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Arek Jakubik i Olaf Deriglasoff 
- tych panów nie muszę niko-
mu przedstawiać. Od razu 
też zachęcam do przeczy-
tania wywiadu z nimi w tym 
numerze Prestiżu. Przyczyn-

kiem do rozmowy był wspólny projekt obu 
artystów - w epoce szybkiej informacji, ese-
mesów, skrótowości, nagrali płytę „40 prze-
bojów”, na której piosenki nie trwają dłużej 
niż minutę. Na dodatek płytę udostępnili za 
darmo w sieci. 

Jak sami mówią jest to z jednej strony mu-
zyczne doświadczenie, wejście na teren 
dotychczas nieznany, ale też powiedze-
nie NIE temu, co Olaf Deriglasoff określa 
jako "dżinglowatość" - mowa o komunika-
cji opartej o jak najkrótsze przekazy, nie-
umiejętności przyswajania dużej ilości in-
formacji, powierzchowność w kontaktach 
międzyludzkich. 20, 30 lat temu ludzie się 
ze sobą spotykali, rozmawiali, wymienia-
li poglądy, idee. Ten system komunikacji 
wspomagany był przez lekturę książek. 
To one były źródłem wiedzy, to one pobu-
dzały wyobraźnię, kreatywność. 

Dzisiaj między sobą komunikujemy się 
szybko, znaczącą rolę odgrywa smart-
fon zwany kiedyś telefonem, wysyłamy 
już nie tylko sms-y, ale snapy i tego typu 
wynalazki, o których z czasem się do-
wiaduję, że w ogóle istnieją. Emotikony, 
wirtuale naklejki, językowe skróty, pismo 
obrazkowe. Załatwiając sprawy codzien-
ne coraz mniej mamy kontaktu z drugim 
człowiekiem. Coraz więcej za to z robo-
tami, systemami. Staliśmy się niewolni-
kami systemu komunikacji przy pomocy 
zdobyczy technologicznych.

Ktoś mógłby powiedzieć, że mamy przecież 
XXI wiek. Postęp. Rozwój. Nowoczesność. 
I pewnie miałby rację. Nie można zamykać 
się na nowe, nie dostrzegać rzeczywistości, 
ale ważne, aby w tej rzeczywistości się nie 
zagubić. Bo kryzys w komunikacji między-
ludzkiej ma katastrofalne skutki społeczne. 
Skoro nie potrafimy się ze sobą komuniko-
wać, to ciężko jest nam nawiązywać znajo-
mości i relacje oparte na zaufaniu, tworzyć 
związki, budować więzi.

Złe wzorce przenosimy na życie rodzin-
ne, w efekcie nasze związki są takie jak 
otaczająca nas rzeczywistość - mdłe, po-
wierzchowne, bezwartościowe. Z ludźmi 
spotykamy się bardziej z obowiązku, niż 
z potrzeby i radości przebywania z drugą 
osobą. Nasz czas stał się bardzo cenny, 
przekłada się wprost na pieniądze, jakie 
możemy zarobić. Patrzymy na partnerów 
interakcji, nie jak osoby, a jak na potencjal-
nych dostarczycieli korzyści. 

Najgorsze jest to, że syndrom braku czasu 
na prawdziwe relacje dotyka coraz częściej 
młodzież. Podwórka świecą pustkami, 
dzieci od najmłodszych lat biegną w wy-
ścigu szczurów, rywalizują, realizują chore 
ambicje rodziców, nie zdając sobie nawet 
sprawy, że jest to nienormalne, bo przecież 
poza domem nie mają innych wzorców. 
Wszędzie jest tak samo. 

Żyjąc w taki sposób osłabia się nasz układ 
odpornościowy, nie tylko w sensie zdro-
wotnym, ale przede wszystkim umysło-
wym. Nie myślimy, nie zastanawiamy się, 
nie analizujemy, boimy się podejmować 
decyzje, ślepo chłoniemy przekaz znie-
kształcany przez media, dla których praw-

da to karykaturalna wypadkowa słupków 
oglądalności. Prawda staje się drugorzęd-
na, ale nawet gdyby było inaczej, to i tak 
już nie potrafimy właściwie ocenić co jest 
prawdą, a co nią nie jest. Chaos informa-
cyjny skutecznie pozbawił nas zdolności 
do filtrowania informacji. 

