się następnie podczas wielkiego finału ogólnopolskiego na polu First Warsaw G&CC
w Rajszewie pod Warszawą. Eliminacja na polu Sierra Golf Club
odbędzie się 15 sierpnia.
mr
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Fot. Karolina Samojluk

Pokaz mody marki Deni Cler.

Fot. Karol Kacperski

d 2013 roku polski oddział firmy Jotun Polska prowadzi ogólnopolski program „Chronimy przed czasem”, w ramach którego wspiera odnawianie zabytków architektury oraz organizuje Konkurs Fotografii Artystycznej związany z rewitalizowanymi obiektami.
Imprezę w Zatoce Sztuki uświetnił pokaz mody marki Deni Cler
z udziałem pań z Jotun Polska i Lions Club Amber oraz degustacja owoców morza przygotowanych przez zwycięzcę trzeciej edycji
programu „Top Chef”, Sebastiana Olmę. Gospodarzem wieczoru
był Tomasz Kammel, który z klasą, wdziękiem poprowadził licytację,
z której dochód - ponad 17 tys. zł. - przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Lions Club Gdańsk Amber z przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 oraz Hospicjum
św. Wawrzyńca w Gdyni.
mr

Lidia Popiel.
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Kasia Dziurska

Fot. Daniel „irae” Koper.
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Kasia Dziurska
Fot. Daniel „irae” Koper.

ZŁAP FORMĘ PRZED LATEM
AUTOR: MAX RADKE

Do lata pozostało już niewiele czasu. Pewnie każdy z nas marzy o tym, by na plaży
móc się pochwalić zgrabną sylwetką. W dwa, trzy tygodnie wielomiesięcznych zaległości
pewnie nie nadrobimy, ale sytuacja nie jest beznadziejna. Zobaczcie co radzą znakomite
trenerki personalne, Katarzyna Dziurska i Katarzyna Ostrowska

P

rzed nami wakacje, okres urlopowy,
odsłaniamy ciało. Co można poradzić tym, którzy przespali okres
zimowy i teraz mają zaledwie 2-3
tygodnie na zbudowanie formy?
Da się?
Katarzyna Dziurska: 3 tygodnie to
za mało, aby zbudować wymarzoną
formę, kiedy przeleniuchowało się
większość roku. Pewne rzeczy da się
jednak nadrobić. Owszem, dużym
plusem będzie sam fakt rozpoczęcia aktywności fizycznej, ale przede
wszystkim należy przemyśleć kwestię odżywiania, pozbyć się złych nawyków, jeść zdrowe, regularne
i odpowiednio zbilansowane posiłki. Najważniejszy jest start. Każda

forma aktywności fizycznej będzie dobra - rower, basen, jogging,
fitness, siłownia, czy po prostu długie spacery.
Katarzyna Ostrowska: Niestety 3 tygodnie to za mało żeby zbudować formę, ale po około trzech tygodniach regularnego treningu
wzrasta wytrzymałość, a co za tym idzie podkręcenie metabolizmu.
Dzięki temu szybciej spalamy tkankę tłuszczową. Człowiek czuje się
lepiej i ma więcej energii. Zbyt szybkie odchudzanie nie jest zdrowe, więc nie polecam diet, ekspresowych głodówek lub nadmiernego przetrenowania. Zachęcam jednak wszystkich do regularnych
treningów, bez względu na wiek czy porę roku, gdyż nigdy nie jest
za późno na zrobienie super formy. Jeśli natomiast bardzo chcemy
dobrze wyglądać w to lato, to nadal nie jest za późno. Odpowiedni
program treningowy w połączeniu z dietą sprawi, iż każdego dnia
będziemy wyglądać lepiej. Lato to również koniec sierpnia, gdzie
bardzo dużo osób wyjeżdża na wakacje. Do tego czasu już można
mieć bardzo dobre efekty.

Fot. Lucyna Pęsik.
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Kasia Ostrowska

Kasia Dziurska

Fot. Daniel „irae” Koper.
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Form treningu jest wiele. Jakie są wasze ulubione formy i co jest
dobre dla kobiet, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością sportową, jak i dla tych, które mają już doświadczenie
i chcą spróbować nowości?
Katarzyna Dziurska: Na rynku pojawia się co raz więcej nowych
form akt fizycznej. Ja, z racji zawodu oraz poprzez fakt, że jestem
czynną zawodniczką sportów sylwetkowych, preferuję treningi na
siłowni, ale gdy tylko mam chęć i możliwości chodzę na basen,
spaceruję oraz jeżdżę na rowerze. Dla pań, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z aktywnością fizyczną polecałabym zajęcia fitness,
gdzie instruktorzy zawsze poprowadzą i pomogą w trakcie zajęć
i gdzie nauczymy się podstaw związanych z fitnessem. Jeśli jednak
nie lubimy zajęć grupowych, możemy zgłosić się o pomoc do trenera personalnego. Dla pań obytych już ze sportem polecam zajęcia aerobox, połączenie fitnessu, zajęć wzmacniających z elementami boxu i kicboxingu. Bardzo ciekawe i energiczne zajęcia. Jeśli
lubimy wyzwania i rywalizację polecam bardzo popularny ostatnimi
czasy crossfit oraz runmagedon (bieg z przeszkodami). Jeśli chodzi
o nowości na rynku osobiście polecam trening metodą EMS, czyli
napięcie mięśniowe poprzez elektrostymulację. Jeśli mamy mało
czasu, ten trening jest właśnie dla nas. Trening trwa tylko 30min, jest
on bardzo prosty, ale zarazem wyczerpujący, dopasowany do naszych możliwości. Jesteśmy podpięci do elektrod z prądem i sami
decydujemy, na której partii mięśniowej chcemy się skupić i z jaką
siłą. Zapraszam na trening do Fit 4 Elite w Gdyni.
Katarzyna Ostrowska: Dla każdego, zarówno początkującego,
jak i już z pewnym doświadczeniem najlepszy będzie trener personalny. Osoba bez doświadczenia nie zrobi sobie krzywdy, a dodatkowo nauczy się odpowiedniej techniki wykonywania ćwiczeń.
Natomiast osoby z doświadczeniem mogą wzbogacić i podkręcić
swój trening pod okiem specjalisty. Personalny trener to również
dodatkowa motywacja. Moja ulubioną forma treningu jest trening
siłowy i zachęcam panie by się nie bały ciężarów. Taka forma treningu świetnie modeluje sylwetkę. W Adrenaline Gym w dużym stopKasia Ostrowska

niu stawiamy na treningi personalne. Staramy się uświadomić jak
ważna jest opieka trenerska.
Kobiety marzą o płaskim brzuchu, jędrnych pośladkach i wyrzeźbionych nogach. Skuteczna recepta na każdą z tych części to...?
Katarzyna Dziurska: Niestety, wszystko zależy od naszej genetyki, pracy włożonej w trening i dietę oraz od systematyczności i konsekwencji w działaniach. Nie możemy pozbyć się nadmiaru tkanki
tłuszczowej tylko z wybranej części ciała. Trening powinien skupiać
się na całym ciele. Polecam wykonywanie dużej ilości powtórzeń
(12-15) oraz serii (3-5) na każdą partię mięśniową z niewielkim obciążeniem.
Katarzyna Ostrowska: Squat, squat, squat! Przysiady to jedne
z najefektywniejszych ćwiczeń. Spalamy dwa razy więcej kalorii przy
czym pracują wszystkie mięśnie, przede wszystkim brzuch, pośladki, nogi.
Nie zawsze jest czas na siłownię. Jakie są najlepsze domowe sposoby na zgrabną sylwetkę?
Katarzyna Dziurska: Domowe sposoby? Niewiele potrzeba, aby
zadbać o siebie w domowym zaciszu. Wystarczy mata, bądź koc,
krzesło, kanapa, butelki z wodą, zamiast hantelek i można działać!
Dla chcącego nic trudnego. Jest wiele ćwiczeń, które możemy wykonywać z obciążeniem własnego ciała. Internet jest pełen filmików, z których możemy korzystać, jednak zalecałabym nie zaczynać
samemu. Skorzystajmy z pomocy specjalistów, trenerów, instruktorów fitness, aby nie zrobić sobie krzywdy.
Katarzyna Ostrowska: Nie zgadzam się, dzień ma 24 godziny
i jeśli komuś zależy to zawsze znajdzie czas na trening. Dla maksymalnego skrócenia czasu treningu polecam Tabate, którą można
zrobić w domu 3 razy w tygodniu i osiągnąć przy tym zamierzone
rezultaty. Ćwiczenie w ten sposób pozwala spalić więcej tłuszczu
niż tradycyjne ćwiczenia aerobowe. Zasada jest prosta – ćwiczymy
przez 20 sekund i przez 10 odpoczywamy. Wykonujemy 8 takich
serii. W ciągu 20 sekund pracy robimy tyle powtórzeń jednego
ćwiczenia, ile tylko jesteśmy w stanie jak najszybciej. Najważniejszy jest tutaj dobór ćwiczenia, które angażuje jak najwięcej mięśni
naszego ciała. Mogą to być pompki, skakanka, jazda na rowerku
stacjonarnym, przysiady najlepiej z ciężarkami, pady z wyskokiem,
itp. Najważniejsza zasada to ćwiczymy na maksa. Nie możemy się
oszczędzać, nie zwalniamy, nie oszukujemy samego siebie, nie wydłużamy odpoczynku!

Fot. Lucyna Pęsik.

KATARZYNA DZIURSKA: Wieloletnia tancerka
oraz miłośniczka sportu. Absolwentka AWFiS
w Gdańsku. Instruktorka fitness, tańca i trener
personalny. Tancerka w zespole Cheerleaders
Gdynia. Od ponad roku członkini zespołu
Team Athletes. Tegoroczna Mistrzyni Polski
Fitness Soft. wicemistrzyni Polski Bikini Shape,
mistrzyni Europy w kat. Bikini Fitness. Jestem
tytanem pracy, gdyż - jak uważa - jedynie poprzez ciężką pracę
można osiągnąć zamierzony cel! Chce zarażać innych pozytywną
energią i siłą oraz udowadniać, że nie ma rzeczy niemożliwych.

KATARZYNA OSTROWSKA: Doświadczenie
i edukację zdobywała w Australii, gdzie studiowała sport i fitness i pracowała w jednej
z największych siłowni Fitness First Bond St.
Jest również zawodniczką w takich federacjach jak: Fitness Model International Natural
Bodybuilding Association, Australian Natural
Bodybuilding. Startuje w konkurencjach Bikini
Fitness i Fitness Sylwetkowe. Wierzy, że fitness jest dla wszystkich,
bez względu na wiek, płeć, wagę, i nigdy nie jest za późno, żeby
zdobyć szczyty swoich możliwości. Na co dzień jest trenerką personalną i managerką Adrenaline Gym w Gdańsku.
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NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE
AUTOR: MARTA JASZCZERSKA/FOT: TVN

Piotr Pielichowski to niewątpliwe barwna postać, nie tylko w programie MasterChef, ale
i w życiu codziennym. Pozytywnie zakręcony biznesmen oddany pasji gotowania, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, a słowo porażka w ogóle nie istnieje.

B

rałeś udział w 3 edycji MasterChefa. Zrezygnowałeś z walki o finał. Z perspektywy czasu nie żałujesz?
Nie, nie żałuję. Choć może to źle zabrzmi,
to wiedziałem, że i tak nie wygram. Uważałem,
że to jest odpowiedni moment, aby „oddać
fartucha”, tym bardziej że dziewczynie, której go oddałem, strasznie
zależało na pozostaniu w programie.

Zżyliście się jako grupa?
Siłą rzeczy. Spędzaliśmy ze sobą 24h na dobę przez 2,5 miesiąca.
Mieszkaliśmy w tym samym miejscu i nie mogliśmy go opuszczać.
Wożono nas do studia, a tam nawet sami nie mogliśmy chodzić do
toalety (śmiech).
Dużo dał ci udział w tym programie?
Ten program to był przyspieszony kurs gotowania, który normalnie pewnie zająłby mi kilka lat. Tam nie rozmawialiśmy o życiu,
innych pasjach, podróżach. Temat był tylko jeden - jedzenie. Oglądaliśmy przeróżne filmy na youtube, wymienialiśmy się przepisami,
uwagami. Mieliśmy też szkolenia, na których uczyliśmy się fundamentów dobrego gotowania.
Jesteś biznesmenem. Zajmujesz się
nieruchomościami. Praca nie daje ci
satysfakcji?
Zupełnie nie.
Nie lubisz jej?
Nie.
To dlaczego wybrałeś taki zawód?
Dla pieniędzy (śmiech).
To co z pasją do gotowania? Skąd się
wzięła?
Gdy byłem dzieckiem mój dziadek,
który jest rolnikiem, oprócz pól, uprawiał swój ogródek. Mieliśmy więc własne wszystkie możliwe warzywa i owoce. Tradycją więc w moim
domu było zamiłowanie do dobrych produktów i do gotowania
potraw z szacunkiem do nich. W swoim domu nadal tą tradycję kultywuję. Nie kupujemy żywności z marketów, tylko staramy się raczej
od prywatnych dostawców czy rolników. A że jestem mega gościnny i towarzyski, to lubię gotować dla innych i dzielić się z nimi tą
pasją. Te wszystkie czynniki sprawiły, że moja żona bez mojej wiedzy
zgłosiła mnie do programu.
Twoja żona, to chyba największa twoja fanka.
Oczywiście, że tak (śmiech).

Ale gotowanie to wasza wspólna pasja. Kto lepiej gotuje, ty czy
żona?
Żona (śmiech)… choć ona uważa, że ja. Lubię odkrywać nowe
smaki. Wiele z nich przywożę z moich podróży. Zwiedzając różne zakątki świata człowiek otwiera się na nowe smaki, przyprawy, poznaje
nowe ich połączenia. Ta wiedza wchodzi do głowy automatycznie.
Podróże uczą obycia w smakach. Warto wiedzieć, że szparagi w Polsce smakują tak, we Włoszech tak, a w Gruzji jeszcze inaczej. To tyczy się wielu produktów. Dzięki temu potrafię fantastycznie ocenić
jedzenie, zauważyć, czego mu brakuje. Myślę, że byłbym dobrym
krytykiem kulinarnym.
Uczysz tego obycia swoje dzieci?
Oczywiście. Moja córka zrobiła się przemądrzała, jeśli chodzi o jedzenie. Zaczyna mówić „to jest niezdrowe, a to sama chemia”. Potrafi
nawet w restauracji zwrócić uwagę.
Szybko się uczy. Na pewno jesteś dumny. Podobno chcesz trafić
do Księgi Rekordów Guinessa.
Tak, od 6 miesięcy czekam na odpowiedź od nich. Mieli stworzyć
dla mnie nową kategorię -najwięcej nakarmionych osób w powietrzu w czasie wolnego spadania, czyli z zamkniętym spadochronem. Wpadłem na
ten pomysł jednego dnia, a drugiego już
go realizowałem. Jedzenie wcześniej przygotowałem w takim malutkim samolocie
na wysokości 4000 m. Spadając z prędkością ok.200 km na godzinę trudno jest oddychać, a co dopiero karmić czy jeść, ale
się udało. Nakarmiłem 4 osoby.
Skąd wziąłeś ochotników?
Byli to zawodowi skoczkowie. Ktoś inny
miałby z tym zadaniem spory problem.
Szalony pomysł. Pewnie w głowie masz
mnóstwo tego typu planów?
Zgadza się. Planuję ekspedycję na Mont
Everest, by na jego szczycie ugotować mięsne danie doprawione ziołami zebranymi po drodze. Rozmawiałem
już na ten temat z kilkoma osobami. Jak się okazuje odpalenie
kuchenki na wysokości ponad 8 tys. metrów nie jest takie proste
(śmiech).
A jak się nie uda, to będzie coś innego? Nie poddasz się?
Nie, absolutnie. Ja nie uznaję takich rzeczy jak porażka.
Porażki na pewno nie odniosłeś, gdy zdobywałeś żonę. Podobno
oświadczyłeś się w łodzi podwodnej. Skąd taki pomysł?
Jak zawsze u mnie, z dnia na dzień (śmiech). Moją małżonkę
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poznałem w Brazylii i już po miesiącu znajomości wyjechaliśmy razem w dosyć długą podróż, podczas której będąc w Baden-Baden
natrafiłem na mały, skromny sklepik ze złotą biżuterią. Było tam tylko
kilka produktów, a wszystkie były wykonane ręcznie. Stwierdziłem,
że to właściwa kobieta i właściwy moment, dlatego kupiłem pierścionek. Potem polecieliśmy na Mauritius i tam pojawiła się możliwość wynajęcia łodzi podwodnej. A skoro taka możliwość była, to
uznałem, że mógłby to być całkiem fajny pomysł, aby to właśnie tam
się oświadczyć. I wbrew pozorom przyjemność ta była absurdalnie
tania. Łódź była stara, miała problem z balastem i nie chciała się zanurzyć. Wnosili więc jakieś beczki i wiadra z piachem (śmiech). Gdy
w końcu udało się zejść na głębokość 40-50 metrów pod wodę,
oświadczyłem się.

Masz niesamowite pomysły. Jesteś ekscentrykiem?
Ja jestem trochę ekscentryczny, trochę furiat. Na pewno nie jestem normalny (śmiech). Chociaż widzę jak się zmieniam, głównie
przez to, że jestem coraz starszy. Z roku na rok mam inne spojrzenie
na świat, biznes, rodzinę. Mam inne priorytety.
To jakie masz pomysły na najbliższą przyszłość?
Planuję otworzyć restaurację w Warszawie. Projektem kuchni i wnętrza zajął się nasz trójmiejski, znakomity architekt Krystian
Rassmus. I działam. Lokal będzie się nazywać „Gar-masz”, i jak sama
nazwa wskazuje będą w nim też produkty garmażeryjne. Restauracja ta będzie zarazem sklepem, aby gość mógł nie tylko przyjść
i zjeść świeżo siekanego tatara, ale także kupić gotowy obiad do
domu. Na pewno będzie nieczynna w poniedziałki, bo ich nie lubię
(śmiech). Chciałbym też, aby w jeden dzień w tygodniu restauracja
zamieniała się w studio nagraniowe. Planuje także program telewizyjny, w którym gotowałbym razem z dziećmi. Jeśli dojdzie to do
skutku, to jeździlibyśmy po Europie, by poznawać inne smaki, obyczaje, techniki gotowania i dzielić się tą wiedzą z widzami.
Ale to wszystko w Warszawie. W Trójmieście niczego nie planujesz?
Planuję. Pod koniec sierpnia otwieram w Gdańsku na osiedlu
Garnizon gabinet odnowy biologicznej dla dzieci, z usługami
fryzjerskimi i kosmetycznymi. Będzie można zrobić sobie maseczkę,
manicure, pedicure i piękną fryzurę, czyli fajnie spędzić czas, a także
smacznie i zdrowo zjeść. Dobrze zbilansowane potrawy dla dzieci,
oparte na produktach ekologicznych, będą przygotowywane na
świeżo. Z dodatkowych atrakcji będzie duża zjeżdżalnia i domek
na drzewie. W Garnizonie planuję również otworzyć studio nagraniowe. Wraz z trójmiejskim dietetykiem chcielibyśmy wydać książkę
o przekąskach i kanapkach.
REKLAMA
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Fot. Tadeusz Dobrzyński
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Michał Targowski

W październiku ubiegłego roku mieszkańcami Trójmiasta wstrząsnęła informacja - lew
Arco zagryzł młodą lwicę. Do zdarzenia doszło w oliwskim Zoo, w którym zwierzęta te
dopiero co zamieszkały. Wydarzenie, choć smutne, w naturze wydaje się być niestety
normą. Kilka miesięcy od wypadku pozostałe dwie samice są w ciąży, a cała historia wydaje się, że kończy się happy endem, choć w między czasie nie zabrakło dramatycznych
zwrotów akcji. Jakich? Opowiada dyrektor zoo w oliwie Michał Targowski.

P

anie dyrektorze, co nowego wydarzyło się w zoo
od czasu naszego ostatniego spotkania, w zeszłym miesiącu?
Przede wszystkim muszę podzielić się historią,
która zmroziła nam krew w żyłach. Wszystko zaczęło się w pierwszym tygodniu maja. Wieczorową porą nasze lwy, jak zwykle wracały na noc do swojego domku, jednak samiec – Arco zdecydowanie
odmawiał zejścia z wybiegu. Pomyśleliśmy, że być może sprawiło to
długo świecące słońce i wysoka temperatura. Był bardzo osowiały
i to nas zaniepokoiło. Sprawdziliśmy więc wybieg, czy nie ma na
nim czegoś podejrzanego. Nic. Przez pięć dni nic nie jadł i schudł

Uśpienie lwa

Golenie

biedak 10 kilo. Dawaliśmy mu same smakołyki, ale on i tak zaraz po
zjedzeniu miał miał torsje.
Co mu było?
Uśpiliśmy go ketaminą po to, by pobrać krew do badań.
Wyniki miał jednak dobre. Dalej więc nie mogliśmy postawić żadnej diagnozy. W sobotę 9 maja zdecydowaliśmy się znowu go uśpić
i położyć. Przyjechał cały zastęp lekarzy, którzy z nami współpracują
i zrobiliśmy Arco USG. Takie badanie lwa to dość pionierska sprawa. Diagnoza nas powaliła, istniało bowiem podejrzenie guza na
trzustce. Byłby to w zasadzie wyrok. Zrobiliśmy jeszcze prześwietlenie. Wieczorem zmiana diagnozy – ciało obce. Odetchnęliśmy
z ulgą. Na drugi dzień został uśpiony do operacji.
Jak przebiegała operacja i rekonwalescencja Arco?
W operacji udział wzięło czterech lekarzy z różnych ośrodków
w Gdańsku. Z jelita cienkiego wyciągnięto kawał kości. Być może
jadł zbyt łapczywie, choć była to tak mała kość, że to wręcz nieprawdopodobne. Wieczorem się obudził. Trzymaliśmy jeszcze tylko
kciuki, aby nie lizał rany. Lwy mają bardzo szorstki język, który potrafi nawet zedrzeć skórę z ofiary, stąd istniała obawa, ze liżąc może
otworzyć ranę. Mówi się, że na kocie każda rana się goi, ale to mit.
Nawet u nas mieliśmy koty, które rozerwały sobie językiem rany i nie
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Przygotowanie do operacji

było dla nich ratunku. Kołnierza ochronnego tak wielkiemu zwierzęciu też przecież założyć nie możemy (śmiech). Po operacji najpierw
otrzymywał pasztet z jajkiem. Początkowo pół kilo, potem kilogram,
aż w końcu dostał porcję 5-kilową. Teraz już otrzymuje całe kawałki
mięsa, ale jeszcze z małymi i łatwymi do pogryzienia kostkami.
Wszystko się więc dobrze skończyło?
Był to dla nas trudny psychicznie czas. Baliśmy się, by go nie stracić. Perspektywa przyszłości byłaby fatalna. Obecnie dwie samice
są w ciąży, przez trzy lata nie byłoby więc szansy, by sprowadzić dla
nich samca. Taki lew od razu chciałby nieswoje dzieci zabić. Musielibyśmy więc poczekać, aż wystarczająco podrosną. Na szczęście,
jak Arco tylko się obudził to od razu pragnął być z samicami. Widać
było, że jest mu smutno, źle i po prostu tęskni za swoimi dziewczynami. Po operacji otrzymał antybiotyki. Dziennie dostawał 6-8 litrów
płynów fizjologicznych dożylnie. Rana w zasadzie się już zagoiła.
Teraz wszystkie nasze lwy tworzą razem piękną rodzinę. Wróciliśmy
z dalekiej podróży… Zdrowie Arco uznaliśmy już za „zaklepane”.
Teraz znów możemy skupić się na ciążach samic.
To wspaniała wiadomość, że także druga samica jest w ciąży. Kiedy możemy spodziewać się lwiątek?
Starsza samica urodzi pierwsza, w drugiej połowie czerwca.
Młodsza samica według naszych obliczeń urodzi w sierpniu. Jesteśmy zdecydowani, by wszystko pozostawić w rękach matki natury.
Nie chcemy oddzielać samicy od reszty. Po to mają tak wspaniały
wybieg, by zapewnić im warunki niemalże naturalne. Kiedy więc
poczuje, że zbliża się termin porodu, powinna sama się odizolować, a reszta nie będzie jej przeszkadzać. Jeśli tylko będzie miała
rozwinięty instynkt macierzyński, to zajmie się maluchami, ale równie dobrze może je zjeść. Tak się zdarza, szczególnie po pierwszym
porodzie. Jest zresztą takie przysłowie - pierwsze koty za płoty, oby
nie miało zastosowania w naszym ogrodzie (śmiech). Po ok. 2 miesiącach od porodu samica podchodzi do samca, by przedstawić

Cięcie operacyjne

Lew po zszyciu rany
mu małe. Samce doskonale wiedzą, które dzieci są ich i potrafią się
bardzo czule nimi zajmować. Jeśli wszystko się więc uda, jesienią
będziemy mieć piękną rodzinę. To byłaby cudowna puenta do tych
trudnych chwil, które miały miejsce na samym początku.
Sytuacja z października ubiegłego roku mimo wszystko nie jest
jednak czymś niezwykłym, prawda?
Niewiarygodnym zakończeniem tej historii jest wiadomość,
którą właśnie otrzymaliśmy z ogrodu zoologicznego w Dortmundzie. Trzyletni samiec zagryzł 14-letnią samicę, swoją matkę. Przebieg tego wydarzenia był niemal identyczny, jak u nas. Chciał być
królem stada, a jedna z samic nie okazała mu uległości. Wyczekał
więc tylko odpowiedni moment i chwycił ją za gardło. Tak właśnie
dzieje w naturze, w bezwzględnym świecie zwierząt.
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Zakole Amazonki

Niby to rzeka, a przetaczają się przez nią fale spotykane na morzach. Codzienne burze
niczym zapałki łamią rosnące na jej brzegach drzewa. To rzeka równinna do tego stopnia,
że czasami jej wody robią wrażenie, jakby się wahały, czy płynąć naprzód, czy się cofnąć.
Jest też do tego stopnia groźna i nieobliczalna, że New York Times porównał jej przepłynięcie samotnie o własnych siłach, do zdobycia bieguna północnego, Mount Everestu, nawet
postawienia stopy na księżycu. Amazonka to extremum, z którym zmierzył się trójmiejski
podróżnik Rafał Kośnik.

J

edynym sposobem w miarę swobodnego poruszania się
po dżungli amazońskiej dla człowieka, jest żegluga po
rzekach. Dwa razy podjąłeś próbę pokonania tych wód.
Raz nie wyszło. Druga wyprawa zakończyła się sukcesem.
O samotnej eskapadzie po Amazonce myślałem od wielu lat. Ostatecznie były to dwie podróże, ponieważ pierwsza dość niefortunnie została przerwana z powodu mojej kontuzji.
Po czterech latach wróciłem na rzeki Amazonii, by wodami jej dopływów przepłynąć ponad 7700 km. Postanowiłem pokonać trasę
z południa na północ przez dwa najpotężniejsze dorzecza świata.
Start wyznaczyłem w Boliwii, płynąc kolejno przez rzekę Beni, Madeire, Amazonkę, Negro, Casiquiere, Orinoko do ujścia w Morzu
Karaibskim. Ta wyprawa zakończyła się sukcesem.
Trudno nie być ciekawym, dlaczego postanowiłeś przemierzyć
właśnie Amazonkę.
Od dzieciństwa zachwycała mnie dzika przyroda. Odkąd pamiętam, moje myśli przyciągała tajemnicza, egzotyczna i nie do końca
zbadana kraina, jaką jest Amazonia, nazywana przez miejscowych
selwą. Chciałem wszystko poznać i obejrzeć na własne oczy, pożyć
rytmem dżungli i choć na moment stać się jej częścią. Kilka lat temu
wpadłem na pomysł, by podążyć śladami Piotra Chmielińskiego,
pierwszego człowieka na świecie, który przepłynął Amazonkę od
źródeł do ujścia, kilometr po kilometrze. Druga ekspedycja zainspirowana była podróżą Aleksandra von Humboldta, który w latach
1799-1804 odbył odkrywczą ekspedycję po Ameryce Południowej.
Jak bardzo wzorowałeś się na swoich mistrzach?
Tak bardzo, jak tylko było to możliwe, choć obie wyprawy, nawet
w założeniu, różniły się od siebie. Trasa ostatniej wiodła przez dwa

najpotężniejsze dorzecza świata. Tym razem nie pokonałem całej
długości własną siłą rąk. Część odcinków przepłynąłem na pirodze,
tradycyjnej łodzi indiańskiej, którą kupiłem od miejscowych. Czasami
wykorzystywałem większe łódki, a niektóre odcinki pokonałem na
statkach, które pływały jako komunikacja publiczna. Tam, gdzie
woda płynęła „pod prąd”, a były to spore odległości, nie dało się
inaczej. Kiedy wiosłowałem, dziennie przepływałem mniej więcej
70 km, choć zdarzyło się, że przepłynąłem nawet 300 km.
Zielone piekło, tak określa się Amazonię. Słusznie?
To kraina, której nie da się okiełznać. Duże utrudnienie w pokonywaniu trasy sprawiały mielizny, na których osiadałem nieraz na
środku rzeki, innym razem niełatwo było walczyć z codziennymi
sztormami, które wywoływały fale niczym na morzu. Potrafiły trwać
nawet kilka godzin. Burze niosły za sobą kosmiczne szkwały. Ucieczka do brzegu, gdy znajdowałem się kilka kilometrów od niego, wydawała się czasami niemożliwa. Walka z naturą bywała wyczerpująca. Niemal z nią przegrałem. Kiedy wywróciła mi się łódź, straciłem
większość sprzętu, całą żywność i wodę do picia. Zresztą samą łódź
odzyskałem cudem. Gdyby nie to, że zahaczyła się o pobliskie drzewo, pewnie zostałbym gdzieś w środku dżungli. Przez szalejący nurt
straciłem wiosło. I nagle opatrzność zesłała mi zwykłą deskę. Nie
wiem skąd się wzięła w miejscu, w którym trudno szukać bytności
człowieka. W każdym razie, dzięki niej przepłynąłem 520 kilometrów.
Miałam zapytać, czym się różni pływanie po Amazonce od pływania po Wiśle, ale to chyba niezbyt trafne porównanie?
Porównanie jest jak najbardziej trafne, ponieważ tak naprawdę
samo płynięcie po tych rzekach nie różni się niczym. Oczywiście
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poza tym, o czym już wspomniałem, czyli walką z żywiołem. Kiedy
wody były spokojne, płynąłem jak po każdej innej rzece, z czasem
zaczynając czuć jej prąd. Wiele podpowiadała mi intuicja, bo w sumie nie jestem kajakarzem.
Jak to?
Wypływając na Amazonkę, na kajaku byłem dopiero drugi raz
w życiu. Pierwszy spływ odbyłem, kiedy kolega wyprawił urodziny
na wodzie. To było na Kociewiu.
Odważny jesteś.
Stwierdziłem po prostu, że nie ma w tym nic skomplikowanego.
Płyniesz i już.
Czym się żywiłeś podczas tej wielomiesięcznej podróży?
Kiedy tylko mogłem, łowiłem ryby. Miejscowi, choćby Peruwiańczycy, przeważnie częstowali mnie ogromnymi ilościami papai,
bananów, pomarańczy i innych owoców. By mi je dać, nawoływali
mnie z brzegu rzeki. Bywało, że zapraszali mnie do swoich stołów.
Ich gościnność, bezinteresowność i traktowanie przybyszów jak
członka swojej rodziny, była normą. Nigdy nie chcieli pieniędzy.
Jednak ludzie nie zawsze są tam przyjaźni. Na niektórych odcinkach grasują uzbrojone bandy, które albo porywają na okup, albo

zabijają bez najmniejszych skrupułów. Parę lat temu została tam
bestialsko zamordowana para trójmiejskich kajakarzy.
Celina Mróz i Jarosław Frąckiewicz byli doświadczonymi kajakarzami z 20-letnim stażem. Zastrzelono ich na tle rabunkowym, a ich
ciała wrzucone do rzeki. Mówiono nawet, że powodem zabójstwa
mogła być miejscowa legenda o białych kręcących się po okolicy
i mordujących Indian. Ich zabójstwo wstrząsnęło mną tym bardziej,
że płynęli tą samą trasą, którą pokonywałem podczas pierwszej
wyprawy. Celina jeszcze w dniu wylotu dzwoniła do mnie i radziła się co do sprzętu. Wracając do pytania, rzeczywiście ludzie zamieszkujący amazońskie lasy potrafią być groźni. W wioskach, które
znajdują się co 50-100 kilometrów, poza sympatycznymi tubylcami,
mieszkają też bandyci.
Udało ci się ich uniknąć?
Zdarzyło się, że kiedy spokojnie płynąłem wodą, zaczęło gonić
mnie dwóch mężczyzn z bronią. Uciekałem ponad 15 kilometrów,
aż odpuścili. Na szczęście nie mieli łodzi z silnikiem. Niebezpieczne
było też spotkanie z łowcami papug. Kiedy dałem im butelkę rumu
i pokazałem pismo z Ambasady Polskiej w Peru, która popierała
projekt mojej wyprawy, zorientowali się, że im nie zagrażam. Oprowadzili mnie nawet po swoim obozowisku, jednak nie chciałem
przyglądać się zbyt długo polowaniu na papugi. Ich widok był dramatyczny. Poupychane w klatkach, niektóre martwe. Nie ukrywam,
że obawiałem się też spotkania z partyzantami FARC, obecnie ze
względu na zmianę swojej działalności zwanymi „Narco – terroristas”,
na szczęście nic takiego się nie wydarzyło.
Jednak nie tylko to sprawia, że Amazonia niektórym jawi się jako
piekło. W wodzie i obok niej żyje nieskończona liczba gatunków
zwierząt, czasami niezwykłych i oryginalnych, ale też niosących
człowiekowi śmierć.
Na co dzień obawiałem się komarów, których latała tam wręcz
niewiarygodna ilość. Bywało, że bałem się otworzyć usta, żeby się
ich nie nałykać. Świadomość, że roznoszą malarię, dengę i inne
choroby, potęgowała strach przed nimi. Obawiałem się też raji, czyli
płaszczki. Pływająca w rzece jest zdolna do przewrócenia dorosłego
człowieka, a jej jad, znajdujący się w kolcu na ogonie, zadaje potworny ból. Do niezbyt przyjemnych należy też ugryzienie kilkucentymetrowej mrówki strzałowej inaczej zwanej dwudziestoczterogodzinnej. To ból podobny do postrzału z broni palnej i trwa niekiedy
przez dobę. Śmiertelnie groźne są też żarłacze tępogłowe i kajmany
czarne. Zupełnie inaczej wspominam świetliki. Kiedy nagle pojawiło
się ich w środku nocy wiele tysięcy, czułem się jak w bajce.
Myślałam, że zapamiętałeś większe zwierzęta?
Owszem, zapamiętałem. Noce w selwie są ciemne, wręcz czarne.
Wielokrotnie śpiąc w namiocie słyszałem odgłosy polującego jaguara, okrzyki małp, czy pluski kajmanów. Jednak one nie zbliżały się
do człowieka. Zupełnie inaczej było z delfinami amazońskimi, które
były aktywne szczególnie nocą. Są łagodne i ciekawskie. Amazonka
pełna jest tych ssaków, ponieważ miejscowi na nie nie polują. Wierzą w ich nocną przemianę w człowieka.
W człowieka?
Oddech delfinów z Amazonki przypomina ludzkie dyszenie
i postękiwanie. Kiedy nocą żerowały przy brzegach rzek, miałem
wrażenie, że towarzyszą mi inni ludzie.

Po obu wyprawach powstała książka „Amazonia piekielne piękno – kiedy przygoda zderza się z życiem”. Książka
zaskakuje formą – dwugłosem. To nietypowe ujęcie męskiej relacji z ekstremalnych wypraw podróżnika w zderzeniu z uczuciami jego żony Sylwii, która pokazuje świat
odważnego faceta widziany oczami kobiety. Książka
przygodowa, książka o miłości…
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Plac Jemaa el Fna.

Wyprawa do Maroka, to zawsze podróż po niesamowite wrażenia i odrobinę adrenaliny. Już
sama wędrówka do Marrakeszu przenosi nas w świat „Baśni z tysiąca i jednej nocy”. Pełne
magicznej atmosfery i orientalnego nastroju miasto, długo nie da o sobie zapomnieć, kusząc
barwami, zapachami i melodią wszystkich języków świata

M

aroko jawi się jako kraj magiczny, nieco tajemniczy. Jest tak w rzeczywistości, choć
poza swą magią, to też kraj pełen kontrastów. Kto by przypuszczał, że właśnie tu
można poszaleć samochodem terenowym
po złotych piaskach Sahary, ale też wcielić
się w rolę karawaniarzy, którzy od tysięcy lat przemierzali tędy szlak
prowadzący z legendarnego Timbuktu.
NA STYKU KULTUR

Majestatyczne góry Antyatlasu, wielkie unikatowe lasy arganowe,
baśniowe wioski berberskie, słynący z uprawy szafranu Talouine
oraz znany z produkcji kolorowych dywanów Taznakht to puzzle,
które składają się na piękny obraz Maroka. Wizerunek ten jednak
nie istnieje bez Marrakesz, miasta będącego kwintesencją Maroka
i jedną z jego najlepszych wizytówek. Marrakesz ma wiele twarzy.
Zmienia się z każdą godziną dnia i porą roku. Jest tak niezmiennie
od tysiąca lat. Dziś jest trzecim co do wielkości miastem Maroka,
ustępującym jedynie Rabatowi i Casablance.

Dla wielu jednak serce kraju bije właśnie tutaj, w niezwykłej
aglomeracji znajdującej się w paśmie górskim Atlas Wysoki
i położonej na wysokości 497 m. n.p.m. Osada dająca zaczątek
temu co widzimy dzisiaj, powstała pod koniec XI wieku i szybko stała się stolicą imperium arabskiego. To miejsce styku kultur arabskiej
i afrykańskiej zmieniło się przez lata, choć w sercu pozostało takie
samo. Baza dla karawan przemierzających Saharę jest jednocześnie miastem międzynarodowych konferencji i imprez kulturalnych,
sympozjów naukowych.
WISIENKA NA TORCIE
Ktokolwiek tu trafia, trafić musi też do mediny, czyli na stare miasto, na którym budowle stoją od tysiąca lat. Właśnie tu odnajdziemy
kulturę arabskiego świata i poznamy prawdziwe życie mieszkańców
Maroka i samego Marrakeszu. Mimo pierwszego wrażenia totalnego chaosu, wszystko jest dobrze zorganizowane. Plac Jemaa el Fna
to chluba Maroka, niesamowite miejsce i przysłowiowa wisienka
na torcie. Wielu turystom Marrakesz kojarzy się przede wszystkim
z tym gwarnym placem, położonym w samym jego sercu. Pełno tu
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i ubrania, a nawet żywe zwierzęta. Zgiełk, hałas i lekki zawrót głowy.
Trudno skupić wzrok na jednym przedmiocie. W każdym zakątku
czekają na nas inne wrażenia i inne produkty. Zależy, gdzie trafimy
- na suk farbiarzy wełny, suk producentów obuwia skórzanego, czy
suk kowali. Bez lokalnego przewodnika nie sposób jest się tu rozeznać.
Farbiarnie i garbarnie nie zmieniły się od średniowiecza. Nie ma
chińskiej tandety. Są wyłącznie wyroby lokalnych rzemieślników,
którzy dbają o jakość materiałów i precyzję wykonania. Cen nikt
nie zna z góry, nawet sprzedawca, ponieważ dysponuje na wszelki
wypadek kilkoma cenami. Może być ona dużo wyższa lub niższa
w zależności od tego, kim jest potencjalny klient. Wyższe kwoty
Zaklinacz węży na placu Jemaa el Fna.
serwowane są zwykle turystom, ale pomiędzy nimi również mogą
być różnice, uzależnione od narodowości. Warto się targować,
muzyków, zaklinaczy węży, treserów zwierząt, kobiet robiących hen- by z satysfakcją kupić coś nawet za 10 proc. wyjściowej ceny.
nę, opowiadaczy historii, kuglarzy i znachorów. Obecni są performerzy wszelkiej maści i rodzaju. Dzięki nim to miejsce tętni życiem
W MURACH I POZA NIMI
i wydaje się być centrum świata.
Wiadomo o nim, że jest największy w tutejszej medinie. Nie
Tuż obok stoisk i kramów ulokowane są meczety i muzułmańwiadomo natomiast, jak powstał. Również pochodzenie nazwy skie miejsca kultu. Wiele z nich dostępnych jest również dla turynie jest do końca zbadane. Być może oznacza „plac bez meczetu” stów, chcących podziwiać bogate wnętrze i misterne zdobienia
lub „zgromadzenie umarłych”. Ta druga nazwa wykorzystywana jest ścian. Medyna to oczywiście także zabytki. Wśród nich wyróżniają
częściej w opowieściach o największej atrakcji turystycznej miasta. się jej mury i bramy miejskie, pałac El Badi, Dar el-Makhzen (Pałac
Zapewne dlatego, że aż do XIX wieku wystawiano tu na widok pu- Królewski), czy meczet Kutubijja. Sam w sobie jest też architekbliczny głowy straconych kryminalistów, zatknięte na wysokich tycz- tonicznym dziełem sztuki. Zbudowany za czasów panowania
kach. Dramaty się tu skończyły, a od dobrych kilku lat plac określa Almohadów (w XII wieku), stał się wzorem dla wielu wież meczetów
się jako majstersztyk ustnej oraz niematerialnej spuścizny ludzkości w Maroku i nie tylko. Równie imponujący jak sama budowla, jest
i znajdujący się pod ochroną UNESCO.
otaczający go teren z pozostałościami filarów dawnego meczetu
i wspaniałym ogrodem.
KULINARNE DOZNANIA
Późnym popołudniem z minuty na minutę przybywa tu ludzi,
a prawdziwe życie rozpoczyna się na placu o zachodzie słońca,
atakując wszystkie nasze zmysły. Wtedy można poczuć się jak w teatrze, gdy trwa jeden wielki spektakl. Trudno opisać mieszający się
nieustannie egzotyczny miks kolorów, dźwięków i zapachów. Przy
otwartych do późnych godzin nocnych stoiskach serwowane są gastronomiczne specjalności z całego Maroka, a plac staje się jedną
wielką restauracją na świeżym powietrzu. Mówi się nawet, że to największe barbecue pod gołym niebem na świecie. Suszone daktyle,
figi, rodzynki i morele, przeróżne orzechy, migdały, laski wanilii, kosze wypełnione po brzegi soczystymi owocami i warzywami.
Dookoła pachnie grillowane mięso, warzywa duszone w glinianych tajine. Kuchnia to nieodłączny element tutejszego kolorytu.
Nie można jej nie spróbować. Jednak, by do końca poczuć smak
Maroka, najlepiej wstąpić do miejscowych herbaciarni na „berber
whisky”. Wielbiciele alkoholu mogą poczuć się nieco zawiedzeni,
bowiem obiecująco brzmiąca nazwa kryje w sobie zieloną herbatę
z dużą ilością mięty i cukru. Jest jednocześnie narodowym trunkiem,
napojem orzeźwiającym i lekarstwem. Tu piją ją głównie mężczyźni,
przesiadujący w herbaciarniach długie godziny, rozmawiając i stale
obserwując ulicę.
ZGIEŁK SUKU
Najważniejszą częścią mediny, czyli starego miasta, jest suk, czyli
bazar. W labiryntach wąskich uliczek można znaleźć wszystkie skarby świata - od produktów spożywczych po wyroby rzemieślnicze
Tradycyjny marokański suk.

Meczet Kutubijja.
Są też słynne marokańskie riady, z których słynie miasto. Tradycyjne wysokie domy z wewnętrznymi galeriami i dziedzińcem z fontanną lub ogrodem, ukryte są w zaułkach ciasnych uliczek mediny.
Odizolowane od zewnętrznego świata dawniej chroniły prywatność rodziny, dawały cień i osłaniały od wiatru. Dziś stają się eleganckimi hotelami dla tych, którzy chcą doświadczyć marokańskiego stylu w luksusowym wydaniu, albo wymarzonymi rezydencjami,
symbolem wysokiego społecznego statusu.
KOLORYT MARRAKESZU
Koloryt Marrakeszu pobudza zmysły. Czy można się dziwić, że od
wieków przyjeżdżali do miasta zainspirowani światłem i kolorem
malarze? Francuz Jacques Majorelle, który mieszkał tu w latach
20., zaprojektował ogród, do dziś będący jedną z największych
atrakcji miasta. W 1980 roku piękną willę w stylu mauretańskim,
właśnie z ogrodem, kupił i odnowił Yves Saint Laurent, który
w Maroku stworzył swój drugi dom. Ogród nabrał blasku i stał się
jedną z atrakcji miasta, prawdziwą perłą wśród ogrodów świata.
Zresztą, co wydaje się dziwne, Marrakesz zachwyca swymi zielonymi oazami, które odnajdziemy za murami, ale ciągle w sercu miasta.
Czy właśnie te miejsca odwiedzają Jennifer Lopez, Jennifer Anniston,
Lindsay Lohan, Penelope Cruz, czy Orlando Bloom? Trudno powiedzieć. Wiadomo na pewno, że spotkać ich można właśnie
w tym mieście, w jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Afryce
- La Mamounia.
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BRYTYJSKA ZJAWA
AUTOR: MARCIN WIŁA/FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

R

olls-Royce Wraith to najmocniejszy i najbardziej
zaawansowany technicznie model tej szacownej
brytyjskiej manufaktury samochodowej. Dość
niespodziewanie jeden egzemplarz tego modelu pojawił
się w Trójmieście. Zaprezentowała go firma Premium Motors
podczas eleganckiego, zamkniętego pokazu w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.
Zaprezentowany egzemplarz to model powystawowy ze
śladowym przebiegiem około 700 kilometrów. Samochód
zaproszonym gościom przedstawił dziennikarz motoryzacyjny Adam Kornacki związany z telewizją TVN Turbo. Arcydzieło
z Goodwood wyposażone jest w 6.5 litrowy silnik V12 wspomagany dwoma turbosprężarkami, generujący moc 632 KM,
których efektem jest przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4.6
sekundy i prędkość maksymalna 250 km/h.
Cena bazowej wersji przekracza 1.5 miliona złotych.
Rolls-Royce, marka pojazdu królowej i arystokracji brytyjskiej,
tym modelem wyraźnie skłania się ku młodszym nabywcom.
To samochód dla ludzi ciekawych świata, pewnych siebie
i odważnych. W odróżnieniu od limuzyn Phantom i Ghost, na
którym Wraith bazuje, prowadzi go właściciel, a nie szofer.
Jest to także najmniejszy model w ofercie Rolls-Royce’a.
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STYL I FUNKCJONALNOŚĆ
AUTOR: MARCIN WIŁA/FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Zaryzykuję stwierdzenie, że ten samochód jest dziełem przypadku. Co nie oznacza nic
złego. Po prostu Fiat, natchniony sukcesem małej 500-tki i popularnością crossoverów
wstrzelił się w zapotrzebowanie rynku i pokazał światu uterenowioną 500-tkę, która
w ofercie zastąpiła model Sedici.

S

egment małych samochodów o uterenowionym
charakterze zyskuje popularność w całej Europie.
Klienci cenią je za łatwość parkowania, podwyższoną pozycję za kierownicą zapewniającą lepszy widok
i ogólną solidność konstrukcji.
Fiat 500X występuje w dwóch wariantach stylistycznych.
Oferowane są wersje City Look oraz OFF-Road Look. Pierwszy ma subtelniejszą sylwetkę, w której uterenowienie objawia się praktycznie tylko podwyższonym prześwitem. Drugi
z wariantów nosi więcej śladów terenowej przynależności.
Wyróżnia go przedni zderzak, relingi dachowe i inny wzór
aluminiowych felg.
Samochód ten ma dobre korzenie do jazdy poza utwardzonymi drogami, bo technicznie bazuje na Jeep’ie Renegade.
Oba modele powstają na tej samej płycie podłogowej i są
produkowane w tym samym zakładzie we Włoszech. W ofercie jest jedna wersja nadwoziowa – 5 drzwiowy hatchback
i kilka wersji silnikowych.
Na polskim rynku oferowane są dwa silniki benzynowe 1.6
E-Torq o mocy 110 KM i 1.4 Multiair o mocy 140 KM. Diesle
to znane jednostki 1.6 MultiJet 120 KM i 2.0 MultiJet 140 KM.
W zależności od wersji napęd trafia tylko na przednią lub
obie osie. Do wyboru są skrzynie ręczne, dwusprzęgłowe
i klasyczne automaty z hydraulicznym konwerterem momentu obrotowego. Najsłabsze wersje posiadają 5 i 6 biegowe

skrzynie manualne, najmocniejszy diesel współpracuje
z automatem o 9 przełożeniach.
Do naszego redakcyjnego testu otrzymaliśmy z firmy Auto-Mobil model w wersji City Look z silnikiem 1.4 Multiair
o mocy 140 koni mechanicznych, napędem na przednią oś
i 6-biegową skrzynią manualną. Samochód ze względu na
gabaryty i wagę dzięki takiej mocy sprawnie nabiera prędkości i prowadzi się jak typowy kompakt. Zachowuje jednak
większy od nich margines tolerancji na nierówności i przeszkody (nie większe niż krawężniki). Przy dużych prędkościach
nie przechyla się nadmiernie, a w środku jest dość cicho.
Fiat 500X to mieszanka różnych cech. Zawiodą się ci, którzy
oczekują równie kultowego kształtu i charakteru jak w przypadku 500-tki. Czerpie on jednak z mniejszego brata charakterystyczne elementy, które nadają mu atrakcyjny wygląd,
szczególnie wewnątrz kabiny pasażerskiej. Samochód przypadnie do gustu głównie kobietom. W roli miejskiego samochodu, na zakupy i do jazdy do szkoły po dzieci sprawdzi się
doskonale.
Najtańszy sposób na wejście w posiadanie 500X to wersja
1.6 110 KM za 59 900 zł. Odmiana z silnikiem wysokoprężnym 1.6 i napędem na jedną oś to wydatek 81 600 zł. Najdroższy wariant z 2 litrowym dieslem 140 KM i 9-biegowym
automatem oraz napędem na 4 koła wymaga ponad 100
000 zł pozostawionych w salonie Fiata.
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BAWARIA MOTORS WYSTARTOWAŁA
AUTOR: MARCIN WIŁA/FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Nowy, długo oczekiwany salon marki BMW rozpoczął oficjalnie swoją działalność przy
Grunwaldzkiej 195. W czwartek, 28 maja, podczas uroczystego otwarcia w nowym obiekcie
bawiło się 500 zaproszonych gości.

B

Budowa gdańskiego przedstawicielstwa Bawaria Motors rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku
i pochłonęła 21 mln zł. W budynku znajduje się
salon i serwis samochodów marki BMW oraz serwis aut MINI.
Handlowa część salonu ma powierzchnię 2500 metrów kwadratowych i jest dwupoziomowa – na parterze prezentowane są samochody nowe, a na piętrze te z rynku wtórnego.
Łącznie obiekt pomieścić może 25 samochodów wewnątrz.
W strefie serwisowej jest 12 stanowisk.
Majowe otwarcie zorganizowano z wielkim rozmachem.
Specjalnie z tej okazji zaprezentowano spalinowo - elektryczny

model i8 oraz główną gwiazdę wieczoru czyli najnowszy
model X6 M. Imprezę poprowadził znany dziennikarz
Marcin Meller, a wieczór umilił Maciej Zakościelny, który zachwycił gości swoimi wokalnymi umiejętnościami.
Bawaria Motors to część grupy PGA, działającej na rynku
motoryzacyjnym od 1979 roku i posiadającej ponad 200
salonów we Francji i Holandii, oraz będącej przedstawicielem BMW AG w Skandynawii. Bawaria Motors obecna jest
na polskim rynku motoryzacyjnym od 2004 roku. Firma ma
salony w Trójmieście, Warszawie, Jankach i Katowicach.
W Gdańsku zatrudnia około 50 osób.
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MAŁE I PRESTIŻOWE
AUTOR: MARCIN WIŁA

Luksusowe limuzyny, uniwersalne SUV’y i niezwykle mocne, sportowe samochody.
To właśnie one tworzyły nasze dotychczasowe prestiżowe rankingi aut dostępnych
w Trójmieście. Czasami jednak, w pewnych sytuacjach są one nieprzydatne, niewygodne,
czy wręcz niewskazane. Są jednak małe, zwinne samochody, które wcale nie muszą być
nijakie. Przedstawiamy małe samochody z segmentów A, B i C, których nie trzeba się
wstydzić nawet na parkingu najbardziej luksusowego hotelu.

MINI JOHN COOPER WORKS
MINI to brytyjski producent (pod jurysdykcją BMW) kultowych i jak sama nazwa wskazuje niedużych samochodów o ekskluzywnym charakterze. Mały i zadziorny samochód w swojej kultowej odmianie John Cooper Works
daje bardzo dużo radości w czasie jazdy. W mieście jest jak gokart, który pozwala łatwo i szybko przedzierać się
przez ciasne uliczki. Aby łatwiej to sobie wyobrazić wpiszcie w Youtube hasło: „Italian Job MINI”. Na pokładzie
ma doładowany silnik 1.6 generujący 211 koni. Przy tak małym samochodzie przekłada się to na rewelacyjne
osiągi – pierwszą „setkę” osiąga w 6.5 sekundy i przyspieszać kończy przy 236 km/h.

Silniki: benzynowe
od 75 do 231 KM,
diesle od 95 do 170 KM.
Cena: od 127 000 zł
Gdzie kupić: Dealer MINI
Zdunek, Gdynia.

MERCEDES A45 AMG
Mała torpeda, zaledwie 4,3 metra
długości, ale aż 360 KM. Pomimo
stosunkowo małego silnika ma geny
prawdziwego AMG, o czym świadczą
rasowe pomruki.

Silnik: 2.0, R4, 165 KM.
Osiągi: 8.2 sek. do 100 km/h,
v-max 210 km/h.
Cena: od 96 800 zł.
Gdzie kupić: Dealer BMG
Goworowski, Gdynia i Gdańsk.

Silnik: 2.0, R4, 360 KM.
Osiągi: 4.6 sek. do 100 km/h,
v-max 250 km/h.
Cena: od 185 300 zł.
Gdzie kupić: Dealer BMG
Goworowski, Gdynia.

MAZDA 3 SKYACTIV-G 2.0
Udane połączenie mocnego silnika,
nowoczesnej technologii i legendarnej niezawodności. Gratis dostajemy
atrakcyjną sylwetkę, wyraźnie odbiegającą od nudnych poprzedników.
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RENAULT CLIO RS
Pierwowzór tzw. „hot-hatch’a”. Wózek
na zakupy, zabawka na tor wyścigowy
i kompan w codziennej podróży do
pracy lub na uczelnię. Do tego atrakcyjna i zadziorna stylistyka.

Silnik: 1.6, R4, 200 KM.
Osiągi: 6.6 sek. do 100 km/h,
v-max 230 km/h.
Cena: od 89 900 zł.
Gdzie kupić: Dealer Renault
Zdunek, Gdańsk i Gdynia.

PEUGEOT 308 GT
Niedawny debiutant w gamie Peugeota
i bezpośredni konkurent Clio RS, o minimalnie gorszych osiągach. Subiektywnie jeden z ładniejszych obecnie
kompaktów na rynku.

Silnik: 1.6, R4, 205 KM.
Osiągi: 7.5 sek. do 100 km/h,
v-max 235 km/h.
Cena: od 99 900 zł.
Gdzie kupić: Dealer Intervapo,
Gdańsk i Sopot.

VOLVO V40 T5
Po rezygnacji z C30 ten 5-drzwiowy
hatchback pełni rolę najmniejszego
modelu w rodzinie szwedzkiej marki.
W doładowanej wersji T5 ma dużą
moc przenoszoną na przednią oś.

Silnik: 2.0, R4, 245 KM.
Osiągi: 6.1 sek. do 100 km/h,
v-max 250 km/h.
Cena: od 142 100 zł.
Gdzie kupić: Dealer Volvo
Drywa, Gdańsk i Gdynia.

HONDA CIVIC TYPE-R
Ta Honda ma wyznaczać nowe standardy na rynku małych, sportowych
aut. Ponad 300 koni w hatchbacku z
napędem na przód. Jesteśmy ekstremalnie ciekawi jak to będzie jeździć.

Silnik: 2.0, R4, 310 KM.
Osiągi: 5.7 sek. do 100 km/h,
v-max 270 km/h.
Cena: od 144 000 zł.
Gdzie kupić: Dealer Honda
Gdynia.

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.750 TBI
Najmocniejsza odmiana pięknej „Julii”. Kwintesencja włoskiego, kompaktowego stylu. Giulietta to wciąż samochód z duszą, której próżno szukać u
niemieckich odpowiedników.

Silnik: 1.75, R4, 240 KM.
Osiągi: 6.0 sek. do 100 km/h,
v-max 244 km/h.
Cena: od 110 747 zł
Gdzie kupić: Dealer
Auto-Mobil, Gdynia.

BMW M135I
Najmniejszy model w gamie BMW i
jedyny kompakt z tylnym napędem
na rynku. Świetne właściwości jezdne.
Dostępny w wersji 3 i 5 drzwiowej, a
także z napędem na 4 koła xDrive.