Dehumanizacja procesów komunikacyj-
nych postępuje w zastraszającym tempie. 
Arek Jakubik w wywiadzie, który skłonił 
mnie do takich przemyśleń twierdzi, że nie-
długo pewnie zaczniemy się porozumiewać 
za pomocą onomatopei, bo nasz język sta-
je się coraz bardziej ubogi. I na sam koniec, 
bo oczywiście na przekór, trochę się rozpi-
sałem, małe pocieszenie. Nigdy nie jest tak 
źle, aby nie mogło być jeszcze gorzej.

Jakub Jakubowski



Polskie smaki 
nad Bałtykiem 
Restauracja Café Polskie Smaki z widokiem na sopockie 
Molo to miejsce, które trzeba odwiedzić! Zapraszamy 
na polsko-kaszubskie dania oparte na wyjątkowych recepturach 
i regionalnych produktach oraz na tradycyjne polskie słodkości.

Restauracja Café Polskie Smaki, 
ul. Powstańców Warszawy 10, 
Sopot
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TEATR NASZEGO ŚWIATA

Wydawać by się mogło, że kiedy 
pisze się o sztuce teatru, przed-
miot opisu jest klarownie zde-
finiowany, uświęcony tradycją 

i literaturą przedmiotu. Dzisiaj jednak, kiedy 
w szeroko rozumianej sztuce odrzuca się 
kryteria estetyczne, tradycyjne reguły, za-
uważamy dążność do zamazywania granic 
wszystkiego, a przez to słowo teatr coraz 
częściej bywa stosowane dla określenia 
dziedzin aktywności człowieka, dotąd z te-
atrem nie kojarzonych. Między innymi, doty-
czy to polityki, wojny czy rozmaitych działań 
artystycznych i pod takie się podszywają-
cych. Jakże często politycy mówią o czymś, 
że nie było „normalną polityką”, tylko „te-
atrem”, tak jakby teatr był czymś od polityki 
gorszym. Przyzwyczailiśmy się do alego-
rycznego użycia pojęcia „teatr” i zapewne 
dlatego przestaje ono razić, kiedy słyszymy 
o „teatrze życia codziennego” albo „teatrze 
zbrodni” czy „działań wojennych”. 

Ale również w kulturze mamy pomieszanie 
pojęć. Ba, wielokrotnie teatr staje się okre-
śleniem działań ze sztuką nie mających nic 
wspólnego. Ukazała się książka pt. Teatr 
horroru Richarda van Duelmena, która nie 
dotyczy jednak zjawisk teatralnych, lecz 
systemu penitencjarnego w Niemczech 
okresu renesansu. „Performing Medicine: 
the theatre of the body” to tytuł projektu ba-
dawczego, który dotyczył jednak nie teatru, 
lecz sposobów komunikacji niewerbalnej 
pomiędzy pacjentem a lekarzem w szpitalu. 
Firma „Think Appliances” wyprodukowała 
kuchenkę elektryczna o nazwie “Cooking 

Theatre”, czyli „teatr gotowania”; podobnie 
ATCO Kitchen Theatre. Istnieje pismo o na-
zwie „Home Theatre”, zajmujące się promo-
cją produktów gospodarstwa domowego. 