Silnik: 3.0, R6, 326 KM.
Osiągi: 5.1 sek. do 100 km/h,
v-max 250 km/h.
Cena: od 184 500 zł.
Gdzie kupić: Dealer BMW
Bawaria Motors, Gdańsk.

48 MOTORYZACJA

MOC TRÓJRAMIENNEJ GWIAZDY
TEKST I ZDJĘCIA: MARCIN WIŁA

160 km malowniczych tras i 7 najmocniejszych Mercedesów do dyspozycji, zwiedzanie portu
wojennego w Gdyni oraz szkolenie z podstaw gry w golfa - tak wyglądała impreza
Fabryka Marzeń Mercedes Benz zorganizowana przez firmę BMG Goworowski. Do dyspozycji
zaproszonych gości przeznaczono modele CLA45 AMG Shooting Brake, SLK250, E350,
E500 Cabrio, SL500, CLS 350 i S350 CDI.

K

Przystankiem „Fabryki Marzeń” był Sierra Golf Club.

ażdy z samochodów cechował się innymi właści
wościami jezdnymi i parametrami silnika. Trasa wytyczona przez organizatora pozwoliła sprawdzić
samochody w różnych warunkach. Przesiadki kierowców
z jednego auta do drugiego zaplanowano co około 20 kilometrów i rozplanowano je w przemyślanej kolejności.
„Fabrykę Marzeń” rozpocząłem w samochodzie nr 1 – był
to Mercedes CLA45 AMG Shooting Brake. Najnowsza odmiana nadwoziowa klasy A w swojej najmocniejszej wersji
(360 KM). Samochód szybki, głośny, ale bardzo łatwy i przyjemny w prowadzeniu, nawet podczas prowokowania go do
uślizgów.

Mercedes E500 cabrio.

Mercedes SLK250 cabrio.

Mercedes CLA45 AMG Shooting Brake oraz Mercedes SL500.

Kolejnym autem był Mercedes SLK250, który szczęśliwie trafił mi się na krętym, leśnym odcinku. I najwyraźniej
ta właśnie droga sprawiła, że mały roadster Mercedesa był
dla mnie największym zaskoczeniem. Wspaniałe wyważenie
i balans prowadzenia dawały mnóstwo frajdy i uczucie jak
podczas jazdy gokartem. Aż trudno mi sobie wyobrazić jak
wiele radości może dostarczyć SLK w wersji podrasowanej
przez AMG.
Następne auta „w kolejce” to dwie odmiany klasy E. Coupe
E350, które udanie łączy komfort i wygodę z dobrymi właściwościami jezdnymi oraz drapieżne E500 Cabrio. Rasowy pomruk jego silnika V8 oraz uślizgi tylnej osi po wciśnięciu gazu
w podłogę wywoływały uśmiech, ale bardziej z racji mocy.
Pod względem właściwości jezdnych i sztywności konstrukcji
mimo wszystko SLK pozostawało moim faworytem.
Kolejny samochód w stawce to już legenda w palecie marki Mercedes-Benz. Model SL - tutaj w wersji 500 - to luksus,
elegancja, najwyższy komfort jazdy połączony z przyjemnością jazdy bez dachu. Podobnie jak w przypadku E500, silnik
V8 dawał przepiękny koncert z wydechów. To właśnie ten
model, najdroższy i najmocniejszy w stawce, był faworytem
większości z uczestników tegorocznej edycji Fabryki Marzeń.
Na koniec miałem okazję pojeździć dwiema limuzynami –
CLS350 i S-klasą w wersji 350 CDI. Pierwszy z nich ma w sobie
coś z luksusowej limuzyny i sportowego coupe. Drugi to bezkompromisowy, niezwykle luksusowy środek transportu dla
poszukujących najwyższego komfortu jazdy.

Mercedes CLS350.
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ZAUFANIE BUDUJE SIĘ LATAMI
Gdy 37 lat temu tworzyły się w Gdańsku podwaliny firmy Zdunek, jej twórca, Tadeusz
Zdunek, w najśmielszych snach nie przewidywał, że po latach będzie to jedna z największych
firm motoryzacyjnych w Polsce. A tak przecież się stało. Dzisiaj firma sprzedaje rocznie
ponad 2600 samochodów marek BMW, Mini, Renault i Dacia i nadal prężnie się rozwija.
Co jest podwaliną tego sukcesu. Zaufanie, na które pracuje się latami.

T

adeusz Zdunek to z pewnością motoryzacyjny wizjoner,
który oparł się korporacyjnym zapędom i swoją firmę
rozwijał w oparciu o żelazne wartości, pielęgnowanie
społecznej odpowiedzialności biznesu, znakomite produkty i uczciwe podejście do klienta, jak i pracowników. Takie podejście bezsprzecznie daje silną pozycję na rynku, jednak jest ona budowana
latami, a jej efekty szczególnie wyraźnie widać, kiedy przychodzą
gorsze czasy, wynikające z kryzysu gospodarczego lub pojawienia
się silnej konkurencji.
- Mówiąc o wartościach w firmie, mówimy o tym, czy jest ona nastawiona na niezdrową rywalizację, wyścig szczurów i manipulację,
czy raczej na kreowanie pozytywnych zjawisk, dobre relacje z klientami i rozwój. My jesteśmy firmą rodzinną, więc w naturalny sposób
od początku stawiamy na ten drugi kierunek - mówi Tadeusz Zdunek, prezes Grupy Zdunek.
Nie bez znaczenia jest fakt, że jest to firma trójmiejska.
Tu są jej korzenie, tu się rozwija, tu płaci podatki, tu szuka pracowników. Grupa Zdunek to nie tylko samochody - to przede wszystkim ludzie stojący za rozwojem firmy i będący gwarancją stałego
zaufania klientów. Począwszy od kadry zarządzającej, kierowniczej,
przez znakomitych doradców klienta, mechaników, aż po starannie
dobieranych stażystów i praktykantów.
- Jesteśmy zespołem, który od lat robi wszystko, aby klienci czuli się z nami wyjątkowo - mówi Agnieszka Moczyńska, kierownik
marketingu BMW Zdunek. - Zaufanie budujemy w oparciu o relacje. Przez 37 lat działalności firmy, w tym przez 6 lat w ramach marki BMW doskonale poznaliśmy naszych klientów, spotykamy się
z nimi, rozmawiamy, wiemy czego oczekują, doradzamy i wciąż
pozytywnie zaskakujemy. Jesteśmy blisko, nie stwarzamy dystansu
- dodaje Agnieszka Moczyńska.
Grupa Zdunek, jako firma rodzinna opiera się na wartościach, ponieważ rodzina opiera się na uczuciach, związanych
z wartościami. Tak było, jest i będzie. Przekonaj się. Wstąp
do Zdunka.
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ARYSTOKRATA NA STERYDACH
AUTOR: MARCIN WIŁA/FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

MOTORYZACJA 51
Szybki, luksusowy, wygodny i nadzwyczaj elegancki. Taki jest Bentley Continental GT Speed.
Chociaż na rynku dostępny jest już od ponad dekady wciąż robi wrażenie i jest obiektem pożądania. We wzmocnionej wersji Speed zapewnia wspaniałe doznania z jazdy za
sprawą potężnego silnika W12 o mocy 610 koni mechanicznych. Mogliśmy się o tym przekonać dzięki uprzejmości firmy Unique Cars z Redy.

B

entley Continental GT Speed to dwudrzwiowe,
czteromiejscowe coupe, które swoją nazwą nawiązuje do swoich poprzedników z lat 50-tych.
Samochód powstał pod skrzydłami Volkswagena, który
przejął brytyjską markę w 1998 roku.
To właśnie niemieckiemu koncernowi Bentley zawdzięcza swój silnik. Potężne, 6-litrowe serce Continental’a GT
o 12 cylindrach w nietypowym układzie W, pochodzi z modelu Pheaton Volkswagena. Dostarcza 610 koni mechanicznych i 750 Nm momentu obrotowego. Pozwala mu to osiągnąć 100 km/h w 4.5 sekundy oraz maksymalnie rozpędzić
się do ponad 320 km/h.
Napęd przekazywany jest stale na 4 koła, co sprawia, że
ten Bentley jest samochodem całorocznym. Posiada 6-biegową skrzynię biegów z możliwością ręcznej zmiany przełożeń typu tiptronic oraz międzyosiowy mechanizm różnicowy typu Torsen. Continental GT Speed posiada także
pneumatyczne, wielowahaczowe zawieszenie ze zmienną

charakterystyką dostosowującą się do warunków jazdy.
Samochód ma 4.8 metra długości i 1.91 szerokości.
W kabinie znajdują się 4 indywidualne fotele dla każdego
z pasażerów. Mają do swojej dyspozycji także bagażnik
o pojemności 358 litrów – w sam raz na pełen zestaw kijów golfowych. Bentley Continental GT to popularny model
wśród najwyższej klasy pojazdów. Jego charakter jest kompromisem pomiędzy wygodą codziennego użytkowania,
a sportowymi osiągami. Swego czasu był to bardzo popularny model wśród celebrytów, takim samochodem jeździła
miedzy innymi Paris Hilton, oraz wśród piłkarzy – posiadał
go David Beckham.
Jak każdy Bentley, Continental GT prezentuje najwyższy
możliwy poziom wykończenia i wyposażenia. Wnętrze wykończone jest naturalną skórą oraz szlachetnymi gatunkami
drewna. Egzemplarz oferowany przez firmę Unique Cars
z Redy pochodzi z 2008 roku i ma niespełna 74 000 km
przebiegu. Został wyceniony na 349 000 zł.
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PRESTIŻOWE WNĘTRZE

NOWOCZEŚNIE, RODZINNIE, ELEGANCKO
PROJEKT WNĘTRZA: LUCYNA KOŁODZIEJSKA FABRYKA WNĘTRZ & PROJEKTÓW/FOTO: FOTO&MOHITO.

Co jest kluczem do aranżacji dobrego, wygodnego, funkcjonalnego i przede wszystkim
przyjemnego w odbiorze wnętrza? Zaufanie między inwestorem i architektem, którego podstawą jest dobre rozpoznanie potrzeb jednej strony i możliwości ich spełnienia przez drugą
stronę. W przypadku domu w Tczewie wszystko zgrało się idealnie.

P

roces projektowy poprzedziły długie rozmowy
z inwestorami. O ich pomysłach na wykończenie wnętrz, na zagospodarowanie przestrzeni,
o funkcjach jakie mają spełniać poszczególne
pomieszczenia i komu mają głównie służyć. Na
podstawie tych informacji architekt Lucyna Kołodziejska zaproponowała stworzenie wnętrza nowoczesnego, dopasowanego do osobowości, temperamentu właścicieli.
- Wnętrze miało być z jednej strony nowoczesne, trochę w stylu
skandynawskim, ale jednocześnie przytulne i eleganckie. Domownicy lubią przebywać w swoich czterech kątach, spędzać czas razem, rodzinnie. Ustaliliśmy, że przy dwójce wspaniałych chłopców
wnętrze musi być tez dla nich bezpieczne i komfortowe - mówi
Lucyna Kołodziejska.
Dobrym pomysłem okazało się także zaznaczenie harmonii
i spójności wnętrza z bryłą domu i wspaniałymi widokami na las.
We wnętrzach dużo jest zatem wyciszającej zieleni, spokojnej szarości nawiązującej do kolorystyki domu z zewnątrz. Do lasu i przyrody
za oknem nawiązuje drewno użyte do wykończenia wnętrz, m.in.
dębowa podłoga z naszych polskich lasów, dębowe okładziny na
ścianach, czy też elementy mebli w łazience.
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Stół w jadalni - Bo Concept
Stół w kuchni - Magis, Mesmetric
Stolik w salonie - Sancal, Mesmetric
Dywan salon - Hay
Regal salon - Kartell
Dodatki - Bo Concept
Krzesła w jadalni i kuchni - Vitra
Kinkiety - Artemide Melampo
Lampa wisząca w jadalni - Pedrali, Mesmetric
Lampa wisząca w kuchni - Foscarini, Mesmetric
Lampy żarówki - Kolorowe Kable
Lampy nastropowe - Chors
Ceramika i armatura - Duravit i Hansgrohe
Płytki - Marazzi, Casalgrande Padana
Plakaty - Dawid Ryski
Tapeta w kratkę - Sandberg, Interior Park
Drzwi, schody, garderoba - stolarz wg projektu Pracown
Okładziny Betonowe - B-Loft
Łóżko sypialnia - Ikea
Kuchnia - Ikea, stolarz, kamieniarz
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1. BARCELONA - Producent: BoConcept, cena: 4546 zł, do kupienia: BoConcept, Gdynia. 2. CHIVA - Producent: BoConcept, cena: 2995 zł, do kupienia: BoConcept,
Gdynia. 3. DING - Producent: Norman Copenhagen, cena: 1612 zł, do kupienia: Designzoo, Sopot. 4. TWIN TABLE - Producent: Bylassen, cena:1100 zł, do kupienia:
Designzoo, Sopot. 5. KOISHI - Producent: Driade, cena: 5060 zł, do kupienia: Rubio Art, Gdańsk. 6. ANAPO - Producent: Driade, cena: 8361 zł, do kupienia: Rubio Art,
Gdańsk. 7. LAWRENCE - Producent: FAB Home, cena: 1529 zł, do kupienia: fabhome.pl.. 8. MOBIUSH - Producent: Tabanda, cena: 1590 zł, do kupienia: tabanda.pl
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Zmieniamy sie dla Ciebie

www.rubio.com.pl
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NOWA SIEDZIBA BLUE MEDIA
Sopocki Dom Zdrojowy będzie nową siedzibą firmy Blue Media, polskiego lidera w branży
rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line. Za wykonanie aranżacji o łącznej powierzchni 850 mkw. odpowiada firma Xplan, specjalizująca się
w pracach typu fit out. Wnętrza zostały zaprojektowane przez Olivera Rasztawickiego i Łukasza Malika z sopockiej pracowni ARCH515.

B

iuro spółki zajmie trzy, z sześciu kondygnacji
budynku. Indywidualność lokalu definiuje dyskretna, symboliczna kompozycja kolorystyczna
(niebieskie motywy w podłogach, meblach, instalacjach) oraz specyfika podziału funkcjonalnego.

- Przeszklona klatka schodowa stanowi trzon
komunikacyjno - integracyjny dla poszczególnych poziomów - opisuje projekt Oliwer Rasztawicki z pracowni ARCH515. - Przytulną
i stymulującą do pracy atmosferę zbudowano plastyczną aranżacją
wnętrza - podłogami i zabudowami meblowymi z wykorzystaniem
naturalnych materiałów, dyskretnym i efektywnym oświetleniem.
Zaprojektowano indywidualne zabudowy meblowe, stoły konferencyjne i biurka, dedykowane specjalnie tej inwestycji. Wrażenie
integracji wnętrza z zewnętrzem osiągnięto dzięki zaprojektowanej
we wnętrzu zieleni; licznym przeszkleniom lokalu z otwarciem na
zewnętrzne tarasy drewniane oraz obłędny panoramiczny widok na
molo, zatokę oraz Plac Przyjaciół Sopotu – dodaje architekt.

Fot. Wizualizacje ARCH515

Xplan jako generalny wykonawca inwestycji, wykona prace montażowo - budowlane, sufity, posadzki, zainstaluje stolarkę, świetliki
i instalacje tryskaczowe oraz wyposaży łazienki.
mp
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ŁAZIENKA W BARWACH NATURY
AUTOR: AGATA RUDNIK

Zmiany, zmiany… czasem wszyscy je lubimy, szczególnie jeśli dotyczą wnętrz, które nam się
znudziły. Niezależnie od tego, czy masz małą łazienkę, czy jesteś prawdziwym szczęściarzem i posiadasz przestrzenie niczym rzymskie termy, jedno jest pewne - tu chcemy czuć
się bezpiecznie i wyjątkowo. Najpiękniej.

J

aka stylistyka cieszy się obecnie największym powodzeniem? Od kilku dobrych sezonów królują wszelkie inspiracje
łączące ponadczasowy minimalizm z wpływami natury – ciepłymi barwami i naturalnymi dodatkami.
Projektując łazienkę idealną najpierw wybieramy… płytki!
Faktura, kolory i wzory niejednego mogą przyprawić o zawroty głowy. Wybierając rozwiązania bliskie naturze, w naszym wnętrzu najlepiej sprawdzą się jednak klasyczne rozwiązania
– beż, écru oraz klasyczna biel w połączeniu z roślinnymi dekorami.
Jeśli kolor to zdecydowanie morski błękit, zieleń lub brąz - te kolory
idealnie symbolizują wszystko to, co kojarzy się z Matką Naturą.
Przykładem są płytki włoskiej marki Edimax z kolekcji Shine oraz
mozaika szklana z kolekcji Raindrop dostępne w Studio Dago
w Gdyni. Oprócz bogatej oferty luksusowych płytek ceramicznych
znajdziemy tutaj również podłogi drewniane, które idealnie sprawdzą się w łazience inspirowanej naturą. Warto zwrócić uwagę szczególnie na podłogi z fabryki IPF charakteryzujące się wytrzymałością
dorównującą gresom.
Barwy natury stanowią cenne źródło inspiracji podczas tworzenia kompozycji kolorystycznych w łazience. Atmosferę przytulnego
wnętrza uzyskamy, łącząc meble w imitujących drewno dekorach
z ciepłymi kolorami ścian i dodatków. W ofercie Sanitec Koło znajdziemy szafki Twins, Primo oraz Domino w dekorach inspirowanych
pięknem natury będą idealnym uzupełnieniem śnieżnobiałej ceramiki.
Skoro jesteśmy przy ceramice i firmie Sanitec Koło to warto zwrócić uwagę kolekcję Ovum zaprojektowaną przez światowej sławy
designera Antonio Citterio. Meble, blaty, umywalki, miski ustępowe i deski sedesowe charakteryzują się uniwersalną formą będącą
symbolem drzemiących w przyrodzie sił witalnych. Charakterystyczny kształt jajka jest cechą dominującą nowej linii.

Podłoga IPF

Uwagę zwraca też umywalka Flora z linii Prestige Collection
polskiej marki Marmorin, przypominająca rozwinięty kwiat. Sama
w sobie stanowi ozdobę i bardzo mocny akcent w pomieszczeniu
kąpielowym. Dedykowana jest miłośnikom awangardy i szaleństwa
w sztuce urządzania wnętrz. Wręcz doskonała do minimalistycznych, nowocześnie urządzonych pomieszczeń. Ta, oraz inne produkty firmy Marmorin, w Trójmieście do kupienia m.in. w Studio
Dago w Gdyni.
I na koniec wyjątkowa bateria Axor Starck V marki Hansgrohe,
która pozwala nam doświadczać witalności wody, co idealnie wpisuje się w trendy związane z żywiołami natury. Korpus z transparentnego szkła kryształowego ukazuje oczom tańczący wodny wir.
Całość wykonana jest ze szkła kryształowego o wysokiej jakości
i odporności. Bateria, zaprojektowana przez jednego z najbardziej
cenionych światowych designerów Phillipa Starcka, dostępna jest
w dwóch wariantach kolorystycznych: chrom i lśniąca biel.

Marmorin Flora

Axor Starck V

Mieszkanie-tone-15-210x280.indd 1

Showroom: Al. Niepodległości 606/610 81-855 Sopot
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TWÓJ NOWY DOM
Rynek mieszkaniowy wciąż jest na fali wznoszącej. Co chwilę deweloperzy ogłaszają nowe
inwestycje, wprowadzane są do sprzedaży kolejne etapy już istniejących osiedli, a w na
stołach architektów już kreślą się kolejne budynki. Specjalnie dla tych czytelników, którzy
rozważają kupno nowego mieszkania, przygotowaliśmy przegląd tych inwestycji, które
zachęcają nie tylko lokalizacją, ale też ponadstandardowymi wartościami dodanymi.

GARNIZON - HOSSA
Garnizon to inwestycja na terenach dawnych koszarów we
Wrzeszczu. Atrakcją są soft lofty z ogromnymi przeszkleniami
na najwyższych kondygnacjach. Tu doskonale współgrają ze
sobą strefy: mieszkaniowa, biurowa, usługowa i rozrywkowa.
Pieczołowicie odrestaurowanym budynkom stanowiącym
dziedzictwo kultury towarzyszą oryginalne formy zieleni i elementy małej architektury. Zaletą mieszkania w Garnizonie jest
rozbudowane zaplecze handlowo - usługowe, a także powstający Gdański Garnizon Kultury, w skład którego wchodzi
m.in. park z zabytkowym starodrzewem o powierzchni 2,5 ha
oraz 7 budynków zabytkowych o łącznej powierzchni 12.500
m2. Powstaną tu m.in. sala koncertowa na 1500 osób, pub,
kawiarnia, restauracja, a także galeria, pracownie rzemiosła
i biznesów kreatywnych.

MILA BALTICA - ROBYG
Już w czerwcu oferta Grupy Deweloperskiej ROBYG poszerzy się o osiedle Mila Baltica na gdańskiej Zaspie. To już
czwarta a zarazem najbardziej prestiżowa inwestycja ROBYG
na Pomorzu. Oprócz wyjątkowej lokalizacji w sąsiedztwie morza i terenów zielonych mieszkańcy będą mogli cieszyć się
również systemem inteligentnego sterowania mieszkaniami
ROBYG SMART, sauną, wewnętrzną strefą fitness, bawialnią
dla najmłodszych oraz lobby z portierem. Kuluarowy charakter inwestycji uzyskano dzięki niskiej, kameralnej zabudowie.
Szlachetne materiały wykończeniowe podkreślają prestiż
osiedla. Biało-drewniana elewacja z futurystycznymi pasami
zostanie doceniona przez wszystkich, lubiących wysmakowany design.

ART DECO - AB INWESTOR
Ruszyła już sprzedaż drugiego etapu inwestycji Art Deco
w ścisłym centrum Gdyni przy ul. I Armii Wojska Polskiego 8.
Prace budowlane rozpoczną się latem tego roku, a zakończą
w III kwartale 2017 roku. W ofercie znajduje się 28 apartamentów o powierzchniach od 34 do 114 m2, od 2 do 5 pokoi. Apartamenty zaprojektowano tak, aby zaspokoić różne
potrzeby klientów – zarówno tych, którzy szukają inwestycyjnie małych apartamentów na wynajem jak i do komfortowego mieszkania z rodziną - blisko do wszystkich udogodnień
jakie niesie za sobą ścisłe, a zarazem zaciszne centrum Gdyni. Niebywałą atrakcją dla przyszłych właścicieli będzie ogród
na dachu z bezpośrednim wjazdem windą oraz zielony plac
z fontanną i ławeczkami wokół budynku.

PARK REWERENDY - K&L INWESTYCJE
Indywidualne podejście do wnętrz proponuje deweloper
K&L z Sopotu. Zaciszne osiedle domów jednorodzinnych
Park Rewerendy usytuowane w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego (na granicy Gdyni i Chwaszczyna).
Domy o powierzchni od 115 m2 do 259,7 m2 usytuowane są
na działkach od 300 m2 do 1222 m2. To propozycja dla osób
ceniących niecodzienną i nowoczesną architekturę, kontakt
z przyrodą oraz bliskość miasta. Najistotniejszym wyróżnikiem tego osiedla jest zastosowana w domach konstrukcja
dachów, która umożliwia nieograniczoną aranżację ścianek
działowych. Układ wewnętrzny domów projektowany jest
w uzgodnieniu z klientem. Istnieje możliwość wykonania budynku z zastosowaniem zamiennych rozwiązań technicznych
i materiałowych.
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KAMIENICZKA PLATYNOWA - BMC
Kamieniczka Platynowa powstaje przy ul. Łokietka w Sopocie.
Jest to stylowy, elegancki budynek, wyróżniający się niebanalną architekturą, nawiązującą stylem do dawnych kamienic sopockich. Obiekt znajduje się nieco na uboczu miasta,
w jego zielonej, zacisznej części, a jednocześnie blisko centrum nadmorskiego kurortu. Od plaży dzieli go jedynie 500
m, a do molo można stąd dotrzeć podczas 20 minutowego
spaceru. Na czterech kondygnacjach rozlokowano zaledwie
18 wyjątkowych lokali mieszkalnych, o powierzchniach od
35 do 63 m2. Ich funkcjonalny rozkład dopasowuje się idealnie do potrzeb rodziny, par lub singli. Atrakcją są ogromne,
ponad trzydziestometrowe tarasy okalające mieszkania na
ostatniej kondygnacji, z malowniczym widokiem na zatopioną w zieleni okolicę.

IDEA - EURO STYL
IDEA to unikatowa inwestycja zlokalizowana na terenach
dawnych Międzynarodowych Targów Gdańskich. Ma to być
inspirująca i tętniąca życiem przestrzeń, która będzie zaprzeczeniem nudy i zwyczajności. Ponad 4-hektarowy teren pozwolił na zaprojektowanie inwestycji łączącej w sobie funkcję
mieszkaniową oraz usługową, wyróżniającą się atrakcyjnym
zagospodarowaniem otwartej przestrzeni publicznej. Udział
w projektowaniu inwestycji będą mieli uznani malarze, graficy, fotografowie czy rzeźbiarze, którzy nie tylko ozdobią
elewacje czy części wspólne budynków, ale także włączą się
w projektowanie małej architektury, między innymi tej umiejscowionej w najbardziej uczęszczanej części IDEI, tj. w ciągu
pieszo - rowerowym, mogącym pełnić również funkcję amfiteatralną.
REKLAMA
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19 DOŁEK Z...
JACKIEM ROZENKIEM
AUTOR: JAKUB JAKUBOWSKI

C

o sprawiło, że zainteresował się pan golfem?
Prowadziłem szkolenie biznesowe, które połączone było z akademią golfa (duża część mojej pracy to
coaching i szkolenia). Siłą rzeczy zainteresowałem się
samą grą, wziąłem udział w akademii i złapałem bakcyla. Uczciwość, umiejętność przyjmowania zarówno
porażek, jak i sukcesów, czy odporność na stres, to
cechy zarówno dobrego biznesmena, jak i gracza.
Jeżeli spotykamy się z partnerem biznesowym na polu golfowym, to
mamy wyjątkową okazję, by sprawdzić, czy nadajemy na tych samych
falach. Gdy przez cztery godziny rozgrywki polubimy swojego rywala, nabierzemy do niego szacunku, a także po ludzku, będziemy czuć
się dobrze w jego towarzystwie, to jest więcej niż pewne, że nasza
współpraca biznesowa ma sens. Bo przecież biznes to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim – sztuka. A podstawą wszelkich skutecznych działań partnerów biznesowych jest zaufanie. Ten ciekawy
i głęboki wgląd w naszą psychikę i predyspozycje jakie daje golf, stał
się początkiem zainteresowania i w końcu fascynacji golfem.
Golf – pasja, sposób spędzania wolnego czasu, czy styl życia?
Nie bardzo mam tzw. „wolny czas”, dużo pracuję, na szczęście praca,
którą wykonuję jest moją pasją więc w pewnym sensie nie pracuję prawie wcale. Ponieważ lubię grę w golfa, bardzo szybko uczyniłem z niego
część swojego biznesu – często przeprowadzam sesje coaching’owe
w trakcie rundy golfowej, poza tym wiele moich szkoleń jest opartych
o „akademię golfa” w takich tematach jak „Przywództwo”, „Komunikacja
menedżerska”, czy „Jeden zespół jeden cel”. Golf ze swoją etykietą, estetyką, wysokimi standardami i kulturą osobistą bez wątpienia jest również
elementem stylu życia. Gdybym miał określić styl golfa to powiedziałbym etyka, etykieta i estetyka – dla mnie to znakomity styl życia.
Największy sukces w golfie...
Zdecydowanie przede mną ... grać dla przyjemności i dobrze,
czasami wygrywać czasami przegrywać (wyłącznie ze sobą samym),
ale zawsze z klasą.
Myślę – golf i…
... i 30 min później jestem w Sobieniach Królewskich na polu
golfowym.
Wzoruję się na...
Karolu Darwinie – wierzę w powolną ewolucję i stały progres
w technice gry.

Imię i nazwisko: Jacek Rozenek
Wiek: 46
Klub: Sobienie Królewskie
HCP: 33
W golfa gra od: 3 lat
O sobie: Aktor, coach biznesowy i własciciel ofirmy szkoleniowej AUDYTORIUM sprecjalizującej się w szkoleniach z dziedziny
„Prezentacji” i „Wysytąpień publicznych”.

Z gry w golfa do życia codziennego przeniosłem…
Przekonanie, że można i trzeba osiągać swoje cele, rozwijać biznes
i wygrywać... tyle tylko, że należy to robić z klasą, w zgodzie z regułami
i zawsze fair play. Pole golfowe to miejsce, w którym można naprawdę
poznać charakter człowieka. Czy jest honorowy? A może ma skłonność
do małych oszustw? Jak reaguje na porażki? A jak przyjmuje sukcesy?
Czy jest samolubny, nastawiony na indywidualny sukces? A może przeciwnie? Czy stres sprawia, że „odpuszcza”, załamuje się, złości, a może
intensyfikuje działania? Pole golfowe fantastycznie obnaża wady, które
chcemy zazwyczaj ukryć, mając w perspektywie ważny kontrakt do podpisania. Może też wyeksponować zalety, trudne do zademonstrowania
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w zwyczajnych, biznesowych okolicznościach. A ludzie na polu golfowym
są tacy sami jak w życiu. Podczas spotkania w biurze, czy na biznesowym
lunchu możemy dać się zwieść pozorom, ale czterogodzinny wspólny
spacer przez osiemnaście dołków powie nam o człowieku wszystko.
Ulubione pola w Polsce...
Niestety musiałbym wymienić każde polskie pole ... na początku
drogi golfowej, każde jest ciekawe, jednak ze względów sentymentalnych wymienię Sobienie Królewskie, Sierrę i Binowo.
Ulubione pola za granicą...
Niewiele jeszcze ich widziałem... Belek w Turcji – przepiękne pola
i oczywiście Floryda w USA.
Ulubiony kij...
Putter
Mój handicap to...
Jest prawie tak wysoki jak iloraz mojej inteligencji, więc na razie
nie zamierzam go obniżać (śmiech).
Marzenie związane z golfem...
Czasami golfiści kupują sobie domy lub apartamenty na terenie pola golfowego, ja chciałbym dokupić sobie pole do swojego
domu (śmiech).
Warto grać w golfa, bo...
Poprzez grę przenosimy kulturę golfa do świata biznesu, promując wysokie standardy zachowania, zasad fair play i kultury osobistej
w budowaniu relacji i komunikacji międzyludzkiej.
W golfie najważniejsze jest…
Zachowanie proporcji między rozmiarem ego, a rozmiarem piłki

golfowej. Ta ostatnia powinna wydawać się wprost olbrzymia... i wtedy rodzi się prawdziwa wielkość golfisty.
Najciekawsza historia, przygoda, anegdota związana z golfem...
To był ostatni osiemnasty dołek – ten, przy którym jest mały staw.
Elegancko ubrany facet stał nad piłką i patrzył na nią z mieszaniną strachu i złości. Ewidentnie to nie był jego dzień. Przez całą rundę popełniał błędy. Piłka leciała dokładnie tam gdzie ją posyłał – czyli najczęściej
w krzaki, albo lądowała w bunkrze. Ale zamiast wziąć się w garść, grał
coraz bardziej nerwowo. Już podchodząc do piłki był tak naładowany
złymi emocjami, tak podminowany, że twarz wykrzywiał mu grymas
wściekłości. Nie wytrzymał. Złapał torbę z kijami golfowymi i w przypływie złości cisnął ją do wody, jakby chciał swoje kije symbolicznie ukarać za kiepską grę. Potem obrócił się na pięcie i nie zaszczycając nas ani
jednym spojrzeniem, szybkim krokiem pomaszerował w stronę parkingu. Kilka minut później był już z powrotem. Bez namysłu wskoczył do
stawu i brodząc po pas w wodzie szukał torby z kijami. Odnalazł ją,
wyciągnął z niej kluczyki do auta, a potem z jeszcze większą złością,
skumulowaną przez frustrację, znów wrzucił kije golfowe do stawu.
Wygramolił się na brzeg i bez słowa odszedł. Wymieniliśmy z innymi
graczami tylko spojrzenia.
REKLAMA
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FIZJOTERAPEUTKA OD PASJI

W życiu udało jej się połączyć dwie pasje. Wyszło całkiem ciekawie. O medycynie w sporcie i sporcie w medycynie opowie fizjoterapeutka, doktorantka w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz instruktorka kitesurfingu Barbara Ziemlańska.

J

esteś fizjoterapeutką i jednocześnie instruktorką kitesurfingu , jak udało Ci się połączyć te dwie pasje?

"Ruch może zastąpić niemal każdy lek,
ale żaden lek nie zastąpi ruchu."

To jeden z moich ulubionych cytatów.
Wszystko zaczęło się od sportu. Dzięki rodzicom od
dziecka jeżdżę na nartach, pływam na desce. Po drodze
przewijało się jeszcze parę innych sportów. Nieodłącznym
elementem uprawiania sportu, zawodowego i amatorskiego są kontuzje i stąd pomysł na fizjoterapię, która stała się
moim zawodem ale też ogromną pasją. Bez pasji nie da się
być dobrym. W żadnej dziedzinie. Przebywając w środowisku zawodników kitesurfingu, zajmując się tymi sportowcami zauważyłam, że bardzo dużo kontuzji spowodowanych
jest brakiem odpowiedniego treningu motorycznego poza
wyjazdami treningowymi i zawodami. Wpadłam na pomysł aby to połączyć i pomóc młodym zawodnikom zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia urazu...
tak to się zaczęło...
Zajmujesz się zawodnikami. Jakie kontuzje najczęściej
dotykają zawodowych kitesurferów w Polsce i na świecie i z czego to wynika?

Na świecie najczęściej widzimy zawodników biorących
udział w zawodach w stabilizatorach stawów kolanowych
(m.in. urazy więzadeł) oraz tych, którzy nie biorą udziału w zawodach po urazach stawów ramiennych (najczęściej w wyniku zwichnięcia). Wśród czołówki światowej większość osób
ma sponsorów, dzięki którym są pod kompleksową opieką
lekarzy, fizjoterapeutów i trenerów. W Polsce tego nie ma
a kontuzje są podobne. Brakuje standardu postępowania
i każdy leczy się na własną rękę. Stąd pomysł na to, aby młodzi polscy zawodnicy pozostawali pod opieką konkretnych
specjalistów. Mam przyjemność mieć pod swoją opieką
3 zawodników m.in. Zdobywcy Pucharu Polski 2014 Marka
Rowińskiego. Poza opieką fizjoterapeutyczną bardzo ważne jest przygotowanie motoryczne. W tym celu nawiązałam
współpracę z Adrianem Hoffmanem trenerem personalnym.
Mam nadzieję, że efekty tej pracy będziemy mogli zaobserwować podczas tegorocznej edycji zawodów Pucharu Polski.
Czekamy i kibicujemy ale co z amatorami? Coraz więcej
osób uprawia kitesurfing jako formę rekreacji. Czy w tej
grupie również zdarzają się kontuzje?
Niestety tak. Wraz ze wzrostem popularności danej dziedziny sportu wzrasta liczba Pacjentów, trafiających do mnie
z kontuzjami nabytymi podczas ich uprawiania. Kietsurfing
nie stanowi wyjątku.
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Jakie są najczęstsze urazy wśród amatorów?
Bardzo różne. Od dolegliwości bólowych, spowodowanych stanami przeciążeniowymi przez zwichnięcia w stawie
ramiennym, zerwania więzadeł stawu kolanowego po złamania w stawie skokowym.
Z jakiego powodu dochodzi do tych kontuzji?
Wśród amatorów jest jeden podstawowy i stale powtarzający się problem. Brak przygotowania do uprawiania danej
dyscypliny i w ogóle sportu. Kitesurfing jest sportem bezpiecznym, pod warunkiem że uczymy się go z wykwalifikowanym instruktorem, potrafimy ocenić warunki pogodowe
i odpowiednio dobrać do nich sprzęt oraz przestrzegamy zasad bezpieczeństwa związanych z uprawianiem tego sportu.
Zaniedbując któryś z tych warunków narażamy siebie oraz
innych na poważne niebezpieczeństwo. Drugą, liczniejszą
grupę Pacjentów stanowią osoby, które na co dzień nie uprawiają żadnego sportu i w trakcie sezonu wstają zza biurka
w pracy, pakują sprzęt i jadą pływać lub jadą na urlop i bez
żadnego przygotowania wchodzą na wodę. Problem ten dotyczy większości dyscyplin sportowych. W takiej sytuacji nietrudno o kontuzje.
W takim razie jak mądrze przygotować się do sezonu?
Mówimy o "sezonie letnim", tak na prawdę to sezonowość
sportów typu kitesurfing, windsurfing czy narciarstwo mocno się zatarła. Ktoś leci na majówkę do Egiptu, a kto inny na
lodowiec dlatego przez przygotowanie do uprawiania danej
dziedziny sportu należy rozumieć regularny trening. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji należy wziąć pod
uwagę kilka aspektów począwszy od ogólnego stanu zdrowia kończąc na znajomości danej dziedziny sportu w tym
przypadku kitesurfingu. Warto na początek wybrać się do fizjoterapeuty, który zrobi obszerny wywiad, zbada pod kątem
występowania zaburzeń biomechaniki ciała i zaproponuje
odpowiedni plan pracy dla konkretnej osoby. Jeżeli okaże
się, że osoba taka wymaga pracy ze mną np. z powodu kontuzji, będzie to pierwszy punkt pracy nad przygotowaniem.
Pracujemy zespołowo. Jeżeli Pacjent mnie nie potrzebuje
bo jest zdrowy lub jego stan jest na tyle dobry, że może się
nim zając profesjonalny trener to tak się dzieje. Mam przyjemność pracować z najlepszymi trenerami w trójmieście
m.in. Dawidem Słabęckim (trening ogólnorozwojowy, cross
fit, dietetyka), Krzysztofem Rucińskim (trening ogólnorozwojowy, cross fit) czy Michałem Tomaszewskim (trening ogólnorozwojowy, cross fit) oraz wspomnianym już przeze mnie
Adrianem Hoffmanem (trening funkcjonalny, przygotowanie
motoryczne, cross fit). Poza treningiem należy zadbać o odnowę biologiczną, mającą na celu wspomaganie regeneracji
organizmu. Warto regularnie korzystać z masaży, zimowych
kąpieli w morzu, sauny. Plan odnowy należy ustalić z fizjoterapeutą lub trenerem. Jestem w stałym kontakcie z trenerami, konsultujemy naszych podopiecznych i omawiamy
odpowiedni program działań. Wszyscy się cały czas szkolimy, a dzięki współpracy możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem. W naszej relacji zaufanie to podstawa. Ktoś
może pomyśleć, że takie przygotowanie zajmuje za dużo
czasu jednakże proces wychodzenia z kontuzji trwa miesiącami, a nawet latami i często uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
Co zrobić jeżeli pomimo wszystko doznamy urazu?
Jeżeli jest taka konieczność to odsyłam Pacjenta do odpowiedniego lekarza specjalisty na konsultację lub na badanie radiologiczne. Pacjent wraca do mnie z wynikami badań
i możemy zaczynać pracę nad powrotem do zdrowia. Podejście do każdej osoby jest zawsze indywidualne. Nie ma

gotowych schematów w fizjoterapii tak samo jak nie ma niczego pewnego w medycynie. Czas powrotu do sprawności
jest również indywidualny i zależy od rodzaju kontuzji, wieku,
stanu ogólnego pacjenta oraz naszej współpracy.
Czy poza miłośnikami kitesurfingu zajmujesz się innymi
sportowcami zawodowymi czy też amatorami?
W gabinecie Fizjomania, w którym pracuje, a którego założycielem jest jeden z najlepszych fizjoterapeutów jakich
znam Marcin Kotarski, przewija się codziennie ok. 30 osób.
Nie są to jedynie sportowcy. Jednakże jest ich dużo.
Przychodzą do nas zarówno zawodowcy jak i amatorzy.
Patrząc na intensywność treningów niektórych amatorów
trudno powiedzieć czy maratończycy, triathloniści to jeszcze
amatorzy czy już zawodowcy. Zasady pracy ze wszystkimi są
podobne, a ich oczekiwania nie różnią się znacząco od siebie. Chcą jak najszybciej wrócić do sprawności i w tym staramy się im pomóc. Mimo, że zasady postępowania fizjoterapeutycznego są podobne praca z każdą z osób może się
od siebie różnić. Mam pod swoją opieką m.in. Izu Ugonoh
(MMA), który przyjeżdżając do Polski zawsze wpada do gabinetu. Ciężko wymienić wszystkie dyscypliny. Ostatnio coraz
więcej trafia do nas osób uprawiających cross fit. Wszystko
zmienia się wraz z modą na daną dziedzinę sportu. Poza tym
moją wielką pasją są pacjenci po udarach mózgu, ale to zupełnie inna historia....
Widzę, że masz w sobie dużo pasji...
Moja praca to moje życie, nie kończę jej po 8 godzinach
bo nawet gdy nie ma mnie w gabinecie to cały czas mi towarzyszy. W szkole, na siłowni, na wyjazdach kitesurfingowych,
narciarskich, szkoleniach, kursach, konferencjach... a jak przychodzi lato to każdy wolny weekend spędzam nad morzem.
Najchętniej na Helu.

Jestem dokładnie tam gdzie chciałabym być.
Barbara Ziemlańska mgr fizjoterapii, doktorantka
Wydziału Lekarskiego w Katedrze i Klinice Ortopedii
i Traumatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jest w trakcie szkolenia podyplomowego z medycyny
ortopedycznej wg Cyriax'a. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe stale pogłębia, biorąc udział w licznych
kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Zawodowo
zajmuje się fizjoterapią w ortopedii, traumatologii, reumatologii i neurologii. Posiada doświadczenie w pracy ze
sportowcami, pacjentami po urazach, zabiegach operacyjnych, z pacjętami neurologicznymi i reumatologicznymi. Instruktorka i miłośniczka kitesurfingu. Ostatnio zafascynowała się również cross fitem.

Gabinet fizjoterapii FIZJOMANIA
ul. Legionów119 c
Tel. 506 873 943

kite Cabrinha Chaos 2015 sklep surf24.pl
zegarek Electric, kurtka Sail Racing Adventure Sports Klif Gdynia ul. Legionów al. Zwycięstwa 256
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KITEFOIL, CZYLI STAN UMYSŁU
AUTOR: MICHAŁ STANKIEWICZ

Gdy kilka lat temu pojawiło się na rynku budziło zainteresowanie, ale i zdziwienie. Dzisiaj
powoli, ale systematycznie hydroskrzydło zdobywa coraz większe rzesze użytkowników.
Od kilku lat eksperymentuje z nim Tomek Janiak, nasz ubiegłoroczny wicemistrz świata
i mistrz Europy w Kitesurfingu w kategorii Masters. Tym razem połączył je ze skimboardem.
Jak i po co - o tym opowiada magazynowi Prestiż.

S

kąd pomysł na
połączenie deski
s k i m b o a rd o w e j
z kitem?
Pomysł połączenia „skima” z kajtem
znany jest nie od
dziś. Na kajcie można pływać z najróżniejszymi sprzętami pod nogami, które mają
w miarę płaską powierzchnię, no i oczywiście pewną wyporność. Widziałem próby
pływania na materacach dmuchanych,
deskach do prasowania, czy drzwiach
od lodówki. Nowością jest natomiast dodanie do „skima” (deski skimboardowej
– dop. red.) hydroskrzydła, dzięki czemu mamy możliwość poszerzyć zakres
wiatrów, przy których możemy pływać.
W zasadzie hydroskrzydło, potocznie nazywane „foilem”, możemy podczepić do
każdej sztywnej, wypornej powierzchni,
a od naszych umiejętności będzie zależeć czy popłyniemy. Skim nadaje się do
tego najlepiej jeżeli chodzi o amatorskie pływanie, ponieważ mając zestaw składający się z hydroskrzydła, skima oraz 3 latawców
w rozmiarach, np.: 13, 9, 7 m, jestem w stanie pływać przy wietrze
od 7 do 35 węzłów.
I pewnie przy każdej pogodzie.
W bezwietrzny dzień, bawię się na skimboardzie w pierwotnym
założeniu, czyli ślizgając się po kałużach lub płytkiej wodzie. W momencie, w którym wiatr się wzmaga do około 7 węzłów, przykręcam

do skima wspomniane hydroskrzydło,
biorę latawiec 13 m i mam znakomitą
zabawę, gdzie inni kajciarze, czy windsurferzy nawet nie pomyślą, aby wyjść
na wodę. Wszystko zależy oczywiście od
umiejętności, ciężaru osoby oraz jakości
wiatru. Ale… mogę oczywiście odkręcić
skrzydło i w tych warunkach, czyli 12 - 35
węzłów pływać na skimie z latawcem, tzw.
freeride (jazda w lewo, w prawo – dop.
red.) lub bawić się w tzw. strapless freestyle (ewolucje/ triki – dop. red.).
Jakie są różnice w pływaniu jeżeli chodzi
o porównanie ze zwykłą deską?
Przede wszystkim, jeżeli chce się zacząć
przygodę z hydrofoilem, trzeba mieć już
opanowanego kajta i pływać pewnie na
zwykłej desce typu Twin Tip. To co jest
niesamowite, to sama przyjemność pływania, doświadczanie trzeciego wymiaru
na kajcie, swego rodzaju ZEN. Kitefoil to
stan umysłu, być może dlatego nie trafi
do wszystkich… I może to lepiej? Myślałem, że na kajcie już nic mnie
nie zaskoczy, kwintesencją był i jest dla mnie Kitewave, ale podczas
pierwszych moich prób na foilu – w styczniu 2013 - „lecąc” swoje
pierwsze 100 m w powietrzu, wręcz wyłem z euforii.
Czy przybywa fanów latania?
Z mojej wiedzy wynika, że w 2013 roku było nas dwóch w Polsce,
czyli Tadeusz Niesiobędzki, który zapoczątkował tą zabawę oraz ja.
W tej chwili jest nas około 30 osób i cały czas naszą pasją oraz entuzjazmem przyciągamy nowych adeptów „lewitacji”. Na „fali” sukcesu foilboardingu powstają pierwsze polskie konstrukcje. Francja,
kolebka foila przeżywa istny boom, firmy produkujące skrzydła nie
wyrabiają się z zamówieniami. W tej chwili ciężko wyobrazić sobie
nowoczesną sportową jednostkę żaglową, która nie wykorzystuje
zasady działania hydroskrzydła.
Czy nie brakuje jednak w tym wszystkim chlapiącej prosto w twarz
wody, stukotu deski na czopie i maksymalnego spięcia mięśni, które odbijają każdą nieoczekiwaną reakcję sprzętu pod nogami?
To jest właśnie najfajniejsze, nie czuje się czopu czy fali, kostki
nie są powykręcane, kolana i kręgosłup nie bolą. Oczywiście przy
wyczynowym pływaniu, podczas wyścigu również trzeba się napracować i przyznam, że można się spocić, szczególnie jadąc z wiatrem
na dużej prędkości. Zasadniczą różnicą jest poziom koncentracji,
pływając na foilu trzeba być bardzo skoncentrowanym, można z powodzeniem użyć stwierdzenia, że pływa się głową.
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SKUTECZNA WALKA Z „OPONKĄ”
AUTOR: AGATA RUDNIK

Tu za dużo, tam za dużo… Jak pozbyć się niechcianego tłuszczyku? Na myśl przychodzi nam
liposukcja, ale warto bliżej przyjrzeć się jej młodszym siostrom - lipolizie laserowej i lipolizie
iniekcyjnej. Te małoinwazyjne metoda przynoszą podobne efekty, a jednocześnie zaliczane
są do najszybszych i najbezpieczniejszych sposobów kształtowania sylwetki ciała.

L

ipoliza laserowa, wykonywana m.in. w Centrum
Medycznym Dr Kubik w Gdyni nie tylko pozwala pozbyć się znacznej ilości tłuszczu, ale także,
poprzez podgrzanie włókien kolagenowych poprawia elastyczności i sprężystość skóry. Na czym
polega ta metoda?

- Zabieg rozpoczynamy od wprowadzenia pod skórę cienkiej kaniuli, przez którą przepływa energia lasera selektywnie kierowana
w tkankę tłuszczową – tłumaczy dr Paweł Kubik, lekarz medycyny
estetycznej z Centrum Medycznego Dr Kubik. - Promieniowanie
niszczy niechciane komórki i uwalnia z nich tłuszcz, który jest następnie metabolizowany. W przypadku, gdy usuwana jest znaczna
ilość tkanki tłuszczowej, uwolniony tłuszcz może być dodatkowo odsysany przez kaniulę. Laser dodatkowo ma właściwości obkurczające włókna kolagenowe, co powoduje efekt ściągnięcia i napięcia
tkanki podskórnej po zabiegu.
To właśnie dzięki tym właściwościom lasera możemy pozbyć
się charakterystycznego zwisu, który powstaje z nadmiaru skóry
po usunięciu tłuszczu. Dodatkową korzyścią jest mniejsza ilość siniaków i obrzęków powstających po zabiegu, ponieważ laser przy
okazji zamyka małe naczynia krwionośne.
Zabieg lipolizy laserowej wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Opuchlizna zaś znika stopniowo w ciągu kilku tygodni
(w zależności od wielkości obszaru), a siniaki z reguły w ciągu
2 tygodni. Powrót do pracy i normalnych aktywności życiowych jest
możliwy już po 2 –4 dniach.
- Mała urazowość i niewielkie dolegliwości po zabiegu lub
ich brak umożliwiają szybki powrót do codziennych aktywności
– dodaje dr Kubik.
Jakie okolice można poddać zabiegowi? Przede wszystkim
brzuch, talię, „podwójny” podbródek, wewnętrzną i zewnętrzną
stronę ud, pośladki, biodra, a także kolana, okolicę podłopatkową

oraz piersi u mężczyzn.
W efekcie obwód odsysanych okolic ulega zmniejszeniu, następuje usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz poprawa elastyczności i sprężystości skóry, a także (co zazwyczaj najbardziej cieszy) –
redukcja rozmiaru ubrań oraz poprawa samopoczucia i samooceny
pacjenta. Pierwsze rezultaty widoczne są zaraz po zabiegu, kontury
ciała poprawiają się jednak dzień po dniu, sylwetka staje się szczuplejsza i harmonijna.
Ostateczne efekty są trwałe i widoczne po 4 miesiącach. Co więcej, raz rozbite komórki tłuszczowe nie mają zdolności ponownego namnożenia się. Przeciwwskazaniami do wykonania zabiegu są
m.in. ciąża i karmienie piersią, choroby nerek, choroba nowotworowa, choroby wątroby, choroby serca, zaburzenia krzepnięcia krwi
oraz cukrzyca i choroby skóry.
W Sopockiej Fabryce Urody poddać się za to możemy lipolizie
iniekcyjnej. Polega ona na ostrzyknięciu okolicy dotkniętej nadmiernym odkładaniem się tłuszczu preparatem o nazwie fosfatydylocholina, który rozkłada tak nie lubiane przez nas komórki tłuszczu. Lek
po podaniu działa od 2 do 6 tygodni i w tym czasie pojawia się widoczny efekt.
Nie jest to metoda przeznaczona do redukcji dużych depozytów
tłuszczu. Najlepiej do leczenia nadają się małe objętości, wtedy
efekt jest spektakularny. Lek po podaniu działa od 2 do 6 tygodni,
w tym czasie pojawia się widoczny efekt. Metoda powolna, ale za to
mało inwazyjna, prawie bezbolesna, nie wyłączająca z normalnego
życia - mówi dr Janusz Zdzitowiecki z Sopockiej Fabryki Urody.
Pamiętajmy jednak, że nie jest to zabieg odchudzający, a raczej
modelujący sylwetkę. Stąd najlepiej sprawdzi się np. do likwidacji
nadmiernego podbródka, zmniejszenia tzw. oponki wokół pępka,
czy zmniejszenia otyłości tylnych powierzchni ramion.
Proponowane zabiegi to doskonały sposób na to, by zdążyć jeszcze przed sezonem i świetnie wyglądać latem w bikini.
A więc - do dzieła!

MEDYCYNA
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81-340 Gdynia / ul. Hryniewickiego 6c/9
Sea Towers / część medyczna / II piętro
www.drkubik.pl / info@drkubik.pl
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POGROMCY ZMARSZCZEK
Zmarszczki to efekt starzenia się skóry oraz całego organizmu. Są to niewielkie załamania
w skórze. Im jesteśmy starsi, tym więcej ich mamy. O tym jak one powstają oraz jak zminimalizować ten proces opowiada Stefania Machowska, właścicielka Studia Piękności i Odnowy Biologicznej Stenia z Gdyni.

Z

Stefania Machowska - właścicielka Studia Piękności i Odnowy Biologicznej Stenia

Studio Piękności i Odnowy Biologicznej STENIA
Gdynia, ul. Starowiejska 41/ 43
tel. 58/ 661 77 81
e-mail: kosmetyka-stenia@wp.pl
www.kosmetyka-stenia.com

marszczki występujące przedwcześnie są skutkiem
złych nawyków. Najczęściej jest to nadmierne oraz
nieumiejętne korzystanie z promieniowania słonecznego lub solarium. Inną przyczyną zbyt szybkiego pojawienia się
zmarszczek jest niewłaściwe odżywianie, zła higiena kosmetyczna, nadmierna i niekontrolowana mimika twarzy jak również nieodpowiednie ułożenie głowy podczas snu! Usunięcie wszystkich
zmarszczek nie zawsze jest możliwe lub wskazane. Istotne są te
zmarszczki, które postarzają lub nadają twarzy wygląd „niezwykły”,
np. groźny lub smutny. Dzisiejsze tempo życia i nieodłączny stres
z nim związany powodują, że coraz szybciej nasze czoło, kąciki
oczu czy też okolice policzków, nosa i warg okalają zmarszczki.
Już nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale również współcześni 30-latkowie borykają się z mimicznym wyrazem twarzy. Jak
temu zaradzić ? Czy nieuchronnie jesteśmy skazani na kosztowne
i kontrowersyjne działanie toksyny botulinowej? Ostatecznie czy
musimy skazywać własne zdrowie na ewentualne komplikacje lub
skutki nieprawidłowego wykonywania iniekcji? Marka Environ po
raz kolejny zaskakuje nas kosmeceutykami, które są pewne i bezpieczne. Koncepcja zaproponowana przez Dr Fernadesa jest jedną z najbardziej przemyślanych i efektywnych metod rewitalizacji
skóry oraz profilaktyki procesów przedwczesnego starzenia się
skóry. Dr Fernandes sformułował produkty Environ tak, aby redukować przewlekłe niedobory witaminy A i przeciwutleniaczy, powstające w ciągu życia na odsłoniętych obszarach skóry u każdej
osoby na świecie. Receptury Environ są w całości oparte na konieczności uzupełnienia wszystkich składników odżywczych utraconych przez ekspozycję na promienie UV i innych szkodliwych
czynników obecnego środowiska. Zakres zabiegów profesjonalnych może być dobierany indywidualnie do potrzeb pacjenta.
W kuracjach Environ istnieją metody inwazyjne i nieinwazyjne,
które można ze sobą łączyć w celu maksymalizacji efektów.
Roll-CIT medyczny i chirurgiczny, to niezbędne zabiegi mające
wpływ na poprawę napięcia zwiotczałych partii skóry twarzy, szyi,
dekoltu, brzucha, ramion, pośladków etc. Redukują one zmarszczki, blizny i rozstępy, a także wpływają na uzyskanie lepszej ostrości,
grubości i spoistości. Zabiegi nieinwazyjne aparaturą Ionzyme DF
z użyciem Roll-CIT kosmetycznego, to wystarczająco intensywne
kuracje. Ciągła stymulacja witaminowa w domu, to niezbędny warunek dla uzyskania wizualnej poprawy jakości skóry.
Zaskakująco dobre rezultaty stymulacji własnego kolagenu
uzyskuje się działaniem mikronakłuć i wprowadzeniem do skóry
witamin. Uzyskane efekty skłaniają pacjentów do kontynuacji zabiegów, a przede wszystkim pozwalają uwierzyć w ich bezkonkurencyjną siłę odmładzania i kreowania zdrowszej skóry.
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www.fabrykasukienek.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA SOPOT UL. GRUNWALDZKA 60/2 tel. 721 104 556

SUKIENKA
SKROJONA NA MIARĘ
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SKLEP ONLINE
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DW
oman
ENIM
stanik: Tommy Hilfiger
spodnie: Just Cavalli
bluza: Ice Berg

Zdjęcia: Marcin Biedroń/A12 Team www.marcinbiedron.com
Modelka: Katarzyna Dziurska
Stylizacje: Kokai/Klif Gdynia i Splendido/Klif Gdynia
Wizaż i fryzury: Aleksandra Foka Przyłuska
Produkcja: Monika Biedroń/A12 Team www.a12.com.pl

MODA 75
kurtka: Luisa Cerano
spodnie: Just Cavalli

bluzka: Ice Berg
spodnie: Cambio Jeans

MODA 77

kurtka: Red Valentino
spodnie: Cambio Jeans

78 MODA

bluzka: Cavalli Class

MODA 79

kurtka: Elisabetta Franchi
bluzka: Elisabetta Franchi
spodnie: Cambio Jeans

80 MODA

WIECZORNY
SHOPPING
W RIVIERZE

Imperial

Tous

S

pecjalne rabaty, pokazy mody, prezentacje samochodów,
degustacje i występy artystyczne - to największe atrakcje imprezy
Riviera VIP Shopping Party. Wieczorne zakupy, już po zamknięciu
Centrum spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów.
My wybraliśmy dla was najciekawsze stylizacje przygotowane przez
sklepy mieszczące się w Rivierze.
mr

Guess

Fot. Krzysztof Nowosielski

Etami

Felina

McGregor

No.1 i Shoes Loves Bags

Simple i Gino Rossi

- jedna z 6 autoryzacji w Polsce

Sheraton - „Dom Zdrojowy” ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot, tel. 58 736 55 13
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KUCHNIA SZEFA KUCHNI
ZA ZA O AN MAK ZIE I

A

AUTOR: MARTA JASZCZERSKA / FOTO: KAROL KACPERSKI

Był dobrze zapowiadającym się piłkarzem, ale wolał zostać kucharzem. Doświadczenie
zdobywał w uznanych zagranicznych restauracjach. Dzięki zdobytej wiedzy, pracowitości
i ogromnemu sercu do gotowania, Marcin Popielarz, Szef Kuchni gdyńskiej restauracji „Biały Królik”,
stał się prawdziwym, kulinarnym artystą.

N

azwa restauracji nawiązuje do Alicji z Krainy
Czarów. Czy kuchnia również?
Kuchnia jest pomorska. Opieram się na
starych recepturach, które modyfikuję. Moja
kuchnia jest pełna regionalnych produktów
i kreatywnych połączeń. Dbam o to, aby na talerzu było multikolorystycznie, a każde danie wyglądało jak małe dzieło sztuki. Tworząc
dania nigdy nie skupiam się na całości. Wybieram zawsze 4 produkty, na bazie których staram się znaleźć różne tekstury i smaki.
Gdzie zdobywałeś doświadczenie?
Moim pierwszym szefem kuchni był Łukasz Miecznikowski, który obecnie bierze udział w programie Top Chef. Pracowałem z nim
w restauracji Zeppelin, która znajdowała się nad klubem Parlament w Gdańsku. Później było kilka innych lokali, a następnie hotel
Sheraton w Sopocie, w którym spędziłem 5 lat. Następnie wyjechałem za granicę, gdzie w londyńskim Social Eating House kierowałem sekcją. Restauracja ta została odznaczona gwiazdką Michelin.
Później było Maaemo w Oslo, z dwiema gwiazdkami Michelin oraz
Kolonihagen Frogner.
Restauracja „Biały Królik” stawia również na smaki dzieciństwa.
Jakie są twoje smaki dzieciństwa?
Moja mama bardzo dobrze gotuje. Zawsze była bardzo kreatywna, mając po 3, 4 produkty w domu zawsze potrafiła coś dobrego
z nich zrobić. Mama nauczyła mnie robić czerninę, kaszankę, rosół
pomorski, czyli zabielany rosół z wiejskiej kury. Jest też mistrzem
kaczki w jabłkach. Chciałbym kiedyś powtórzyć to danie, ale trochę
w innej formie. Wychowywałem się na wsi, która liczy 304 mieszkańców. Jest to Przemysław, w gminie Stegna. Miałem gęsi, świnie,
wiejskie jajka. Dzięki temu od małego nauczyłem się używać dobrych produktów. Raz w miesiącu zabijało się świnię i robiło z tego
tysiąc różnych potraw. Świńskie policzki, które ja znam od dziecka,
trójmiejskie restauracje dopiero odkrywają zachwycając się delikatnością tego mięsa.
Czyli te smaki znajdują przełożenie w twojej karcie?
Nie tylko smaki, ale również techniki. Na przykład obecnie mamy
w karcie salceson z sarny i to jest dokładnie ta sama receptura, według której salceson robiła moja mama. Wielkim uznaniem cieszy
się też nasza zimna przekąska, śledź bałtycki po rybacku z pastą
z fermentowanej fasoli. Serwujemy go z sosem z fermentowanych
jabłek z tapioką, z kompresowanymi ogórkami gruntowymi, majonezem z kopru i żelem z pietruszki. Są to smaki, które znamy z dzieciństwa, jednak wszystkiemu nadana jest nowa tekstura, co sprawia,
że danie wygląda zupełnie inaczej niż się do tego przyzwyczailiśmy.

Marcin Popielarz
Jakie są Twoje ulubione smaki?
Zdecydowanie wolę dania zimne niż ciepłe. Preferuję smaki potraw, które muszą dojrzeć. Lubię szynki długo dojrzewające, przede
wszystkim szynkę jamon serrano. Lubię też fermentowane produkty.
Obecnie w karcie mamy miesiąc sfermentowanego selera. Miesiąc
przed podaniem podpiekamy go w chlebie solnym. Przez to, że ma
solną otoczkę nie pleśnieje, ale fermentuje, psuje się w środku. Po
miesiącu podgrzewamy go w emulsji masła i soku z selera naciowego i tak go podajemy. Uważam, że kiszony seler, to coś wspaniałego.
A podzielisz się z naszymi czytelnikami jakimś łatwym, ale smacznym przepisem?
Oczywiście. To będzie łatwa potrawa, ale potrzebująca czasu, aby
dojrzeć. Polędwicę z sarny lub z jelenia należy idealnie oczyścić i zasypać na jedną noc przyprawami takimi jak ziele angielskie, tymianek ,
natka pietruszki i zmielone goździki. Następnie drugiego dnia należy zasypać ją 200g soli i 200g cukru oraz ścisnąć bardzo ciasno folią.
Tak przygotowaną polędwicę należy zostawić na 7 dni w lodówce,
w której poddana zostanie zjawisku osmozy. Cała woda odpłynie
poprzez cukier i sól i zostanie nam szynka z polędwicy z sarny lub
jelenia. Po tym czasie należy ją obmyć. Rozpuścić smalec, dosypać mąkę i tak przygotowaną zawiesinę zostawić do wystygnięcia.
Następnie wysmarować nią polędwicę, aby się nie wysuszyła, zawiesić w kuchni i zostawić na 4 miesiące. To takie polskie prosciutto.
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„Alicja siedziała nad brzegiem rzeki, kiedy obok niej
przemknął biały królik. Usłyszała jak mówi do siebie, a kiedy
wziął zegarek i na niego spojrzał, zerwała się na nogi. Płonąc
z ciekawości pobiegła za królikiem przez łąkę i na szczęście
zdążyła wskoczyć za nim do nory skrytej pod żywopłotem…”
To spotkanie na zawsze odmieniło jej życie.

otwiera menu nowych doznań…

ul. Folwarczna 2, Gdynia Orłowo
www.quadrille.pl
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Jej wysokość truskawka

o królewski owoc, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ludwikowi XIV zawdzięczamy istnienie truskawek. Francuski władca, znany
był nie tylko ze swojego zamiłowania do sztuki i uciech ale był też wielkim smakoszem, kochał poziomki. Jeden ze szpiegów króla Słońce,
w Chile podczas szpiegowania Hiszpanów, udawał specjalistę od botaniki. W czasie jednej z akcji natrafił na tamtejsze poziomki. Wracając
do Francji dostarczył Ludwikowi chilijskie sadzonki, które nadworni ogrodnicy skrzyżowali z innymi odmianami. I tak narodziła się truskawka, która cieszy nasze podniebienia do dziś. Bon appétit!

CIASTKA FRANCUSKIE
Z RABARBAREM I TRUSKAWKAMI
Składniki:
• 1 opakowanie ciasta francuskiego
• 2-3 szklanki pokrojonego w 2cm
kawałki rabarbaru
• 2 szklanki pokrojonych w ćwiartki
truskawek
• 1/2 szklanki cukru pudru
• 2 łyżeczki mąki kukurydzianej
• 1 jajko, roztrzepane, do posmarowa
nia ciasta
Do miski wrzućcie rabarbar, truskawki i
zasypcie to wszystko mieszanką cukru i
mąki kukurydzianej. Wymieszajcie delikatnie, żeby zasypka pokryła wszystkie
owoce. Z ciasta wykrójcie koła, mniejsze,
większe, jakie wolicie. Zrobiliśmy różnej
wielkości.
Ułóżcie na nich po 1-2 łyżeczce owoców
i zawińcie brzegi, tworząc jakby sakiewki. Posmarujcie brzegi delikatnie jajkiem
i wstawcie do pieca rozgrzanego do
180'C na ok. 20-30 min, aż się zrumienią.
Smacznego!

www.eintopf.pl

ZAK Z O EM

Składniki:
• 2 piersi z kurczaka
• 1 szklanka posiekanych truskawek
• 2 łyżki soku z pomarańczy
• 1 łyżka posiekanej bazylii
• 1 łyżka posiekanej mięty
• 1 łyżka oleju kokosowego
• sól, pieprz

KA KO

M
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Do rondla wlejcie olej, podgrzejcie na średnim ogniu, dodajcie truskawki, sok pomarańczowy, miętę, bazylię, wymieszajcie i gotujcie
ok. 10 minut, aż truskawki zmiękną i sok się trochę zredukuje.
Piersi posólcie, popieprzcie i usmażcie na grillu, bądź patelni grillowej. Jeśli wybieracie patelnię, usmażcie je na 1/2 łyżki oleju kokosowego. Piersi wyłóżcie na talerze, polejcie sosem. Smacznego!

E

intopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania.
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie
autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

Fot. Panna Lu

I O AN K

www.eintopf.pl
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WITAJ W ŚWIECIE WIN
AUTOR: MATYLDA PROMIEŃ

Smak, barwa, aromat - to, a także wiele innych elementów stanowi o jakości wina.
Wybierając wino na swój domowy stół, czy też do prowadzonej przez siebie restauracji lub
hotelu warto zaufać ekspertom, którzy winną pasję, popartą latami praktyki i winiarskimi
podróżami, przekuli w zawód. Takimi ekspertami są Jakub Durlak, wiceprezes zarządu firmy
Winers oraz Tomasz Kalenik, dyrektor pionu sprzedaży.

G

dy kilka miesięcy temu rozpoczynaliście swoją działalność na pomorskim rynku zasłynęliście z doskonałych,
starannie wyselekcjonowanych win hiszpańskich. Czym
się zatem charakteryzują te wina i z jakich regionów pochodzą?
Jakub Durlak: Hiszpania to jeden z trzech największych
producentów win na świecie. Wydaje się, że dotychczas wina
hiszpańskie były mniej znane w Polsce, w restauracjach, czy sklepach
obok uznanych win francuskich częściej spotyka się wina włoskie,
czy też modne ostatnio wina z Nowego Świata. Tymczasem wśród
win hiszpańskich można znaleźć bardzo dużą ilość win o doskonałej jakości, niekoniecznie za duże pieniądze. Postanowiliśmy więc

z grupą przyjaciół zacząć naszą winiarską przygodę od tego kraju.
Dzięki pomocy jednego z naszych partnerów biznesowych nawiązaliśmy współpracę z właścicielami winnic produkującymi doskonałej jakości wina, niewystępujące dotąd na rynku polskim. Okazało
się, że nasze dobre wina szybko zostały doceniane przez klientów.
Najsłynniejszym hiszpańskim regionem jest oczywiście Rioja, która
do lat osiemdziesiątych królowała wśród win z Hiszpanii. Później
dołączyły do niej regiony takie jak Ribera del Duero, Toro, czy też
ostatnimi czasy Priorat. Można tu znaleźć również wina musujące
tworzone metodą tradycyjną, czyli tak jak wytwarza się szampany.
Nie samą Hiszpanią jednak koneser dobrych win żyje, o czym mogliśmy się przekonać na targach GastroExpo. Które wina cieszyły
się największym powodzeniem wśród odwiedzających?
Tomasz Kalenik: W Polsce miłośnicy wina bardzo chętnie wybierają wina z Nowego Świata, szczególnie z Chile czy Argentyny.
Obecna moda na picie tych win wynika w dużej mierze z nieco
innego smaku win z południowej półkuli. Nie jesteśmy państwem
z długą tradycją picia win wytrawnych, stąd poszukujemy win delikatnych, raczej słodkawych. Aby jednak klienci mogli porównać
smak win z różnych regionów świata, postanowiliśmy zaprezentować na targach dość szeroką ofertę naszych win. Dużą popularnością na targach cieszyło się nasze doskonałe Prosecco z weneckiej
winnicy Ponte. Klienci doceniali również naszą świetną ofertę białych win austriackich. Wśród win czerwonych prym wiódł szczep
Primitivo z półwyspu Salento, również ze słonecznej Italii.
W Polsce rośnie kultura picia wina. Służą temu choćby takie imprezy, jak Dzień Otwartej Butelki. Impreza taka odbyła się niedawno
w hotelu Dwór Oliwski przy współudziale firmy Winers. Jakie butelki zatem otwarto?
JD: Pod koniec maja odbyła się druga już edycja Dnia Otwartej
Butelki. Impreza jest doskonałą okazją, aby skupić w jednym miejscu różne firmy oferujące rozmaite alkohole oraz klientów, mogących tej oferty spróbować i znaleźć idealny dla siebie smak. Na
drugiej edycji prezentowaliśmy głównie wina z Nowego Świata,
czyli naszych nowych pozycji w ofercie. Doskonałe wina z Chile,
Argentyny oraz Nowej Zelandii. Nie zabrakło jednak tradycyjnych
kierunków w postaci win z francuskiego Bordeaux, jak i hiszpańskiej
Rioja, czy Ribera del Duero.

Winers sp. z o.o. sp. k.

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52
e-mail: office@winers.pl
Zamówienia: Tomasz Kalenik tel. 887 559 666
facebook.com/Winerspl
instagram.com/winers.pl
twitter.com/Winers_pl

Wspomniał Pan o winach Nowego Świata. Czy są jakieś zasadnicze różnice między tymi winami a klasykami z Francji, Hiszpanii
i Włoch?
TK: Główną różnicę stanowi klimat jak i sposób wytwarzania.
Wina z Francji, Hiszpanii czy Włoch są produkowane w oparciu
o tradycyjne metody, ściśle według wymagań danej apelacji. Wina
z Nowego Świata ze względu na większą ilość słońca i wyższe temperatury mają więcej alkoholu i są bardziej pełne. Dodatkowo tamtejsi winiarze są często nastawieni na uzyskanie owocowego smaku
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oraz podkreślenie charakteru szczepu winogron. Wśród osób pijących wino to walka tradycyjnego subtelnego smaku z „owocową
bombą”. Osobiście jestem zdania, że nie należy twierdzić, iż jedne
wina są lepsze od drugich. Wśród win ze Starego, jak i Nowego
Świata znajdziemy takie, które wywołają uśmiech zadowolenia na
twarzy już po pierwszym łyku. Najważniejsze by to co nalejemy do
kieliszka po prostu nam smakowało.
Każda firma stara się mieć w swoim portfolio prawdziwe winne
perełki. Jakie unikaty są w ofercie Winers i gdzie w Trójmieście
możemy znaleźć wasze wina?
TK: Wśród naszych perełek wymieniłbym wina z winnic Antonio
Moral i Aalto, tworzone przez Mariano Garcia, twórcę słynnego wina
Vega Sycylia. Z Hiszpanii również wina od Oscara Tobia z rejonu Rioja, w tym doskonała Gran Reserva z 2000 roku. Z Włoch zaś wyróżniłbym wspomnianą już winnicę Ponte, z której wina są dostarczane
do słynnej opery Gran Teatro La Fenice w Wenecji. Aktualnie nasze
oferta kierowana jest głównie do restauracji, choć systematycznie
rozszerzamy również ofertę dla klientów detalicznych. Wina można znaleźć w takich znanych restauracjach jak Goldwasser, L`Entre
Villes, Fishmarkt, Petit Paris, Krew i Woda, Fellini, San Marco, ale
także w wielu innych lokalach. Ilość miejsc, do których dostarczamy nasze wina, systematycznie rośnie. Chciałbym podkreślić, że
nasze główne atuty to nasz lokalny charakter, bliskość magazynu,
dzięki czemu błyskawicznie realizujemy dostawy, a także w pełni
profesjonalne podejście do biznesu i indywidualne traktowanie
każdego klienta. Oferujemy klientom nie tylko doskonałe wina, ale
także systematyczne szkolenia dla obsługi restauracji, aby zapewnić najwyższą jakość naszej obsługi. Jako jedyni w Trójmieście oferujemy naszym klientom specjalne urządzenie do nalewania wina
bez konieczności otwierania butelki, dzięki czemu wino zachowuje
świeżość nawet do 1 roku od chwili nalania z butelki pierwszego
kieliszka. Cieszy nas, iż nasza pasja do wina i troska o klienta na każdym kroku zdobywa uznanie kolejnych klientów.
Winers systematycznie rozszerza swoją ofertę. Czym zatem zaskoczycie w najbliższej przyszłości?
JD: Wina do naszej oferty są starannie wybierane. Kryteria

selekcji są naprawdę bardzo ostre, wiele win odrzuciliśmy z prostego powodu – nie były wystarczająco dobre w stosunku do ich
ceny. I tę zasadę z pewnością utrzymamy w przyszłości. Chcemy
aby marka Winers kojarzyła się wyłącznie z dobrej jakości winami.
Naszym główny celem jest promocja kultury picia wina, promowanie picia win dobrej jakości, tak aby czasy tanich, owocowych
win krajowych odeszły na zawsze w niepamięć. Wino to przecież
doskonały dodatek do każdego posiłku, o czym wiedzą mieszkańcy krajów z długą tradycją winiarską. We wrześniu rozpoczynamy
cykle szkoleń w szkołach gastronomicznych, jak i cykliczne degustacje dla wszystkich, którzy będą chcieli się o winie czegoś więcej
dowiedzieć, łączone z degustacją ciekawych kuchni. O szczegółach
chętnie opowiemy jesienią.
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Fot. Karol Kacperski

Fot. Karol Kacperski
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CLAUDIA FILIPPI – CHODOROWSKA
Z ziemi włoskiej do Polski w jej wykonaniu nabiera podwójnego
znaczenia. Konsul Honorowy Republiki Włoskiej w drugim pokoleniu. Wybitny ekspert kuchni włoskiej, znawczyni kuchni świata.
W prosty sposób zdradza największe kulinarne tajemnice Italii.
Przez ponad 10 lat współwłaścicielka restauracji Rozmaryn w Sopocie, stoi również za sukcesem Toscana w Sopocie. Oddana
całkowicie pasji gotowania. Jest członkiem zrzeszenia włoskich
restauratorów na świecie „Ciao Italia” w Rzymie.

KUBA MAJ
Współwłaściciel restauracji Rucola, Tapas de Rucola, Grono di
Rucola, Vinegre di Rucola, Tandoori Love. Słusznie nazywany
„artystyczną duszą trójmiejskich kulinariów”. Pasjonat dobrych
wnętrz, fotografii, jedzenia, kuchni świata i podróży, z których
przywozi całe mnóstwo kulinarnych inspiracji. Lubi jadać nie tylko w swoich restauracjach, bo – jak twierdzi – uwielbia miejsca
stworzone dla smakoszy, w których można cieszyć się życiem
i kulturą jedzenia.

JEGO WYSOKOŚĆ MAKARON
AUTOR: AGATA RUDNIK

Mówi się, że to muzyka łagodzi obyczaje. Ja jednak jestem zdania, że to wspólne jedzenie
sprawia, że ludzie stają się bardziej otwarci. Po prostu. To właśnie dlatego kolejny odcinek
Kuchennych Historii przeniósł się do kuchni sopockiej restauracji Grono di Rucola. Co stanie
się, kiedy do wspólnego gotowania zabiorą się Claudia Filippi - Chodorowska, Honorowy
Konsul Republiki Włoskiej, znawczyni kuchni śródziemnomorskiej oraz Kuba Maj, pasjonat
kuchni świata? Jedno jest pewne - będzie pysznie. Przy okazji porozmawiamy o tym, gdzie
w Trójmieście kupować najlepsze produkty i dokąd wybrać się w poszukiwaniu dobrych win
(i tu niespodzianka!).
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Składniki przygotowane. Na patelni już podgrzewa się oliwa.
KM: Claudia, a masz coś takiego, że nachodzi cię ochota na jakiś
produkt, czy smak?
CFC: Tak, ale u mnie to chyba skrzywienie zawodowe, bo największą ochotę mam na to, co jest w danym sezonie dostępne.
Teraz „siedzę” w szparagach.
KM: Ja teraz za to oszalałem na punkcie kopru włoskiego
z cytryną.
CFC: A spróbuj go wymieszać z pokrojoną pomarańczą, czerwoną cebulą, oliwkami i oliwą extra vergine, do tego sól i pieprz.

To znana sałata sycylijska, bo tam przecież dojrzewają pomarańcze.
Na patelni ląduje posiekany czosnek i cebula. Dołącza do nich
pietruszka, a następnie pomidorki koktajlowe. Krewetki i kalmary
rozmrażają się.
AR: No dobrze, przejdźmy do tematu dostawców, bo to o nich
mieliśmy dziś rozmawiać. Gdzie i u kogo powinni zaopatrywać się
restauratorzy?
KM: Są pewne kwestie sprawdzone w innych krajach, które spokojnie można przenieść do Polski. Tak z innej beczki, ale we Włoszech, Anglii, Hiszpanii, czy Francji normalne jest to, że istnieje serwis, który ostrzy noże. Przyjeżdża rano do restauracji, przywozi ostre
noże, zabiera ze sobą tępe. I tak co dwa, trzy dni. U nas trzeba to
robić na własną rękę. Kto wie, może to dobry pomysł na biznes?
A co do dostawców to bywa różnie... Nieterminowość, niesłowność
są niestety na porządku dziennym. Z drugiej strony są też takie osoby, jak nasz Michał, który jest niesamowity. Jeździ na giełdę o 2:00
w nocy. Zna się na wszystkim, bo od lat tym handluje.
Claudia dodaje pomidorki koktajlowe, próbuje papryczkę chili.
Kuba powoli wstawia makaron.
CFC: A nie uważasz, że szanujący się szef kuchni powinien kilka razy w tygodniu pojechać sam na giełdę warzywną, na halę
rybną i mięsną? Ja tak robiłam, przez dwanaście lat prowadzenia
Rozmarynu.
KM: Pewnie. Tak też ze wspólniczką robimy. W Polsce jednak jest
to chyba jeszcze mało spotykane.
CFC: Kuba, czy ty posiadasz jakieś ostrzejsze chili, bo te papryczki w ogóle nie są ostre.
KM: Rzeczywiście. Czekaj, przyniosę sambal (indonezyjski sos
chili – przyp. red.)

Fot. Karol Kacperski

K

uba, a masz makaron spaghetti, czy tylko bucatini?
Agata Rudnik: A jaka jest różnica między jednym a drugim (pytam zakładającą już na siebie
fartuch Claudię)?
Kuba Maj: Kto jak kto, ale na to pytanie tylko taki ekspert jak
Claudia może udzielić ci prawidłowej odpowiedzi.
Claudia Filippi - Chodorowska: Makaron spaghetti jest cienką
rureczką, zaś bucatini jest dużo grubszy i ma dziurkę w środku. Ten
drugi najczęściej używany jest w Rzymie i w rejonie Lacjum do bucatini all’amatriciana, przygotowywanego na bazie sosu pomidorowego, ostrej papryczki, sera owczego pecorino i włoskiego suszonego boczku, robionego z części policzkowej. Do owoców morza
jednak najlepiej sprawdza się spaghetti lub linguine – spłaszczone
spaghetti. We Włoszech prawie każdy rodzaj makaronu ma przypisane swoje sosy. A pietruszkę masz? Papryczkę chili? Krewetki?
Czosnek? Cebula? Cytryna? Pomidorki koktajlowe? Białe wino?
KM: Wszystko jest! A jakiś kalmarek?
CFC: Pewnie! Ale już basta, nie dawaj tyle tego makaronu
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AR: Jak to jest z przyprawami? Czy lepiej jest przyrządzić coś
wyrazistego, czy to gość powinien przyprawić sobie potrawę do
smaku?
CFC: Gościa trzeba nakierować, by miał pojęcie, jak całość ma
finalnie smakować. Sól w odpowiednich ilościach wynosi smak
potrawy do góry. Podobnie cytryna „wyciąga” smak truskawki.
Co więcej, ocet balsamiczny z tzw. wysokiej półki, wydobywa smak
poziomki. Stąd we Włoszech poziomki leśne podaje się z kilkoma
kroplami bardzo gęstego i starego octu balsamicznego. Danie
musi mieć charakter, gość może je jedynie doprawić. Kuba, a mogę
drugą deseczkę poprosić?

Claudia kroi owoce morza i dodaje je do wcześniej przygotowanych składników na patelni.
CFC: Kalmary mają takie cienkie fiszbinki przezroczyste, które
należy wcześniej wyciągnąć. Mątwy za to mają grube fiszbiny i są
one umieszczane w klatkach kanarków, by mogły sobie ostrzyć na
nich dzioby.

Fot. Karol Kacperski

KM: A widziałaś, ostatnio w dyskontach można dostać całkiem
niezłe owoce morza.
AR: Skoro jesteśmy już przy dyskontach, czy nie jest tak,
że jakość ich towarów znacznie się poprawiła?
CFC: To sieciówki, w których można dostać też dobre, oryginalne produkty.
KM: Takie dyskonty są na całym świecie i naprawdę zaopatrują
się w nich osoby, które naprawdę znają się na jedzeniu. To przecież
nie wstyd, choć wielu rodaków tak myśli. Poza tym dyskonty mają
codziennie dostawy, w tym także od swoich producentów. Proponują też całkiem niezły wybór win.
CFC: Szczególnie dobre w dyskontach są wina hiszpańskie
i z Nowego Świata, które są tańsze niż europejskie.

AR: A gdzie kupić możemy dobre mięso, ryby, warzywa i owoce?
CFC: Hala Targowa w Gdyni. Tam jest wszystko. Co czwartek nawet
kupić można świeże kalmary baby, dorady, ośmiornice, krewetki,
brzytwy, ostrygi, mule i vongolle.
KM: A u kogo kupujesz? Bo ja zawsze u tych pań, tam w rogu.
CFC: A ja kupuję na tym stoisku na początku, u Halinki, ale to ten
sam właściciel, czyli chodzimy do tego samego. Masz łyżkę cedzakową?
Zapach w kuchni staje się obłędny, przepełniony przede wszystkim czosnkiem i świeżą pietruszką. Claudia ściera skórkę cytryny
i podlewa całość białym winem.
KM: Wezmę takie głębokie talerze, ok?
CFC: Tak, będzie nam wygodnie jeść.

Zasiadamy przy stole i choć mamy kontynuować rozmowę,
to jednak w obliczu takiej pasty trudno jest skupić się na czymś
innym niż pospieszne pałaszowanie.
CFC: Bardzo dużo zależy od samego gatunku makaronu. Ten,
to najwyższa półka włoskich makaronów. Wyobraźcie sobie taką
historię. Jest rok 2000, występ Al. Bano i Rominy Power w Sopocie. Jestem na koncercie i wiem, że wieczorem cały dół restauracji
mam zajęty. Nagle otrzymuje telefon, że po występie do Rozmarynu przyjdą także Al. Bano, Romina Power i cały zespół muzyczny.
Panika, bo wiedziałam, że może zabraknąć makaronu. Coś udało się
jednak skombinować ze sklepu nocnego. Podczas kolacji, wszyscy
nam bardzo dziękowali, chwalili wszystkie dania. Tylko jeden z muzyków powiedział – wspaniałe jedzenie, ale ten makaron to chyba
nie do końca był włoski. To niesamowite, że był w stanie to rozróżnić.
AR: I teraz już wiem, dlaczego mój znajomy z Mediolanu
przywiózł ze sobą w bagażu podręcznym własny makaron.
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WINO NA PIERWSZYM PLANIE
Pisarz Ernest Hemingway mawiał, że wszystko czego oczekuję od wina to, aby się
nim cieszyć . Jedno jest pewne, kolacja degustacyjna z winem Chateau Lafit w restauracji
Mercato w hotelu Hilton okazała się być prawdziwą podróżą do świata win Barona Erica
de Rothschilda. Całość poprowadził gość specjalny Xavier Logwtte, na co dzień zajmujący
się promocją marki Lafite Rothschild na świecie.

Corbières AO idealnie wydobyło smak
dojrzewającego w kiszonej żurawinie
sera koziego, płatków truskawek i świeżych ziół.
Dwie kolejne ”rubinowe propozycje” - Bodegas Caro Amancaya Gran
Reserva Mendoza oraz Château Lafite
Rothschild Carruades De Lafite Pauillac
AOC z 2010 roku idealnie współgrały
ze smakiem krwistego combra z jelenia
podanego z palonym pasternakiem,
puree z kasztanów i sosem z infuzowanej trawy żubrowej oraz z polędwicą wołową, szpinakiem i nowalijkami. Kolację degustacyjną
zamknął deser w postaci lodów wiśniowych podanych z orzechami
oraz werbeną i pietruszką. Serwowane do niego słodkie białe wino
ze spleśniałych winogron Château Rieussec Premiere Cru Classe
Sauternes AOC dopełniło radosnego nastroju.
Fot. Karol Kacperski

B

egonia, świeży ser i czarnuszka podane z wyrazistym,
a jednocześnie kremowym
i świeżym w smaku szampanem Champagne Barons de Rothschild Blanc de
Blancs NV były zaledwie preludium
tego, co czekało na gości podczas kolacji degustacyjnej w gdańskiej restauracji Mercato. Podawane po kolei potrawy
wywoływały nie tylko uśmiech zadowolenia na ich ustach, ale także pobudzały
do prawdziwych dyskusji, którym sprzyjała swobodna atmosfera
w towarzystwie najlepszych win Francji i Argentyny.
Klasyczne białe, wytrawne francuskie wino Château Rieussec „R”
de Rieussec Blanc Sec Bordeaux AOC towarzyszyło wędzonemu
jesiotrowi podanemu z oliwą z pokrzywy i marynowanym jabłkiem.
Trzecie wino i zarazem pierwsze czerwone - Blason D’Aussieres

KULINARNE ŚWIĘTO W SOPOCIE
To będzie niesamowita dwudniowa uczta dla podniebienia. W dniach 27 i 28 czerwca na
sopockim molo odbędzie się trzecia edycja cyklicznego kulinarnego wydarzenia z udziałem
znakomitych kucharzy z wielu zakątków Polski „Slow Fest Sopot”.

Fot. Materiały prasowe

P

rzy eleganckim długim stole ustawionym wzdłuż
sopockiego Molo pojawią się między innymi
sławy kulinarne, członkowie Slow Food International i Polska, szefowie kuchni ok 50-ciu restauracji
z Trójmiasta, Kaszub i innych rejonów Polski, artyści, celebryci, blogerzy kulinarni, politycy i samorządowcy, młodzi zdolni
pasjonaci gotowania. Wszyscy respektując zasady Slow Food
oraz założenia festiwalowego menu serwować będą pyszne
degustacyjne przekąski dla wszystkich chętnych gości.
Różnorodność potraw zaspokoi najwybredniejsze gusta.
W menu znajdą się ryby bałtyckie, atlantyckie i słodkowodne,
dania z owoców morza, przysmaki mięsne, a także specjały
kuchni greckiej, francuskiej, tajskiej, włoskiej, afrykańskiej
i oczywiście polskiej. Nie zabraknie propozycji wegetariańskich i wegańskich, pysznych wypieków i słodkości, przysmaków z kaszubską truskawką w roli głównej oraz firmowej
potrawy kurortu, tzw. „sopockiego śledzika”.
Każdy z odwiedzających będzie mógł degustować potrawy po zakupieniu kuponu za symboliczne 5 zł (karnety 5x5).
Imprezie organizowanej przez Slow Food Pomorze i produkowanej przez Akademię Kulinarną Fumenti towarzyszyć
będzie wiele atrakcji, w tym wykłady, pokazy kulinarne,
warsztaty.
mp
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ZANURZONY W MUZYCE
AUTOR: PAULINA BŁASZKIEWICZ/FOTO: MICHAŁ ANDRYSIAK

Wojtek Mazolewski

Przystojny, świetnie ubrany, błyskotliwy i nieprzyzwoicie utalentowany. Brat słynnego
Mazzolla - prekursora yassu. Przez wiele lat fascynował się punkiem, który po latach zdradził z jazzem. Na palcach pozostały jednak tatuaże, które przypominają o tym, co w jego
życiu ważne. Autor jednej z najciekawszych płyt ostatnich miesięcy w rozmowie z Prestiżem mówi o „Polce”, kobietach, szaleństwach i ograniczeniach.

Z

agrałbyś koncert dla kuracjuszy w Ciechocinku?
Zrobiłbym to z przyjemnością.

Pytam o ten Ciechocinek, ponieważ spędziłeś w tym mieście kilka
tygodni na planie filmu Janusza Majewskiego „Excentrycy”, który
jesienią wejdzie na ekrany kin. To twój pierwszy raz w filmie?
Oj tak (śmiech). To była dla mnie ekscytująca przygoda, kolejna
wariacja w życiu i pewna nauka. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, w której musieliśmy sprostać filmowym zadaniom, ale też
mogliśmy poznać ludzi o innej wrażliwości. Bardzo mile wspominam te dyskusje na planie. Dla mnie to był zupełnie inny świat, do
którego mogłem zajrzeć.
Ty lubisz takie inne światy i nieznane zakamarki? Krytycy muzyczni mówią o tobie, że dokonałeś niemożliwego, bo swoją „Polką”
oswoiłeś Polaków z jazzem, który nadal jest traktowany jako bardzo hermetyczny gatunek muzyczny. Masz tego świadomość?
Wiesz, ja potrafię odlecieć ze swoim zespołem bardzo daleko.
Czasami ten lot jest wysoki, ale bardziej chodzi nam o to, że każdy z nas odbiera muzykę jak dziecko. Nawet, jeżeli robimy dziwne
rzeczy, to staramy się wszystko przekazać z wielką mocą i energią,
by rzeczywiście odbiór był organiczny. Chcę żeby ludzie mogli to
poczuć we własnym organizmie. Od samego początku staram się
robić muzykę, która czerpie z tradycji jazzowej i otwiera ludziom
serca.

Chyba nie tylko serca. Byłam na jednym z twoich koncertów i widziałam reakcje publiczności, zwłaszcza przy utworze „Get Free”,
który podsumowujesz słowami: „Niech impreza wiecznie trwa...”
Ja tylko przypominam o tym, że twórcze działanie, nawet te najbardziej zwariowane, pogibane i dziwne może się udać. Staram się
przypomnieć ludziom, którzy przychodzą na moje koncerty, by robili to co kochają, obojętnie co to jest. Staram się motywować do
robienia dobrych rzeczy.
Jakich na przykład?
Chociażby najprostszych, prozaicznych. Dobrą rzeczą jest dla
mnie pójście do domu i zrobienie kolacji ukochanemu, czy ukochanej, albo napisanie wiersza. Cokolwiek. To nie ma żadnego znaczenia. Mówię, że moja wyobraźnia sięga tam, gdzie wasza. Każdy
z nas ma swoje marzenia, potrzeby i powinien je realizować. Jeżeli
będziemy robić to co kochamy, to świat po prostu będzie lepszy.
Rozumiem, że wyznajesz zasadę, że trzeba się cieszyć z małych
rzeczy, bo to one składają się na wielkie szczęście? Mam wrażenie,
że dostrzeganie drobiazgów to domena jazzmanów?
Staram się być tu i teraz. Za każdym razem chcę poczuć jak było.
Niezależnie od tego z kim nawiązuję relację grając, staram się bardzo mocno zanurzyć w publiczność. Są takie momenty w trakcie
naszego koncertu, kiedy faktycznie mogę wyrównać oddech i poczuć ludzi, którzy są. Jestem jakby jednością ze swoim zespołem,
ale i z publicznością. Za każdym razem tak naprawdę to jest inne
doświadczenie.
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Za każdym razem jest szaleństwo...
Wtedy serce się raduje. Moje wrażenia po ogólnopolskim turnee
są bardzo pozytywne. Frekwencja na naszych koncertach przerosła
nasze oczekiwania. Gramy w salach wypełnionych po brzegi, gdzie
jest kilkaset osób.
Z przewagą kobiet?
To bardzo dobrze o nich świadczy (śmiech), ale nie chciałbym
generalizować. Nie lubię generalizacji w ogóle. Oczywiście moja
płyta zwraca uwagę na pierwiastek kobiecy, który jest dominujący...
No właśnie. Nawet na okładce jest Małgorzata Braunek. Dlaczego
właśnie ona?
Małgorzata Braunek to przede wszystkim symbol bardzo silnej
Polki, mocnej świadomej kobiety. Ja tak postrzegam Polki. Również
postrzegam je w takim pryzmacie oderwania od naszego podwórka.
Czyli jak?
Ale jesteś uparta. Ok, widzę je jako inspirujące, zwariowane i kochane istoty.
Jakoś ci nie wierzę...
(śmiech) Dlaczego nie? Ja spotkałem wiele kobiet, które są takie, jak mówię i to jest wspaniałe. Jakimś takim archetypem Polki
w moim odczuciu jest kobieta bardzo otwarta i wolna, a jednocześnie pełna ciepła. Jest oddana, a tym dobrem i ciepłem naprawdę
potrafi otulić mężczyznę, któremu wydaje się, że nie istnieje w tej
przestrzeni. To dzięki niej potrafi się odnaleźć. To rodzaj relacji,
współdziałania, współżycia.
Zaskoczyłeś mnie. Nie wiem, czy dobrze interpretuję to co mówisz, ale ja widzę dużo tęsknoty w twoich słowach. Mylę się?
Nie, bardzo dobrze to odczytujesz. Zbierając utwory na płytę
„Polka”, jeździliśmy z zespołem po całym świecie. Te utwory
powstawały w momencie, kiedy tęskniłem za rodziną i … kobietą.
Ten element jest bardzo znaczący na tym albumie, ale absolutnie nie chciałbym tych dźwięków sprowadzać tylko do jednego
mianownika.
Więc o czym jeszcze opowiadasz?
O współczesnym życiu. „Polka” opowiada o tym, co nam jest potrzebne, czego czasem nam brakuje. To jest taka próba zatrzymania
naszej wrażliwości na czymś ważnym, czymś co jest istotne, co buduje i co przetrwa.
Wierzysz w to, że w muzyce obowiązują te same zasady
co w życiu?
Muzyka jest absolutną wolnością. To jest to miejsce, gdzie mogę
wyrazić wszystko. Często to jest również to, czego w życiu nie mogę
zrobić, czy powiedzieć.

Wojtek Mazolewski

Co cię ogranicza?
Chociażby język, w którym mówię, możliwości werbalne. Czuję,
że jestem absolutnie ograniczony i nie mogę wyrazić słowami do
końca tego, co czuję. Chodzi mi o złożoność relacji, uczuć, wrażeń.
Muzyka oddaje to w pełni i dlatego jestem tak bardzo w nią zanurzony i wierzę w jej siłę.
Co jest dla ciebie ważne? Kilka miesięcy temu miałam okazję rozmawiać z innym trójmiejskim muzykiem, Mikołajem Trzaską, który
stwierdził, że już nie będzie i nie chce być wirtuozem. Mówił, że
ważna jest radość z grania, a nie dążenie do perfekcji i ciągłe podnoszenie poprzeczki.
Przede wszystkim ważna jest świadomość tego, co się robi. To
cechuje trójmiejskich muzyków. Wśród nich dorastałem i nie ukrywam, że jestem im bardzo wdzięczny za te relacje i inspiracje. Wydaje mi się, że najważniejszy jest przekaz, motywacja z jaką coś robisz, chęć dania i oddania się ludziom. Nie ma znaczenia, czy jesteś
wirtuozem czy nie, bo ta granica jest bardzo płynna. Na tym poziomie ocena każdej z osób z widowni będzie zupełnie inna. Chodzi tu
o poziom i o to jak grasz. Z kolei ocena tego, co opowiadasz i z jaką
siłą to robisz będzie już bardzo podobna, bo najistotniejsze jest to,
co ludzie dostaną na koncercie.
Mamy wymagająca publiczność w Polsce?
Absolutnie tak. Mamy wspaniałą publiczność, która bardzo wnikliwie obserwuje to, co się dzieje i przede wszystkim jest liczna.
To duża zmiana. Wokół jazzu powstało mnóstwo stereotypów m.
in. takich, że odbiorców tego gatunku będzie u nas zawsze tyle
samo, czyli mało. Byłam w swoim życiu na „kilku koncertach”
jazzowych i wiesz co mnie wkurzało? To, że uczestniczyli w nich ludzie, którzy tak naprawdę mieli w nosie to, kto i jak gra. Ważne, że
leciał jakiś jazz, a tego przecież słuchają inteligentni ludzie. Sami
muzycy też nieraz sprawiali wrażenie wyniosłych, a ich komunikat
był jednoznaczny: Patrzcie i słuchajcie, bo kopnął was wielki zaszczyt, że dla was gram...
Wiesz, ja czasem nie potrafię nawet bronić swoich kolegów w takich sytuacjach. Doskonale rozumiem to, o czym mówisz i wiem, bo
zdarza się, że oni czasami się zapominają. Zdarza się, że muzyk jazzowy wychodzi i się popisuje. Gdybyś poszła na imprezę i zobaczyła koleżankę, która przez cały czas pokazuje jaka jest piękna, to też
w pewnym momencie miałabyś dość i poszłabyś na inną imprezę.
Muzycy czasem też sami sobie strzelają gola. Przesadzają z tym jak
bardzo chcą pokazać to, jacy są wspaniali. To taki rodzaj masturbowania się, który jest nieprzyjemny w odbiorze. Być może środowisko muzyczne jest w stanie to odebrać jako coś istotnego i ciekawego, ale dla publiczności nie oznacza to nic. Powiedziałbym, że ona
czuje się wręcz pominięta w tym dialogu scenicznym. Siłą sztuki jest
prawda, autentyczność. Jeżeli to w niej jest, to ona zawsze znajdzie
odbiorców, obojętnie jaką będzie miała formę.

95

96 KULTURA I SZTUKA

NIE MYŚLĘ. GRAM Z SERCA
AUTOR: MARTA JASZCZERSKA/FOTO: MONA BLANK

Piekielnie zdolny, szalenie pracowity i charakterny indywidualista z jasno sprecyzowanymi
marzeniami i celami. Młody pianista Artur Sychowski zachwyca nie tylko europejską
publiczność, ale też amerykańską. A to dlatego, że jego muzyka niesie ze sobą intencję dobra.
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Artur Sychowski

Z

acznę prosto z mostu.
Jesteś „muzycznym geniuszem”?
Nie, nie jestem geniuszem, nie
czuję się tak. Jestem normalnym
chłopakiem z Wejherowa (śmiech).

A do tego solistą, akompaniatorem, kompozytorem, stypendystą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce, laureatem
wielu prestiżowych europejskich konkursów fortepianowych,
przez amerykańskie media określanym jako „wschodząca
gwiazda”, a masz zaledwie 19 lat. Jak długo trwa już twoja
przygoda z muzyką?
W zasadzie to od początku. Pochodzę z bardzo muzykalnej
rodziny. Gdy byłem niemowlęciem muzyka mnie uspokajała.
Gdy ktoś z domowników zaczynał grać, momentalnie milkłem.
Podobno w wieku 4 lat po raz pierwszy zagrałem na pianinie.
Z racji tego, że w moim rodzinnym domu czas świąt Bożego
Narodzenia, to zawsze był czas wspólnego kolędowania, zagrałem
kolędę. Albo raczej próbowałem zagrać (śmiech). Później zacząłem
podpatrywać moją siostrę, która uczyła się w szkole muzycznej
i sam postanowiłem podążać tą drogą.
Dlaczego fortepian?
Wykształcenie muzyczne to taki trochę obowiązek w naszej
rodzinie. Tata jest samoukiem, ale mama i moje rodzeństwo
uczęszczali do szkół muzycznych, ucząc się gry na różnych
instrumentach, m. in. też na pianinie, które mieliśmy w domu. To
pierwszy instrument, z którym miałem styczność, więc wyszło tak
jakoś samoistnie. Fortepian klasyczny mnie jednak nudził. Chciałem
czegoś więcej od tego instrumentu. Gdy zobaczyłem występ Leszka
Możdżera wiedziałem, że znalazłem swoją drogę, że ktoś przede
mną przetarł tą ścieżkę.

Jaka jest twoja muzyka? Łączysz klasykę ze współczesnością?
Na czym polegają te interpretacje?
Poruszam się w czterech kategoriach muzyki: klasycznej,
jazzowej, filmowej i własnej. Łączę te gatunki i tworzę coś nowego,
co moim zdaniem jest bardzo twórcze i unikalne. Szanuję klasykę,
mam duże uznanie dla wszystkich kompozytorów, ale uważam,
że np. Penderecki to muzyka przeszłości. Dla mnie jest to muzyka
niezdatna do słuchania. Muzyka musi być dla ludzi. Ja tworzę
taką muzykę. Ludzie zaganiani dniem codziennym przychodzą na
moje koncerty, aby się zrelaksować, napawać pięknem, wzbogacić
duchowo. Muzyka musi coś przekazywać, musi mieć intencję.
Muzykę można postrzegać jako barwy, emocje, taniec, śpiew czy
malarstwo. Moim celem jest muzyka, a dodatkowo trafienie nią
w serca ludzi. Do tego nigdy nie uważałem przestrzegania nut za
obowiązek. Zawsze grałem po swojemu. Mam mnóstwo swoich
kompozycji, gram je na koncertach, ale to są wszystko improwizacje,
ponieważ ich nie zapisuję. Za każdym razem gram je inaczej.
Czyli nie usłyszę dwa razy tego samego wykonania?
Nie (śmiech). To jak zagram dany utwór zależy od tego, co będę
aktualnie czuł, jak wpłynie na mnie atmosfera miejsca, jak energia
publiczności mnie poniesie.
Skończyłeś szkołę muzyczną w Gdańsku i rozpocząłeś studia
w Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku kompozycja. Jakie
masz dalsze plany?
Pół roku studiowałem kompozycję i właśnie idę z niej
zrezygnować.
Dlaczego?
Bo ta kompozycja nie ma nic wspólnego z kompozycją. Umiem
pisać, tworzyć kompozycje, ale ja tworzę z serca. Podobno jest
to herezja, bo kompozycja musi mieć konstrukcję i sens. U mnie
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ich nie ma, a jednak ludzie przychodzą mnie słuchać. Mój utwór
„Niebiańska droga” zaaranżowałem na Cappellę Gedanesis, dwa
chóry, solistkę i na fortepian. To dosyć duży skład. Pokazałem tę
kompozycję wykładowcom, a oni stwierdzili, że nie jest możliwe,
abym stworzył ją bez myślenia. A tak było. Ja nie myślę, ja tworzę
z serca. Dlatego rezygnuję z tego kierunku, bo nie uważam, że
muzyka to algorytm nut czy przypadkowość. Nie uznaję takich ram.
W jakie ramy da się włożyć twój autorski show muzyczny HeART
Impression?
Chcę moją improwizację unikalnego połączenia muzyki
klasycznej, jazzowej, filmowej i mojej przedstawić w różnych
formach. Muzyka to światło, dźwięk, film czy taniec i właśnie dzięki
tym środkom chcę wzbudzić emocje w widzach i zaaktywizować
pewne obszary człowieka. Gram hollywoodzką muzykę, koncerty
są zazwyczaj programowane, żeby wiedzieć co w danej minucie
się wydarzy. Ostatnim punktem show w nowej odsłonie, będzie
występ solistki, którą mam nadzieję, w Sali Kongresowej, będzie
Justyna Steczkowska. Prapremiera HeART Impression odbyła
się w Wejherowie, w Filharmonii Kaszubskiej w zeszłym roku,
premiera natomiast odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Gdyni,
być może jeszcze w tym roku. Zakończenie trasy przewiduję w Sali
Kongresowej w Warszawie.
A jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
Głównie ciszy, jednak ostatnio zacząłem słuchać muzyki
elektronicznej. Chyba brakuje mi ostatnio pewnej impulsywności,
stąd taki wybór.
Pasjonuje Cię coś poza muzyką?
W wolnych chwilach, a tych naprawdę mam niewiele, maluję
obrazy. Interesuję się też fotografią. Jestem człowiekiem, który
czego się dotknie, wyciąga z tego maksimum. Nie mam słomianego
zapału. Kiedy coś robię, robię to na 100%.
Szykuje się jakaś płyta? Bo słyszałam, że chyba tak…
Słyszałaś pewnie, że chciałbym ją wydać w USA.
Zgadza się. To prawda?
Mam kontakt do kolegi producenta Beyonce i wierzę, że ten
kontakt zaowocuję współpracą z kimś z Los Angeles lub Nowego

Jorku. Gdybym wydał płytę w Polsce zasięg tej płyty byłby tylko
polski, ewentualnie europejski. Gdy wydam płytę w Stanach,
to przede wszystkim Polacy uznają ją za coś godnego uwagi, bo
przecież to płyta wydana w Stanach (śmiech), po drugie Amerykanie
mają bardzo dobrze rozwinięty marketing. Świetnie wypromowali
Justina Biebera i inne gwiazdki Disney Channel.
Chyba nie porównujesz się do Biebiera?
Nie, choć nasze sytuacje są dosyć podobne. Pochodzący
z kanadyjskiej wioski, wychowany bez ojca chłopak, został
zauważony przez managera, który stworzył z niego gwiazdę. On
też chodził na konkursy. Człowiek, który nic nie miał, stał się jedną
z najlepiej zarabiających gwiazd na świecie. To też przemyślana
rola managera, który trafił w odpowiedną grupę odbiorców, którzy
rośli razem z Bieberem. W tej chwili Bieber wycofał się z rynku, nie
daje już koncertów, a mimo to zarabia krocie. Ale nie oszukujmy
się, jestem Polakiem i tutaj nie zajdę daleko. Tutaj każdy jest mądry,
a krytykowanie jest sposobem na życie.
Jesteś pewny siebie?
Mówią, że jestem pewny siebie, ale czy to źle? Mi nikt w życiu nie
pomagał. Obecnie mieszkam za Wejherowem, w Gościcinie. Moim
celem jest przeprowadzka do Warszawy, ale póki co, wszystko
robiłem z perspektywy Gościcina, z wioski. Udało mi się dotrzeć do
hollywoodzkich dziennikarzy, czy polonijnych redaktorów w Szkocji,
udzielać wywiadów zagranicznym magazynom, a przecież wielu
ludziom ze stolicy to się nie udaje. Ja nie myślę. To jest nasza głupia
kultura, która każe nam myśleć. Ja czuję i wierzę. Chcę zaistnieć
w Hollywood. Jak to zrobię? Nie wiem. I wtedy odzywa się do mnie
dziennikarka z Elite Magazine z Hollywood i chce przeprowadzić
ze mną wywiad. Chcę udzielić wywiadu Magazynowi Prestiż
i nagle ty się do mnie odzywasz. Swoimi działaniami kreuję swoją
przyszłość, ale nie myśląc, a oddając całe serce muzyce, poddając
się dźwiękom, mając intencję dobra.
Czy w najbliższym czasie będzie można Cię gdzieś usłyszeć?
Tak, w ramach letnich koncertów organizowanych przez Fundację
Alegoria Kultury w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 19 lipca
i 28 sierpnia zagram koncerty Piano Impression łączące wszelkie
improwizacje, własne kompozycje i muzykę klasyczną w świeżym
wydaniu. Wszystko z serca. Serdecznie zapraszam.
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SZCZĘŚCIE NA WAGĘ ZŁOTA
AUTOR: AGATA RUDNIK

Każdy z nas chciałby go osiągnąć, nie wszystkim się to jednak udaje. W czym tkwi sekret
sukcesu? Ilona Adamska, wydawca i redaktor naczelna Law Business Quality i Imperium
Kobiet zapytała o to blisko 80 osób, które w swoim życiu osiągnęły cel, jaki sobie założyły.
Tak powstała książka „Szczęście na wagę złota, czyli jak osiągnąć sukces”.

O

tylia Jędrzejczak, Joanna Jabłczyńska, Iwona
Guzowska, Omenaa Mensah, czy prof. Joanna
Senyszyn to tylko niektóre z osób, które zdradziły
czym dla nich jest sukces i w ich życiu najważniejsze. Skąd pomysł na tę książkę?
W grudniu ubiegłego roku wróciłam z wyjazdu w ramach
Akademii Law Business Quality, podczas którego kobiety biznesu
nie tylko odpoczywają w spa, ale także odbywają szkolenia m.in.
z zakresu samorozwoju. Siedziałam z moim chłopakiem na kanapie i rozmawialiśmy o tym, czym tak naprawdę jest sukces i czy
mogę nazywać się kobietą sukcesu. Wtedy pomyślałam sobie,
że napiszę książkę, która będzie takim zbiorem przemyśleń. Ostatnio podczas wywiadu w Radio Kolor, pani redaktor powiedziała,
że jest to pozycja do otwierania, a nie do czytania. Możemy po nią
sięgać za każdym razem, gdy jest nam źle, a nasza motywacja jest
niska. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na Fundację
Sukces, wspierającą m.in. samotne mamy, co też jest dowodem na
to, że cały projekt służyć ma czemuś dobremu, po prostu.
Jaki był klucz doboru gości, którzy podzielili się swoją receptą na
szczęście i osiąganiem w życiu tego, co ważne?
Oczywiście zależało mi na tym, by w książce pojawiły się wypowiedzi osób znanych i lubianych, bo to po prostu przyciąga uwagę. Kierowałam się też oczywiście sympatią. Z Asią Jabłczyńską
przyjaźnię się już od kilku lat, podobnie z Otylią Jędrzejczak.
Niektórych osób nie znałam wcześniej, ale bardzo je ceniłam,
choć ich sukcesy nie zawsze znajdziemy
na pierwszych stronach gazet. Sukces

zresztą lubi spokój… Chciałam je poznać, a to był bardzo dobry
do tego pretekst. Oprócz tego, swój udział mieli też moi przyjaciele, jak m.in. Lidia Bąk, właścicielka galerii sztuki. Kierowały mną
więc przede wszystkim ciekawość i chęć poznania nowych osób.
Która wypowiedź najbardziej panią zaskoczyła?
Czasami uśmiechałam się, kiedy widziałam proporcje w długości wypowiedzi. Niektórzy przesyłali jedno zdanie, inni bardzo się
rozpisywali. Ja zresztą niczego nie narzucałam, są to więc tylko
i wyłącznie ich przemyślenia.
Czytając „Szczęście na wagę złota, czyli jak osiągnąć sukces” zauważyłam, że w zasadzie wszystkie odpowiedzi dotyczą czterech
aspektów - zgody z samym sobą, pracy, rodziny oraz wytrwałości
i cierpliwości. Który z nich jest najbliższy pani recepty na sukces?
Dla mnie to przede wszystkim niepoddawanie się, kiedy stają
przed nami przeszkody. Od 1,5 roku prowadzę agencję PR i widzę, jak duży wysiłek muszę włożyć w to, by wytłumaczyć klientom,
że praca nad własną firmą, czy marką to minimum 3 lata. Poza tym
uważam, że swój sukces i marzenia trzeba wizualizować. Pamiętajmy, że samo posiadanie marzeń nic nie daje. Miliony ludzi je ma.
Trzeba działać! Kiedy w niedzielę siedziałam i mówiłam, że chcę
wydać taką książkę, w poniedziałek już miałam gotową prezentację i wizualizację, jak ma wyglądać, którą wysyłałam do sponsorów. Za naszymi planami i marzeniami muszą iść czyny. Samo się
nie zrobi…

Ilona Adamska
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Prestiżowe IMPREZY
DO SŁUCHANIA

WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET
Tyle łatwo wpadających w ucho melodii,
radości ze wspólnego muzykowania, co
w utworach kwintetu Wojtka Mazolewskiego nie znajdziemy na żadnej innej
płycie. Co najważniejsze, takiego jazzu
mogą słuchać także fani popu i wszelkiej
muzyki, którą kiedyś ładnie nazywano
„młodzieżową”, a starsi chętnie się przy niej odmłodzą” - to fragment
recenzji płyty Polka zamieszczonej w dzienniku Rzeczpospolita.
Jeśli chcesz na własne uszy przekonać się, że nie ma w tej recenzji
ani słowa przesady przyjdź na koncert. Wstęp wolny.
Gdynia, Quadrille Conference & SPA, 21 czerwca, godz. 16:00

SKIN
Skin to wszechstronnie utalentowana artystka, znana DJka i frontmenka kultowej
grupy Skunk Anansie, z którą nagrała
6 albumów. Na swoim koncie ma także
2 solowe krążki i współpracę z topowymi artystami XX i XXI wieku. Zaśpiewała
m.in. na płytach: Lenny’ego Kravitza,
Björk, Tommy’ego Iommi, The Prodigy czy Sevendust. Jej niesamowitej osobowości i talentu będziemy mogli doświadczyć w DJskim secie na otwarciu sezonu 2015, podczas imprezy w ramach
Lotto Music na plaży Zatoki Sztuki Beach Club.
Sopot, Zatoka Sztuki Beach Club, 4 lipca, godz: 14:00

KAYAH
Niesamowity głos i sceniczna energia. Autorka niezliczonej ilości przebojów. Najnowsza płyta Kayah „Transoriental Orchestra” to selektywny
wybór pieśni żydowskich z różnych
regionów Europy i Bliskiego Wschodu.
Słychać tu brzmienia bałkańskie, perskie, słowiańskie, afrykańskie no i oczywiście żydowskie. To także różne języki, z jakimi musiała zmierzyć się Kayah - śpiewa
po hebrajsku, polsku, macedońsku, w jidysz, ladino, arabsku,
a za sprawą utworu „Kicy bidy i bokha” autorstwa Papuszy, również
po romsku.
Sopot, Zatoka Sztuki Beach Club, 17 lipca, godz: 21:00

LADIES JAZZ FESTIVAL
Jedyny w Europie festiwal dam jazzu.
Wystąpią m.in.: Dianne Reeves, jedna
z największych gwiazd wokalistyki jazzowej naszych czasów, stawiana z takimi
damami jak Cassandra Wilson czy Diana
Krall w jednym rzędzie; Candy Dulfer,
najseksowniejszy saksofon świata, saksofonistka Prince’a; Brenda Brooklyn i Club des Belugas, czyli najczarniejszy głos wszechświata w połączeniu z zespołem będącym światową czołówką nu jazzu zmieszanego z muzyką klubową. Ponadto
Mika Urbaniak, Łyczacza, Christine Tobin, Pullover i Kinga Pruś.
Gdynia, Teatr Muzyczny, Infobox,
Wejherowo, Filharmonia Kaszubska, 11-31 lipca.

AUTOR: AGATA RUDNIK

CZYLI SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ
DO OGLĄDANIA

KOBIETA PIERWTONA
Scenariusz Cezary Harasimowicz, reżyseria
Arkadiusz Jakubik, w roli głównej Hanna
Śleszyńska. To najlepsza rekomendacja dla
spektaklu o sednie problemów międzyludzkich. Postać, w którą wciela się Śleszyńska,
flirtując z publicznością, nie boi się poruszać
tematów tabu. Zwierza się widzom ze swoich sekretów, przedstawia anegdoty, które
rozśmieszają ich do łez. Zagadnienie braku porozumienia między
kobietą, a mężczyzną twórcy sztuki przedstawili w krzywym zwierciadle - z dużą dozą humoru i z ogromnym dystansem.
Gdynia, Teatr Muzyczny, 19 czerwca, godz. 20:00

SOPOT FILM FESTIVAL
Pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, panele
dyskusyjne, spotkania z twórcami, koncerty do kina niemego oraz działania filmowe
w przestrzeni miejskiej - to będzie się działo podczas 15 edycji Sopot Film Festval.
Festiwal prezentuje przekrój kina światowego, z wyróżnieniem dorobku rodzimej kinematografii, najnowsze
i najwybitniejsze produkcje światowego formatu oraz arcydzieła klasyki kina. W programie znajdują się filmy nagradzane i wyświetlane
na największych festiwalach filmowych. Więcej na sopotfilmfestival.pl.
Sopot, różne lokalizacje, 11-19 lipca.

DO SPOTKANIA

CHARYTATYWNY TRENING #TIMETOSHARE
Weź udział w największym otwartym treningu fitness w historii Sopotu. Treningowi
przyświeca szczytny cel. Każda wpłacona
przez uczestników złotówka zostanie podwojona przez Starwood Hotel & Resorts
i przekazana na UNICEF. Firma Thera-Band wyposaży uczestników treningu
w specjalne taśmy do ćwiczeń, a TREC Nutriction zadba o wszystkich
pod względem napojów energetycznych i batonów proteinowych.
Razem z wami ćwiczyć będą znakomici sportowcy, nie zabraknie trenerów i ekspertów. Wstęp: 15 PLN.
Sopot, Molo, 20 czerwca, godz. 10:00

HEVELKA
Ponad 50 browarów z Polski i zagranicy,
ponad 150 piw, cydry, foodtrucki - to największe atrakcje imprezy Hevelka Festiwal Piw Rzemieślniczych by Stary Browar
Kościerzyna. Będzie także konkurs piw
domowych, pokazy i akcesoria do warzenia piwa domowego, muzyka na żywo.
Hevelka to nazwa będąca nawiązująca do
wielowiekowej tradycji browarnictwa gdańskiego i jest upamiętnieniem Jana Heveliusza, światowej sławy astronoma i browarnika. Wejście
na imprezę płatne (5 zł), impreza przeznaczona dla gości pełnoletnich.
Gdańsk, AmberExpo, 26-27 czerwca, godz. 10:00
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EVENTTECH.PL - PERFEKCJONIZM
W KAŻDYM CALU (I KABLU!)
Oświetlenie sceniczne i dekoracyjne, nagłośnienie, sceny, podesty, scenografie i dekoracje. To tylko niektóre z elementów, które zapewniają sukces dobrej imprezy. Odpowiednie zaplecze techniczne stanowi o jakości wydarzenia, choć często my podziwiamy już tylko efekt końcowy. Jak wygląda praca nad eventami „od kuchni”? Opowiada
Maciej Bielecki, właściciel firmy Eventtech.pl.

Wydaje się, że firm, które zajmują się obsługą techniczną
wydarzeń i imprez masowych jest wiele. Co wyróżnia więc
Eventtech.pl?
Przede wszystkim współpracujemy bezpośrednio z agencjami
eventowymi. Od strony technicznej obsługujemy przede wszystkim imprezy o charakterze spotkań, eventów czy bankietów
z ogromnym naciskiem na ich jakość. Nie są to więc wydarzenia
na kilka tysięcy osób, choć i takich zadań oczywiście się podejmujemy.
Skąd pomysł na taką działalność?
Wszystko zaczęło się 17 lat temu, kiedy założyłem agencję
artystyczną, dziś częściej nazywaną agencją eventową…. Wcześniej obsługiwałem imprezy od tej drugiej strony, jako artysta
i konferansjer. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi rozpoznać
potrzeby rynku. Zauważyłem, że odbywa się coraz więcej imprez
o charakterze ekskluzywnym, gdzie dbałość o szczegóły jest najważniejszym elementem. Zacząłem podnajmować więc firmy,

które obsługiwały takie wydarzenia od strony technicznej. Nie
wszystkie jednak potrafiły się odnaleźć w dość specyficznych wymaganiach jakościowych jakich oczekują od nas klienci podczas
realizacji wydarzeń specjalnych – eventów itp.. Stąd sam postanowiłem założyć firmę, która będzie świadczyć takie usługi na najwyższym poziomie.
Jakie imprezy obsługujecie?
Przede wszystkim gale, bankiety oraz imprezy rocznicowe,
wydarzenia, w których liczy się każdy detal. I tak chociażby
w kwietniu odpowiadaliśmy za zaplecze techniczne imprezy wprowadzenia nowego modelu Toyoty Avensis. Inny przykład to
gala firmy Colway International, odbywająca się na Arenie Gdynia. Pewnego rodzaju nowością jest też współpraca z wedding
plannerami. Od momentu, kiedy bez przeszkód możemy organizować śluby w plenerze, coraz większe jest zapotrzebowanie na
chociażby oświetlenie podczas takich uroczystości.
Czy często zdarza się, ze klienci wymagają od was rzeczy
niemożliwych na dzisiaj, a cudów na jutro?
Dość często (śmiech). Chociażby przyjeżdżamy, montujemy
scenę i obwieszamy ją sprzętem. Całość waży tonę. Nagle przychodzi organizator, który dokładnie wiedział, gdzie będzie stać
konstrukcja, a mimo to prosi nas o przesunięcie jej o 2 metry…
Często wynika to z tego, że nie każdy uczestniczy w procesie
tworzenia od początku do końca. Firma jest w stanie zrobić
w zasadzie prawie wszystko, jednak tylko wtedy gdy jest
to wcześniej zaplanowane. Zdarza się jednak, że takie
„cuda” robimy na ostatnią chwilę. Klienci zwykle szybciej zauważą, że sprzęt jest zakurzony, a kable nierówno
położone, aniżeli to, że jest to aparatura dobrej jakości.
Eventtech.pl jako lokalna - trójmiejska firma, szybciej
jest w stanie zrozumieć potrzeby bliskiego klienta i jednocześnie jest też bardziej elastyczna. Stąd częściej
obsługujemy mniejsze - lokalne imprezy, ale najwyższej
jakości.

tel.+ 48 606 451 057
biuro@eventtech.pl
www.eventtech.pl
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P

„

atiance is Virtue in Art”, czyli „Cierpliwość w Sztuce jest Cnotą” - takie jest hasło mobilnej wystawy
którą do 3 września można oglądać w sopockim
hotelu Mera SPA. Na wystawie znajdziemy obrazy artystów
współpracujących z niemiecką galerią Art Transfer International
Gallery z Niemiec.
W pięknych przestrzeniach hotelu Mera zawisły prace
takich artystów, jak: Kasia Wrona, Michael Apitz, Kiddy Citny,
Christian von Grumbkow, Adel Al Khalaf, Claus von Oertzen,
Hans Joachim Pietrula, Evelyn Sattler, Jürgen Schmiedekampf,
czy Elsa Zorkow.
- Dzisiaj sztuka musi szukać odbiorcy, a nie tylko czekać na to, aż
odbiorca sam przyjdzie do galerii. To znak czasów, ale też sposób
na to, by w dobie zalewającej nas tandety, dać ludziom coś wartościowego. Coś, co pozwoli na chwilę refleksji, skłoni do zatrzymania,
zwolnienia. I to jest powód, dla którego postanowiliśmy przywieźć
naszą sztukę do
Sopotu - mówiła
podczas wernisażu
Marga Ditsch, właścicielka ATIG Art
Transfer International World - Wide
Gallery
Na wystawie każdy koneser malarstwa znajdzie coś

REKLAMA

dla siebie. Miłośnicy abstrakcjonizmu
z pewnością zwrócą uwagę na prace
Michaela Apitza,
Hansa Joachima
Pietruli, Clausa von
Oertzena i Elsy Zorkov. Uwagę wzbudzają również mieniące się ferią barw
pejzaże Christiana von Grumbkowa, a emocje wywołują portrety
Evelyn Sattler i Adel Al Khalafa. Ciekawym artystą jest też Kiddy Citny. Zasłynął on niezwykłymi, groteskowymi wręcz twarzami namalowanymi na Murze Berlińskim.
mp

Fot. Krzysztof Nowosielski

SZTUKA W HOTELOWYCH WNĘTRZACH
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SKOMPONUJ PIOSENKĘ O SOPOCIE
10 tysięcy złotych - tyle wynosi nagroda główna dla zwycięzcy konkursu na piosenkę
o Sopocie. W konkursie organizowanym przez portal www.my3miasto.pl może wziąć udział
każdy, zarówno amatorzy, jak i profesjonalni muzycy.

Fot. Diego Delso

Z

czym ci się kojarzy Sopot? Z pięknymi plażami,
morzem, jachtami, spacerami na molo, a może
z festiwalami, pięknymi kobietami i imprezami do
białego rana? A może z uzdrowiskiem i kuracjuszami? Obojętnie jakie masz skojarzenia, każde z nich jest dobre, aby
napisać o tym piosenkę. Piosenkę, która stanie się nieoficjalnym hymnem miasta i być może zaistnieje w świadomości
ludzi co najmniej tak silnie, jak słynne „Chałupy welcome to”
Zbigniewa Wodeckiego.
W rywalizacji mogą wziąć udział artyści reprezentujący wszystkie gatunki muzyczne. Piosenki można zgłaszać
do 1 sierpnia 2015 r. Zgłoszone piosenki zostaną poddane
ocenie przez jury złożone z przedstawicieli organizatora,
a także partnerów i patronów konkursu. 12 najlepszych utworów zakwalifikuje się do finału. Swoją piosenkę wybiorą też internauci, którzy będą mieli możliwość głosowania i dzielenia
się swoimi uwagami na stronie piosenkaosopocie.pl.
Tam też znajdziecie regulamin konkursu i pozostałe szczegółowe informacje.
mp

REKLAMA
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BEZPIECZNE MILIONY
Duże pieniądze wymagają dużej troski. Jak o nie zadbać, by były z jednej strony bezpieczne,
a z drugiej generowały zysk? W co inwestować i jak duże ryzyko opłaca się podejmować,
gdy mamy do dyspozycji kilkanaście milionów złotych? Na te pytania odpowiada Michał
Jabłoński, Senior Wealth Manager Noble Bank.

P

orozmawiamy dzisiaj o spełnionych biznesmenach,
o ludziach, którzy osiągnęli olbrzymie sukcesy biznesowe i zdecydowali się oddać stery w inne ręce.
Zdarza się to chyba coraz częściej?
Nie jest to sytuacja powszechna, ale też na pewno nie sporadyczna. Po latach prowadzenia biznesu, myślenia o jego rozwoju, dźwigania na barkach odpowiedzialności za firmę, pracowników, dbania
w pierwszej kolejności o biznes, a na końcu o siebie, przychodzi taki
czas, że człowiek myśli o wycofaniu się z biznesu. Opcje są zawsze
dwie. Można przekazać biznes w ręce członka rodziny, najczęściej
dzieci, lub w ręce wspólnika. Odbywa się to w formie sukcesji. Druga
opcja to sprzedaż biznesu.
Wraz ze sprzedażą biznesu na koncie pojawiają się zazwyczaj
duże pieniądze. Nagle okazuje się, że nie musimy ich inwestować,
nie musimy nimi obracać. Po prostu są i można je wykorzystać na
dowolny cel.
Tak jest w istocie, ale trzeba pamiętać, że pieniądz ulokowany
w szufladzie zawsze traci na wartości. Ludzie dysponujący sporym
kapitałem zawsze starają się te pieniądze inwestować, chcą aby
pieniądz pracował. Z mojego doświadczenia wynika, że gdy nagle
pojawia się nam kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt milionów złotych
na koncie, to pierwsza rzecz o jakiej myślimy to bezpieczeństwo
tych pieniędzy. Mam przyjemność zarządzać majątkami bardzo
zamożnych klientów i żaden z nich nie szuka nadmiernego ryzyka.
Im już nie zależy na tym, by mieć roczną stopę zwrotu z inwestycji
na poziomie kilkunastu procent. Ważne jest, aby pieniądze ulokować w możliwie bezpiecznych, stabilnych i zdywersyfikowanych
aktywach. I Noble Bank im to umożliwia.

dywersyfikacji przy wykorzystaniu różnorodnych instrumentów.
Duże pieniądze wymagają bowiem dużej troski.
Co kryje się pod tym hasłem?
Przede wszystkim świadome inwestowanie. Z jednej strony zarządzamy majątkami naszych klientów w sposób bardzo odpowiedzialny,
z drugiej strony edukujemy klientów, dostarczamy im wiedzę o rynku kapitałowym, aby byli jak najbardziej świadomi co dzieje się z ich
pieniędzmi. Zawsze rozmawiamy o różnych strategiach inwestycyjnych, aby Klient wybrał taką, która mu najbardziej odpowiada (jest
uszytą na miarę jego potrzeb i oczekiwań). Poszukujemy nisz inwestycyjnych, które potencjalnie dają atrakcyjną stopę zwrotu w stosunku do ryzyka.

Jakimi zasadami kieruje się Noble Bank zarządzając majątkami
najzamożniejszych klientów?
Tych zasad jest wiele, począwszy od zaufania, bo na tym się
wszystko opiera, aż po naczelną zasadę - nie szkodzić. Trzeba
wiedzieć, że ludzie zamożni, dotychczas skoncentrowani na prowadzeniu swoich wielkich firm, często nie mają wiedzy o rynku kapitałowym, o instrumentach finansowych i produktach inwestycyjnych. Taka
wiedza nigdy nie była im potrzebna. W Noble Banku wprowadzamy
Klientów w świat produktów finansowych bardzo rozsądnie. Nie
nakłaniamy ich do inwestowania w produkty obarczone wysokim
stopniem ryzyka, w produkty, których nie rozumieją, lub których się
boją. Jeśli ktoś jednak decyduje się na wybór bardziej ryzykownej strategii to informujemy o wszystkich ryzykach i wskazujemy na aspekty

Fot. Karol Kacperski

W jaki sposób?
Zaczynając od tradycyjnych depozytów bankowych, obligacji
korporacyjnych, prywatnych emisji Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych, poprzez bardzo szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych pokrywających ekspozycję na wszystkie klasy aktywów
i rynki geograficznie, po rynek nieruchomości komercyjnych przy
współpracy z naszym partnerem, światowym brandem Sotheby`s
International Realty Poland.

Noble Bank SA

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
Gdynia, Al. Zwycięstwa 267
www.noblebank.pl
www.privatebankingpogodzinach.pl

108 BIZNES

PRZYWÓDZTWO
WG. GENERAŁA POLKO

Fot. Krzysztof Nowosielski

W biznesie jak na wojnie - wygrywa skuteczniejszy
- taką sentencją okrasił swoje wystąpienie generał
Roman Polko podczas spotkania z cyklu „Private
Banking po godzinach”, które dla swoich klientów,
w sopockiej Zatoce Sztuki, zorganizował Noble
Bank. W swojej prelekcji generał pokazał jak znaleźć
skuteczną strategię dowodzenia, budowania zespołu
i zwyciężania nawet wtedy, gdy sytuacja wydaje się
beznadziejna.

Generał Roman Polko.

R

oman Polko, były dowódca jednostki GROM, uczestnik
wielu misji wojskowych w byłej Jugosławii, w Afganistanie
i Iraku, na dowodzeniu zjadł zęby. Wskazówki poparte autentycznymi przykładami robiły wrażenie nawet na ludziach, którzy
zbudowali przecież prężne firmy.
- Jeśli zajmujesz czołową pozycję w firmie, to oznacza, że już
wykorzystujesz swoje umiejętności przywódcze. Twoim kluczowym wyzwaniem jest podnoszenie ich na coraz wyższy poziom.
Szczególnie obecnie, kiedy funkcjonowanie firmy w trudnych
czasach wymaga przywództwa najwyższej klasy. Jakość przywództwa można i trzeba podnosić. To nie sprawa talentu,
ale pracy, narzędzi i samoświadomości - mówił generał Roman
Polko.
W swoim wystąpieniu generał Polko pokazał zakres licznych
militarnych zachowań i procesów, które mogą być wzorem do
naśladowania dla przedsiębiorstw komercyjnych i organizacji
publicznych. Czym wyróżniają się najskuteczniejsi przywódcy?
Jak umiejętnie zjednać sobie ludzi i przyciągnąć do firmy
najlepszych pracowników?
- Metod jest wiele, można zbudować przyjazne środowisko
pracy, można dobrze pracownikowi zapłacić, można go motywować, ale i tak zawsze weryfikacja następuje na samej górze.
Jeśli potrafisz zarządzać odpowiedzialnie, sprawiedliwie, szybko podejmujesz decyzje, problemy rozwiązujesz, a nie je potęgujesz, to masz dobre podstawy by być przywódcą z prawdziwego zdarzenia - dodał Roman Polko.
Zdaniem generała, demokracja nie jest najlepszą metodą
zarządzania. Tam gdzie jest określona odpowiedzialność, gdzie
można jednoosobowo określić odpowiedzialnych za poszczególne zadania i procesy, idą one sprawniej i bardziej efektywnie i zwykle kończą się sukcesem. Tam gdzie odpowiedzialność
nie jest określona lub też zbyt wiele osób uważa, że przyjęło na
siebie odpowiedzialność za ten sam proces – działania nie idą
i ponoszone są porażki.
mr
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NAJBARDZIEJ ZYSKOWNE INWESTYCJE
500% zysku? Nawet tyle mogli zarobić ci, którzy dekadę temu zainteresowali się rynkiem
zabytkowych aut. Sporo można było też zarobić na dziełach sztuki, winie, whisky, ziemi
rolnej i kolekcjonerskich monetach. Informacje na ten temat zebrał Lion’s Bank.

W

Pod względem wzrostu wartości prym
w 2014 roku wiodła ziemia rolna, której przeciętny wzrost wartości wyniósł aż 18,7% (IV
kw. 2014 r. / IV kw. 2013 r.) – wynika z indeksu
wartości ziemi rolnej stworzonego przez Lion’s
Bank. Na kolejnych miejscach uplasowały się
zabytkowe auta z wynikiem na poziomie 16%
(dane HAGI), dzieła sztuki (15% dane Art Market Research), monety (13% dane Art Market Research) i whisky (11%
dane Rare Whisky Vintage 50 Index).
W gronie tym rok 2014 przyniósł dwa rekordy cenowe. Po pierwsze na aukcji organizowanej przez Bonhams za 38 mln USD nowego
właściciela znalazło Ferrari 250 GTO Berlinetta z 1962 roku. Drugą
rekordową transakcją była sprzedaż złotej monety, która miała upamiętnić koronację Edwarda VIII planowaną na 1937 rok. Po wybiciu
dwóch monet próbnych okazało się jednak, że w grudniu 1936 przyszły król abdykował. Powstał tym samym bardzo rzadki numizmat,
którego wartość rynek ocenił na aukcji urządzonej przez Baldwin’s
na 516 tys. GBP.
Gorzej było w przypadku zabytkowych mebli (spadek o 9%
zgodnie z danymi Art Market Research). Relatywnie niewysokie stopy zwrotu można było ponadto zrealizować inwestując z biżuterię
(wzrost o 2% dane Art Market Research) i diamenty (wzrost o 2%
dane Fancy Color Research Foundation). W tej ostatniej kategorii

Paweł Jazowiecki - Dyrektor Oddziału Lion’s Bank w Gdańsku

Fot. Bonhams

2014 roku średnie oprocentowanie lokat spadło poniżej
3%, giełda niespecjalnie pozwalała zarobić, a ceny nieruchomości pozostawały na niemal niezmienionym poziomie. Tym
bardziej warto podkreślić, że wciąż są aktywa,
w przypadku których dwucyfrowe stopy zwrotu
można było uzyskać w zaledwie rok.

Ferrari 250 GTO Berlinetta z 1962 r.
warto zwrócić uwagę na rekord cenowy. W 2014 roku na aukcji organizowanej przez Sotheby’s sprzedany został bowiem niebieski
diament (The Mellon Blue Diamond) za 32,6 mln USD, co było najwyższą ceną osiągniętą w historii przez tego typu kamień.
W kontekście relatywnie niewielkich wzrostów cen na uwagę zasługuje także rynek kolekcjonerskich znaczków. Z katalogu, który
bada zmiany ich cen na całym świecie (Stanley Gibbons) wynika, że
przeciętnie filateliści zyskali w ubiegłym roku 3%.
- Powyższa lista inwestycji, które wykraczają poza tradycyjne produkty bankowe, takie jak akcje, obligacje, czy fundusze inwestycyjne jest nieco okrojona, bo i możliwości lokowania kapitału jest bardzo wiele - mówi Paweł Jazowiecki, dyrektor Oddziału Lion’s Bank
w Gdańsku. - Można na przykład stworzyć kolekcję specjalnych edycji gier komputerowych, czy popularnych zabawek, które zachowane w nienaruszonym pudełku z wiekiem mogą zyskać na wartości, co
jest szczególnie popularne w USA i Japonii. Dla Klientów ceniących
mniej ekscentryczne pomysły Lion’s Bank przygotował kilka innych
ciekawych pomysłów przynoszących dwucyfrowe stopy zwrotu, jak
min. rozwiązania oparte o inwestowanie w wierzytelności bankowe.
Klienci bankowości prywatnej w trójmieście coraz częściej poszukują rozwiązań niekoniunkturalnych, tzn. niezwiązanych z wynikami na
tradycyjnych rynkach kapitałowych - dodaje Paweł Jazowiecki.
Rozwiązań jest więc wiele, a każde z nich wymaga innej zasobności portfela. Co więcej trzeba pamiętać, że inwestycje tego typu
są przeważnie długoterminowe. Warto więc, aby lokowany kapitał
mógł pozostać zainwestowany przez 5-10 lat. Oczekiwanie potrafi się opłacić. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że wyniki
prezentowane przez wyżej wspomniane indeksy często prezentują
zmiany cen hipotetycznego portfela butelek, aut, monet czy mebli,
których ceny na bieżąco są badane, a wynik prezentowany w formie
indeksu. W efekcie, pomimo wzrostu indeksu cen zabytkowych aut
czy 100 butelek whisky o ponad kilkanaście procent w skali roku, bez
problemu można znaleźć egzemplarze, których ceny spadały.
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500 m2 powierzchni, 2 poziomy, 25 samochodów na ekspozycji - tak wygląda nowy salon BMW w Trójmieście należący
do koncernu Bawaria Motors. Uroczyste otwarcie uświetnił zjawiskowy model BMW i8, a około 500 gościom czas umilał śpiewający
Maciej Zakościelny.
mp

Krzysztof Kołodziejski,
dyrektor Bawaria Motors Gdańsk.

Barbara Sarna, współwłaścicielka
firmy MS Okna, Grzegorz Gosk, Ergo Pro.

Tomasz i Kamila Lemańscy,
właściciele firmy Telem Play.

Dariusz Degowski, salon fryzjerstwa
artystycznego Degowski, z partnerką.

Stefan van Herpen, prezes Bawaria Motors.

Wojciech Stybor, radny miasta Gdańska.

Hanna i Jarosław Olszewscy, lekarze ginekolodzy, Pro-Femina Gdańsk.

Katarzyna Zblewska, Bawaria Motors Gdańsk, Marcin Meller, prowadzący imprezę,
Jakub Jakubowski, redaktor naczelny magazynu Prestiż.

Dariusz Marzecki, architekt, projektant salonu Bawaria Motors,
Joanna Marzecka, właścicielka agencji Future Models.

Błażej Kochańczyk (na pierwszym planie), Jacek Jakubowski,
właściciele firmy Mastercompo sp. z o.o.

Fot. Krzysztof Nowosielski

2

Huczne otwarcie Bawaria Motors

Kiejstut Bereźnicki zaprasza do PGS

D

Profesor Jerzy Limon, dyrektor Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku.

Profesor Maciej Świeszewski, artysta malarz.

Kiejstut Bereźnicki i Olga Witman, prezes zarządu Witman Mercedes.

Jarosław Bieniuk, dyrektor
sportowy Lechii Gdańsk.

Kazimierz Kalkowski, rzeźbiarz.

Fot. Krzysztof Nowosielski

o 21 czerwca można w Państwowej Galerii Sztuki oglądać
wystawę obrazów i rysunków wybitnego artysty Kiejstuta
Bereźnickiego. Podczas uroczystego wernisażu Kiejstut Bereźnicki
zdradził, że są to prace z lat 2009-2015 nigdy wcześniej publicznie
nie pokazywane. Warto więc odwiedzić Państwową Galerię Sztuki
w Sopocie.
mp
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Delphia świętuje z żeglarzami

Ż

Ewa i Andrzej Nizio, właściciele White Marlin.

Monika Kwiatkowska, nawigator, Łukasz
Trzciński, sternik jachtu GoodSpeed.

Od lewej: Piotr Nosek, Jacek Siewierski,
dyrektorzy D.A.D Sportswear.

Grzegorz Puchalski, agencja 180S, Magdalena Czajkowska, GSC Yachting, Aneta Puchalska.

Od lewej: Maciej „Świstak” Marczewski, Mariusz Kłobucki, żeglarze.

Generał Polko pokazał jak dowodzić

olejna edycja „Private Banking po godzinach”, cyklicznej
imprezy Noble Banku, zaczęła się od mocnego uderzenia.
W Zatoce Sztuki o efektywnym przywództwie opowiadali najlepsi
z najlepszych. Mowa o generale Romanie Polko, byłym dowódcy
GROM-u i Tomaszu Kozłowskim, polskim rekordziście świata w skoku ze stratosfery.
mr

Od lewej: Jacek Ojak, prezes agencji interaktywnej Engine, Michał Kaczorowski,
prezes trojmiasto.pl, Andrzej i Barbara Popławscy, właściciele wydawnictwa ODDK.

Od lewej: Zbigniew Nowak, właściciel Zakładów
Mięsnych Nowak, Dariusz Tajerle, dyrektor regionalny Noble Bank, Tomasz Czarnocki, Libra Polska.

Od lewej: Roman Wołoszyn, były komandos, generał Roman Polko, były dowódca
GROM, Andrzej Bojanowski, właściciel hodowli drobiu w Sierakowicach.

Arkadiusz Morawski, właściciel
firmy NGE Polska, z żoną.

Od lewej: Krzysztof Michalewski, Piotr Nitka,
dyrektor oddziałów Noble Bank.

Gwidon Irzabek, prezes firmy Rol-Ryż.

Od lewej: Kazimierz Kołakowski, Marek
Kołakowski, Grzegorz Kołakowski, właściciele
firmy deweloperskiej Marco sp. z o.o.

Od lewej: Marek Kański, Gdański Klub Biznesu,
Mikołaj Jędrzejkowski, właściciel Loopy’s World.

Fot. Krzysztof Nowosielki

K

Od lewej: Kpt. Krystian Szypka, żeglarz, Kuba
Strzyczkowski, program III Polskiego Radia.

Od lewej: Honorata Wąsowicz, Maciej Kot, Iwona Karandziej, czyli załoga stoczni Delphia.

Fot. Krzysztof Nowosielski

eglarski Puchar Trójmiasto to impreza nie tylko czysto sportowa, ale też integracyjna. Tradycją już stało się wspólne biesiadowanie po zmaganiach na wodzie. W tym roku żeglarzy na swój jubileusz 25-lecia zaprosiła do restauracji White Marlin w Sopocie stocznia
jachtowa Delphia.
mr
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Tomasz Kammel z „Amberkami”

T

Tomasz Kammel był gościem specjalnym charytatywnej
imprezy zorganizowanej przez Jotun Polska i Lions Club
Gdańsk Amber w Zatoce Sztuki. Głównym punktem programu był
wernisaż fotografii znanej fotografki, Lidii Popiel. Na tle obiektów
Stoczni Gdańskiej, artystka sfotografowała kobiety pracujące w Jotun Polska. Piękne, kolorowe kreacje pań przygotowane zostały
przez znane polskie projektantki.
mp

Jolanta Szydłowska, Lions Club Amber.

Od lewej: Ewa Żółtowska, Hanna Goworowska.

Sebastian Olma, szef kuchni.

Małgorzata Kolesińska, architekt.

Od lewej: Barbara Markiewicz właścicielka restauracji 737
L’entre Villes, Alina Łuczycka, prezes zarządu Allcon Osiedla.

Fot. Karol Kacperski

Od lewej: Danuta Wałęsa, Anna Ziemiańska, prezes Stowarzyszenia
Amazonki w Gdańsku, Karolina Karwowska Dworak, prezes Jotun Polska.

Tomasz Kammel i Lidia Popiel.

Od lewej: Anna Białek, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. projektów, Małgorzata Marczewska, LaBlife.

Stay inn Gdańsk

W

Od lewej: Tomasz Tomczak, współwłaściciel Stay inn Hotel, Sonia Zaleśkiewicz,
Agnieszka Frost, Władysław Frost, współwłaściciel Stay inn Hotel, prezes Sanui sp. z o.o,
Andrzej Jóźwiak, współwłaściciel Stay inn Hotel, Małgorzata Berdys, Impladent.

Małgorzata Pacan i Katarzyna Pacan, właścicielki Sisters Lodge Hostel.

Od lewej: Rafal Chromski, Sky Event Group, restauracja Cico, Andrzej Czarnocki,
współwłaściciel Red Light Pub, Aleksandra Mątkiewicz, prezes UFUFU.

Od lewej: Daniel Jurczyk i Katarzyna Pacan. W środku: Marcin Kuziemski.

lewej: Agnieszka Kurowska, Emilia Kotecka.

Od lewej: Joanna Lewy, marketing Manager Hotel
Gdańsk, Martyna Piątkowska, hotel Nadmorski.

Fot. Karol Kacperski

samym sercu Głównego Miasta, przy ul. Piwnej w Gdańsku
swoje podwoje otworzył hotel Stay inn Gdańsk. Rodzinna
atmosfera, świetne położenie, bardzo dobra kuchnia z hotelowej restauracji Cico, taras na dachu i wiele innych udogodnień,
o których mieliśmy okazję się przekonać podczas uroczystego
otwarcia.
mp
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Geberit zaprezentował nowości

W

industrialnych wnętrzach Fabryki Batycki firma Geberit zaprezentowała swoje tegoroczne nowości rynkowe i innowacje
w zakresie toalet myjących. Najbardziej rozbudowane modele posiadają funkcję higieny intymnej dla kobiet, suszenie oraz pilot zdalnego
sterowania z możliwością wprowadzenia indywidualnych ustawień
toalety. Byliśmy pod wrażeniem i aż boimy się myśleć, co będą mogły
nam zrobić nasze toalety za lat 10..
mp

Arkadiusz Grzymkowski, Geberit.

Magdalena Urbańska - Babś, architekt.

Przemysław Kuśmierek, architekt.

Od lewej: Olga Hycza, architekt, Karolina Dąbrowska, Imex Top, Aleksandra Moskal, architekt.

Od lewej: Hanna Szymankiewicz, architekt, Joanna Wasilewska, architekt.

Bożena Batycka, Katarzyna Laskowska, Geberit.

Od lewej: Paweł Iwicki, współwłaściciel firmy Unitherm, Magdalena
Posiadło, współwłaścicielka BoConcept Gdynia, Marek Kolesiński, architekt.

Justyna Górak i Dariusz Górak,
właściciele Studio Dago.

Muzeum Emigracji już otwarte

edyne miejsce w kraju, które ukazuje historię emigracji z ziem
polskich. Opowieść o milionach ludzi, którzy opuszczali kraj
w poszukiwaniu lepszego życia, marzeń, wolności wybrzmi w miejscu
najbliżej związanym z tematem - Dworcu Morskim w Gdyni.
To właśnie w tym zabytkowym budynku uroczyście otwarto
Muzeum Emigracji.
mp

Od lewej: Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni
oraz wiceprezydenci Gdyni, Michał Guć i Katarzyna Gruszecka-Spychała.

Karolina Grabowicz - Matyjas,
dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni.

Janusz Jarosiński,
prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Leszek Kopeć, prezes zarządu Pomorskiej
Fundacji Filmowej.

Zygmunt Żmuda - Trzebiatowski,
przewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Fot. Krzysztof Nowosielski

J

Joanna Murawska, Unitherm.

Fot. Krzysztof Nowosielski

Mariusz Kachnowicz, właściciel Studio Forma, Karolina Narkun, architekt, Monika Behrendt, architekt.
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Dobre jedzenie, piękny widok

M

ondo di Verde to już kolejna restauracja z grupy, do
której należą już tak znane lokale, jak Vinegre di Rucola,
Rucola, Grono di Rucola, Tapas. Restauracja mieści się w budynku
Dworca Morskiego tuż przy Muzeum Emigracji. Goście uroczystego otwarcia byli zachwycenie nie tylko tym, co jedli, ale też
przepięknym widokiem na Zatokę.
mp

Mariusz Zawadzki, współwłaściciel Mondo di Verde.

Od lewej: Katarzyna Sobiepan, Valentina
Pokrovskaya, właścicielka firmy bemyvalentine.pl.

Marianna Mehring - Steinborn, nianiatrojmiasto.pl.

Joanna Grajter, rzecznik prasowy UM Gdynia.

Maciej Grabowski, żeglarz, olimpijczyk, Anna Wasilewska
i Beata Błażewicz, właścicielki New Events.

Fot. Krzysztof Nowosielski

Od lewej: Beata Komorek, agencja Yellow Group i Magdalena Górecka, SmileClinic.pl

Zbigniew Reszka, architekt, Arch. Deco.

Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu z żoną.

Krew i Woda

K

Mariusz o Marta Pieterwas, właściciele restauracji Krew i Woda.

Basia Król, Mary Kay Polska, Piotr Król.

Agnieszka Świst - Kamińska, Szkoła
Męskiego Stylu, Ireneusz Osiński, prezes
Fundacji na Rzecz Rozwoju Talentów.

Od lewej: Juliusz Żebrowski, z-ca szefa kuchni, Tomasz Hartman, twórca Food Think Tank, Michał Czekajło,
uczestnik TOP Chef, Łukasz Cegłowski, szef kuchni w Dworze Oliwskim, Mariusz i Marta Pieterwas.

Hubert Doluk, prezes L’Biotica, Emilia Chrzanowska, brand manager L’Biotica.

Agnieszka Szczepocka (z lewej).

Wenta, Ale Browar, z synem.

Fot. Karol Kacperski

rew i Woda - tak nazwał swoją restaurację znany i ceniony szef kuchni Mariusz Pieterwas. Genezę tej intrygującej
nazwy zdradził podczas uroczystego otwarcia. Krew nawiązuje do
czerwonego mięsa znajdującego się w menu, a woda do wszelkiego rodzaju ryb i owoców morza. Restauracja mieści się przy
w Centrum Gdyni przy ul. Abrahama 41.
mp
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K

Rolls-Royce już w Trójmieście

osztuje 1,5 mln złotych, wyposażony jest w 6.5 litrowy silnik V12
wspomagany dwoma turbosprężarkami i generujący moc 632
KM. To jeżdżący luksus, samochód, którego nazwa przyprawia o szybsze bicie serca. Rolls-Royce Wraith został uroczyście zaprezentowany
w Trójmieście. W Teatrze Szekspirowskim firma Premium Motors zapowiedziała stałą sprzedaż tego modelu.
mp

Z lewej: Jarosław Duszewski, przedsiębiorca.

Tomasz Kaczmarek z partnerką.
Krzysztof Pleszewski, dyrektor
zarządzający Premium Motors.

Adam Kornacki, TVN Turbo.

Od lewej: Jacek Rochowicz, adwokat,
Krzysztof Pleszewski.

Powiało w żagle!

wyścigów przy wietrze dochodzącym do 15 węzłów rozegrano podczas pokazowych regat Biznes Ligi Żeglarskiej
organizowanej przez GSC Yachting oraz Yacht Club Sopot. To nowy
koncept skierowany do firm i instytucji będący nie tylko cyklem regat, ale też szkoleń prowadzonych pod okiem czołówki polskich
żeglarzy sportowych.
mp

Magdalena Czajkowska, GSC Yachting,
Jacek Nowak, żeglarz klasy 49er.

Ryszard Machnikowski, Baltex Energia i Górnictwo Morskie S.A., Grzegorz Gosk, Ergo Pro.

Maciej Stompór, Dobre Jachty.

Gębarowski, członek zarządu firmy Orlex.

Rafał Sawicki, GSC Yachting.

Od lewej: Kapitan Andy Jankowski, Paweł Górski, GSC Yachting.

Paweł Kołodziński, żeglarz klasy 49er.

Dominik Buksak, żeglarz klasy 49er.

Fot. Krzysztof Nowosielski

5

Paweł Dolny, Femax,
Martyna Bunia, Pomorska.TV.

Fot. Krzysztof Nowosielski

Filip Szulc, notariusz, z partnerką.

grupa IGIELSKI OCHRONA
81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 4
tel. 58 667 98 40-41
ochrona@igielskiochrona.pl

Nowa jakość bezpieczeństwa

www.igielskiochrona.pl

Koncesjonowana firma ochroniarska
od ponad 20 lat na rynku, łączy nowoczesne rozwiązania z długoletnim
doświadczeniem
Lider Ochrony Fizycznej trójmiejskich
IMPREZ MASOWYCH

OCHRONA FIZYCZNA
Ochrona stacjonarna, ochrona
osobista, patrole interwencyjne.
MONITORING I GRUPY INTERWENCYJNE
Monitorowanie obiektów stałych
i ruchomych, systemy wykrywania
włamania i napadu.
KONWOJE
Konwojowanie jednostkowe
i przewozy specjalne.
PROJEKTOWANIE
I MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH
Systemy telewizji przemysłowej,
kontrola dostępu, zabezpieczenia
elektroniczne i mechaniczne.

CAŁODOBOWE CENTRUM OPERACYJNE
24 godzinne centrum monitorowania wraz
z grupami interwencyjnymi czuwa nad
bezpieczeństwem.
SIEĆ GRUP INTERWENCYJNYCH
ROZMIESZCZONA NA TERENIE
WOJ. POMORSKIEGO

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
KAWIARNIE
Cafe Ferber, Gdańsk ul. Długa 77/78
Umam, Gdańsk, ul. Hemara 1
Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk ul. Piwna 36/39
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
Coffee Heaven, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Costa, Gdynia, Centrum Riviera
Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera
Mount Blanc, Gdynia, Centrum Riviera
The Coffee Factory, Gdynia, Centrum Riviera
Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Gemini
Grey Coffee&More, Gdynia, Centrum Gemini
Corner Cafe, Gdynia, ul. Świętojańska 78A
Coffee Heaven, Gdynia, CH Klif
Cyganeria, Gdynia, ul. 3 Maja 27
Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24
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
La Crema Cafe, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 14
Cukiernia T.Deker, Sopot, Hotel Rezydent
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY
Amber Side, Gdańsk, ul. Żaglowa 11
Amber Side, Gdańsk, Plac Solidarności 1
(Europejskie Centrum Solidarności)
Restauracja Targ Rybny - Fishmarkt, Gdańsk, Targ Rybny 6 C
Restauracja Fellini, Gdańsk, Targ Rybny 6
Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38
Goldwasser Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22,
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy
Restauracja Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy
Restauracja Kubicki, Gdańsk, ul. Wartka 5
Sushi 77, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 30 (obok Żurawia)
Mito Sushi, Gdańsk, ul. Tandeta/Szeroka
La Cucina, Gdańsk, ul. Szeroka 86
Patio Espanol, Gdańsk, ul. Tandeta (róg Szerokiej)
Restauracja Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16
Restauracja Filharmonia, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Restauracja Ritz , Gdańsk, ul. Szafarnia 6
Restauracja Szafarnia 10, Gdańsk, ul. Szafarnia 10
Neighbours Kitchen, Gdańsk, ul. Szafarnia 11 (Waterlane)
KOKU Sushi, Gdańsk, Olivia Business Centre
Restauracja SET, Gdańsk, Grunwaldzka 309
Otwarta, Gdańsk, ul. Słonimskiego 6 (Garnizon)
Lula, Gdańsk, ul. Norwida 4 (Garnizon)
Lobster, Gdańsk, Olivia Business Centre
VNS, Gdańsk, C.H. Manhattan
Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka 22/23
Piano Club Barbados, Gdańsk, ul. Karmelicka 1
Tawerna, Gdańsk, ul. Powroźnicza 19/20
Brovarnia, Gdańsk, ul. Szafarnia 9
Gdański Bowke, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 11
Piwnica Rajców, Gdańsk, ul. Długi Targ 44
Elephant Club, Gdańsk, ul. Długi Targ 41
Fusion Sushi, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 9
Cico, Gdańsk, ul. Piwna 28/30
Restauracja Latający Holender, Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
Shanghai Restauracja Chińska, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 51/53
Big Apple, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 578
Stacja de Luxe, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 22
Mercado Tapas Bar, Gdańsk, ul. Partyzantów 8/4
Como Ristorante, Gdynia, CH Klif
Tokyo Sushi, Gdynia, ul. Mściwoja 9
Trafik Jedzenie & Przyjaciele, Gdynia, Skwer Kościuszki 10
Del Mar, Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście
Hashi Sushi, Gdynia, ul. Przebendowskich 38
Moshi Moshi Sushi, Gdynia, Centrum Gemini
CoCo, Gdynia, Centrum Gemini
Chwila Moment, Gdynia, InfoBox
Barracuda, Gdynia, Bulwar Nadmorski
Vinegre di Rucola, Gdynia, Bulwar Nadmorski
Aleja 40, Gdynia, ul. Piłsudskiego 40
Tako Bar, Gdynia, ul. Świętojańska 21
Panorama, Gdynia, ul. Mickiewicza 1/3
Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 69
Atlantic, Gdynia, ul. 3 Maja 28
Mariaszek Gdynia, ul. Spółdzielcza 1
The Dockers Inn, Gdynia, Centrum Gemini
Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. Spółdzielcza 2
Restauracja Sztuczka, Gdynia, ul. Abrahama 40
Ogniem i Piecem, Gdynia, ul. Świętojańska 87
Mąka i Kawa, Gdynia, ul. Świętojańska 65
Trio Restauracja, Gdynia, ul. Starowiejska 29-35
Santorini, Gdynia, ul. Świętojańska 61
Tawerna Orłowska, Gdynia, ul. Orłowska 1
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
Galeria 63, Sopot, Centrum Haffnera
Monte Vino, Sopot, Centrum Haffnera
Restauracja Thai Thai, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 17
Błękitny Pudel, Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 44
Toscana, Sopot, ul. Grunwaldzka 27
Gianni, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 63
U Kucharzy, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 60
Ristorante Sempre, Sopot, ul. Grunwaldzka 11
Restauracja Morska, Sopot, ul. Morska 9
Pizzeria Sempre, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 49
Rucola, Sopot, Krzywy Domek
Flaming&Co, Sopot, Al. Wojska Polskiego 1
Browar Miejski Sopot, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 35
Crudo, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36
White House, Sopot, Plac Zdrojowy 1
Unique Club, Sopot, Plac Zdrojowy 1
Avocado, Sopot, Plac Zdrojowy 1
Kinsky, Sopot, ul. Kościuszki 10
Restauracja Cyrano-Roxane, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 11

Sanatorium, Sopot, ul. Grunwaldzka 8
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
Restauracja Barocco, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 15
Restauracja Pieprz, Sopot, ul. Haffnera 7
Toko Sushi, Reda, ul. Młyńska 2/5
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)
Steak House Del Monico Cut, Sopot, ul. Moniuszki 10 (Hotel Opera)
Zatoka Sztuki, Sopot, Al. Franciszka Mamuszki 14
Bulaj Sopot, Sopot, Al. Franciszka Mamuszki 22
737 L'entre Villes, Sopot, Al. Niepodległości 737
SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
Fryzjernia, Gdańsk, ul. Szeroka 24-26
Club Fryzjerski Alternative, Gdańsk, CH Familia
Jacques Andre, Gdańsk, ul. Elżbietańska 9/10 koło kościoła św. Józefa
Jacques Andre, Gdańsk, Galeria Bałtycka (poziom -1)
Salon Fryzjersko – Kosmetyczny ExcellentQ,
Gdańsk, ul. Heweliusza 19
Paula Roccialli, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Prive Club Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 FG
Camile Albane, Gdańsk, CH Madison
Welkom Józef Świniarski, Gdańsk, CH Manhattan
Salon Fryzjerski Dorota, Gdańsk, Alfa Centrum
Beauty Medical , Gdynia, ul. Wincentego Pola 27
Obsessive Studio, Gdynia, ul. Batorego 4
Rock Star Look, Gdynia, ul. Mściwoja 3
Studio No 7, Gdynia, ul. Bema 10
Perfumeria i Gabinet Kosmetyczny Guerlain,
Gdynia, ul. Abrahama 24
Nayla studio fryz. – kosm., Gdynia, ul. Parkowa 6
La Perla, Gdynia, ul. Harcerska 5
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, CH Klif
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, Plac Górnośląski 4
Instytut Piękna Dolce Vita, Gdynia, Skwer Kościuszki 18
YES Pracownia Fryzjerska , Gdynia, ul. Balladyny 26 A
Salon Ideale, Gdynia, Al. Zwycięstwa 244/1
Studio Effect, Gdynia, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium)
Brański Salon, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245/14 (Nowe Orłowo)
Laser Center, Sopot, Krzywy Domek
Jacques Andre, Gdynia, Centrum Riviera
Centrum Pięknego Ciała, Sopot, ul. Jagiełły 4
Salon Kosmetyczno – Fryzjerski Styl,
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 46
Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, Sopot, ul. Grunwaldzka 12-16
Salon urody Drausal, Sopot, al. Niepodległości 739/1
Instytut Piękna Dolce Vita, Sopot, ul. Sobieskiego 2/1
Beauty Mox, Sopot, ul. Sobieskiego 2/1
Salon Modnej Fryzury Mago, Sopot, Al.. Niepodległości 688
SPA&WELLNESS
City-Med - Clinic & SPA, Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 22
Beauty Derm Instytut SPA, Gdańsk,
ul. Jelitkowska 20 Hotel Marina
Beauty Derm Instytut-Medical Day SPA,
Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon
Centrum Dietetyczne Natur House, Gdańsk, CH Madison
Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51
Instytut SPA w Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 4
Spaameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1
OTC On Line, Gdynia, ul. Batalionów Chłopskich 12
Mana Day Spa, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2A
SPA w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Quadrille Spa, Gdynia, ul. Folwarczna 2
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
DermicLab Med.&Beauty Clinic, Gdańsk, ul. Obywatelska 2A
Perfect Medica, Gdańsk, ul. Kołobrzeska 63
Dr Pernak, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549
Klinika Dobosz, Gdańsk, ul. Partyzantów 14 lok.102
Klinikia Zdrowia i Piękna H&Bmed, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8
Centrum Odnowy Biologicznej Stenia,
ul. Starowiejska 41/43, Gdynia
Proderm, Gdynia, ul. Świętojańska 135/2
Laser Line, Gdynia, ul. Mściwoja 10
Beauty Laser, Gdynia, ul. Abrahama 45
Beauty Derm, Gdynia, ul. Świętojańska 139
Instytut Urody Vivien, Gdynia, ul. Świętojańska 34
Gabinet Medycyny Estetycznej dr Anna Omernik, Gdynia, Sea Towers
Centrum Medyczne Dr Kubik, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/9
Derm Estetyka, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12
Klinika Urody Mediderm, Gdynia, ul. Abrahama 36-44
Gabinet Chirurgii Plastycznej DD, Gdynia, ul. Bema 18/1
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
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
Hotel Królewski, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Hotel Wolne Miasto, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
Hotel Amber Tower, Gdańsk, ul. Szafarnia 10
Holland House, Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
Hotel Fahrenheit, Gdańsk, ul. Grodzka 19
Hotel Kuracyjny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Hotel Villa Baltica, Sopot, ul. Emilii Plater 1
Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja
Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa,

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
Hotel Villa Sentoza, Sopot, ul. Grunwaldzka 89
Hotel Haffner, Sopot, ul. Haffnera 59
Hotel Kozi Gród, Pomlewo, ul. Leśników 3
KLUBY FITNESS
Fitness Authority, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 229
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan
Tiger Gym, Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 20
My Gym, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Fitstacja – Aquastacja, Gdańsk, Grunwaldzka 411
Marina Wellness Centre, Gdańsk, Hotel Marina
Centrum Joga i Pilates, Gdynia, ul. Starowiejska 54/3
Lady Fitness, Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego
Calypso Fitness, Sopot, AL. Niepodległości 697-701 (Sopocki Skwer)
Sheraton Fitness, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
SALONY SAMOCHODOWE
BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45
Renault Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45
Motor Centrum, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8
KMJ Kaszubowscy, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295
Subaru Zdanowicz, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 256 A
Citroen Auto Postek, Gdańsk, ul. Zawodników 2
JLR Jaguar, Gdańsk, ul. Abrahama 5
Volvo Drywa, Gdańsk, ul. Kartuska 410
BMG Goworowski, Gdańsk, ul. Elbląska 81
Auto House, Gdańsk, Grunwaldzka 355
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
Renault Zdunek, Gdynia, ul. Morska 517
Volvo Drywa, Gdynia, ul. Parkowa 2
Bawaria Motors, Gdynia, ul. Stryjska 24
Mercedes BMG Goworowski, Gdynia, ul. Łużycka 9
Auto Fit, Gdynia, ul. Chwarznieńska 170 D
Gajos, Sopot, ul. Kasztanowa 4
Porsche Centrum Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 956
Prestige, Sopot, Al. Niepodległości 663
Lexus Trójmiasto Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/3 (Nowe Orłowo)
KLINIKI I GABINETY LEKARSKIE
Smile Clinic, Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2
Vivadental, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 48
Impladent, Gdańsk, Andromedy 3
Miladent, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 CD
Perfect Smile, Gdańsk, ul. Noskowskiego 11
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
Swissmed, Gdańsk, ul. Wileńska 44
Dental Art. Clinic, Gdańsk, ul. Szeroka 119/120
Lux Med., Gdańsk, Al. Zwycięstwa 49
Kryspin Dent, Gdańsk, ul. Partyzantów 9
Dental Spa, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164
Prodent, Gdańsk, CH Madison
Mała Klinika, Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
Art Life, Gdańsk, Obr. Wybrzeża 23
Clinica Del Mare, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/1
Dental Clinic, Gdynia, ul. Starowiejska 25
Medico Dent, Gdynia, ul. Starowiejska 24
Gabinet Chirurgii Kosmetycznej, Gdynia, ul. Abrahama 24
Centrum Optyczno – Okulistyczne, Gdynia, ul. Świętojańska 73
Centrum Okulistyczne Nowy Wzrok,Gdynia,
Centrum Kwiatkowskiego
Stomatolog Lidia Siatkowska, Gdynia,
ul. Hryniewickiego 6 C/7
Sanus Dentes, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12
Centrum Medyczne Durys Guzowski, Gdynia, ul. Bema 16/2
Evi-Med., Gdynia, ul. Bp. Dominika 8-14
Poradnia Trójmiasto Dietetyk, Gdynia, ul. I Armii WP 13
Artdent Beauty&Care Dentistry, Sopot, ul.Jagiełły 4/2
White Smile, Sopot, ul. Kopernika 17
Den Arte, Sopot, ul. Armii Krajowej 122
Medycyna Specjalistyczna, Sopot, ul. Grunwaldzka 36A
iDentical, Sopot, ul. 1 Maja 5
Med Oral, Rumia, I Dywizji Wojska Polskiego 29A
SKLEPY I BUTIKI
InFashion, Gdańsk, ul. Pańska 3
Simple, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Max Mara, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Marella, 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
Centrum Wina, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Centrum Wina, Gdańsk, CH Manhattan
World Box, Gdańsk, CH Manhattan
Sandwich-mac, Gdańsk, CH Madison
UFUFU Concept Store, Gdańsk, Madison
Premium Sound, Gdańsk, ul. Rakoczego 31
Lingeria, Gdańsk, ul. Dmowskiego 5
Galeria Drzwi Prestige, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481
Hypnos Beds, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 569
Persona, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569
Rubber Shop, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8 A
Deco Home Art., Gdynia, al. Zwycięstwa 234
Bo Concept, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
Studio Dago , Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
Bath Room, Gdynia, ul. Necla 15/17

REMEB, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/1 (Nowe Orłowo)
NAP, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
InFashion, Gdynia, ul. Świętojańska 91
Epicentrum, Gdynia, ul. Nowodworcowa 21
Christelle, Gdynia, ul. Świętojańska 66
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
Bea Concept, Gdynia, ul. Świętojańska 46
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
Penny Black, 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
Rosenthal, 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
Karen Millen, Gdynia, CH Klif
KOKAI , Gdynia, CH Klif
Tru Trussardi, Gdynia, CH Klif
Henry Lloyd, Gdynia, CH Klif
Kezard, Gdynia, Al. Zwycięstwa 197
Jack de Piere, Gdynia, Centrum Riviera
Geox, Gdynia, Centrum Riviera
Guess. Gdynia, Centrum Riviera
By o la la, Gdynia, Centrum Riviera
So in Love. Gdynia, Centrum Riviera
Airfield. Gdynia, Centrum Riviera
SunLoox. Gdynia, Centrum Riviera
Felina. Gdynia, Centrum Riviera
Pierre Cardin. Gdynia, Centrum Riviera
Imperial Fashion, Gdynia, Centrum Riviera
Elska, Gdynia, Centrum Riviera
Pako Lorente, Gdynia, Centrum Riviera
Interior Park, Gdynia, ul. Wielkpolska 251
Royal Decor, Gdynia, ul. Starowiejska 51
Forma Collection, Gdynia, Al. Zwycięstwa 239
Nord Audio, Gdynia, ul. Wolności 24 B/1
Lingeria, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8
Biopiekarnia Ziarno, Gdynia, ul. Dworcowa 11
Celebrity BRIDAL, Gdynia, ul. Wielkopolska 21
Celebrity Bridal Exclusive, Gdynia, ul. Wielkopolska 31
Telem Play, Gdynia, ul. Legionów 119A
Prime Wine, Gdynia, ul. Świętojańska 81/2
Centrum Wina, Gdynia, ul. Świętojańska 13
Smak Wina, Gdynia, ul. Kasztanowa 13a
Interno Design, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/12 (Nowe Orłowo)
Aranżer, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245 (Nowe Orłowo)
Digital 1, Sopot, Krzywy Domek
In Fashion, Sopot, Krzywy Domek
Manitic, Sopot, ul. Królowej Jadwigi 7/1
Millesime Wino i Spirytualia, Sopot, ul. Haffnera 7
Festus, Sopot, ul. Morska 1
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
Fabryka Sukienek, Sopot, ul. Grunwaldzka 60
Lux Interiors, Sopot, Al. Niepodległości 665
INNE
Galeria sztuki Lindenau, Gdańsk, ul. Ogarna 119
Galeria Triada, Gdańsk, ul. Piwna 12/11
Galeria Glaza Expo, Gdańsk, ul. Długi targ 20/21
Metrohouse, Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 90
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, Gdańsk, ul. Lęborska 3B
Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12
Rada Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1
Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Urząd Wojewódzki, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Gdański Klub Biznesu, Gdańsk, ul. Uphagena 23
Kancelaria Adwokacka Joanna Reczkowicz,
Gdańsk, ul. Szafarnia 6/17
Kancelaria Notarialna Katarzyna Nagórska
– Protasiuk, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 6/2
Alior Bank, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 163
Noble Bank, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
(Olivia Business Centre)
Noble Bank, Gdynia, Al. Zwycięstwa 267
Kancelaria Radców Prawnych Leśniewski,
Dobrzański, Gdynia, ul. Abrahama 41/16
Klub Tenisowy Arka, Gdynia, ul. Ejsmonda 3
Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Rada Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Teatr Muzyczny, Gdynia, Plac Grunwaldzki 1
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
WSM Roboty Finansowe, Gdynia, ul. Starowiejska 33
Urząd Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27
Rada Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27
Bałtycka Agencja Artystyczna, Sopot, ul. Kościuszki 61
Galeria Muzyczna BMC2, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 2
Sopocki Klub Tenisowy, Sopot, ul. Ceynowy 5
Sierra Golf Club, Pętkowice
Sand Valley Golf&Country Club, Pasłęk
Europejskie Centrum Solidarności,
Gdańsk, Plac Solidarności 1 sekretariat
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