Prasa holenderska podała, 13 lutego 2007 
roku, że wyrokiem sądu pornograficzne pe-
ep-shows uznane zostały za teatr, czyli in-
stytucje artystyczne, i odtąd podlegać będą 
regulacjom prawnym i podatkowym odno-
szącym się do teatrów. Jeden z akcjonistów 
wiedeńskich, Hermann Nitsch, założył przed 
czterdziestu laty, działający do dziś "Teatr 
Misterium i Orgii" ("Das Orgien Mysterien 
Theater"). Obecnie "misteria" odbywają się 
na zamku Prinzendorf (prywatna własność 
artysty) i zazwyczaj gromadzą kilkuset chęt-
nych (za odpowiednią, dość wysoką opłatą). 
Uczestnicy "misterium orgii" poddawani 
są rozmaitym działaniom artystycznym: 
rozebrani do naga zostają ukrzyżowani 
(w towarzystwie rozbebeszonych zwierząt), 
owinięci wyprutymi wnętrznościami zwie-
rząt, oblani krwią, uryną, pomazani kałem. 
Wszystko przy akompaniamencie muzyki, 
recytacji wzniosłych, upoetycznionych kwe-
stii, wygłaszanych przez Nitscha odzianego 
w szaty liturgiczne (katolickie). Wszystko to  
ma nakłonić uczestników do całkowitego 
oddania się "liturgii krwi" i działań o jeszcze 
bardziej wyuzdanym i orgiastycznym cha-
rakterze.

W wydanym przed paru laty artykule do-
tyczącym lesbijskiego sadomasochizmu 
Jane Barnette opisuje lesbijską orgietkę 
w kategoriach teatru. Mówi o zmiennych 

„rolach”, o „grze”, „przestawieniu”, itd. Co 
więcej, artykuł ten ukazał się w materiałach 
pokonferencyjnych w znanej serii „Theatre 
Symposium”, wydawanej przez University 
of Alabama Press, co niejako sankcjonuje 
jego „teatralny”, ba, uczony i teatrologiczny 
charakter. Zbliżony “spektakl” opisuje Karl 
Toepfer w książce Theatre, Aristocracy, and 
Pornography (1991). Jest to w zasadzie 
bardzo plastyczny, silnie zabarwiony emo-
cjonalnie opis orgii, w której autor również 
wziął udział, z “Sylwią” w roli głównej i gro-
madą onanizujących się mężczyzn, którym 
owa piękność daje krocze do pocałowania. 
Zauważmy, że również i w tym wypadku 
tytuł książki sugeruje, jakoby opisywane 
w niej zjawiska były teatrem. 

Powyższe przykłady są dowodem na to, 
ile wokół teatru (i sztuki) narosło nieporo-
zumień, wywołanych przede wszystkim 
nieprecyzyjnym definiowaniem, a raczej nie-
zakreślaniem granicy tego, co jest teatrem 
i sztuką, i tego, co nimi nie jest, rozmyciem 
kryteriów oceny. Zarówno teatr, jak i sztuka 
dzisiejszego świata, są pod przemożnym 
wpływem rozmaitych ideologii, feminizmu, 
ale także psychoanalizy, genderyzmu, an-
tropologii czy wszelkich ideologicznych 

„-izmów”. Zjawiska te mają wiele cech wspól-
nych, a to, co pojawia się – dajmy na to - 
w „sztuce oporu” (u nas zwanej krytyczną), 
przenika po jakimś czasie do teatru (niekie-
dy i odwrotnie).  Powoduje to rzeczywiście 
zamazanie granic, ale przede wszystkim 
szkodzi precyzji opisu.

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

Z KURTYNĄ I BEZ

8 FELIETON
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Klinika Stomatologiczno-Implantologiczna
Zapraszamy do odwiedzenia naszej kliniki
Dr Iwona Dawlidowicz-Basir, Dr n.med. Aaron Basir

www.medicodent.pl
Gdynia, ul. Starowiejska 24

tel. +48 517 919 715
+48 58 661 60 50
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Atom Trefl Sopot stracił sponsora – Pol-
ską Grupę Energetyczną. Umowa miała 
obowiązywać do końca sezonu 2017/2018. 
Szkoda, ale ekonomia jest nieubłagana. 
Miesiąc wcześniej ta sama firma musiała 
dorzucić 500 mln zł do nowopowstałego 
tworu Polskiej Grupy Górniczej. (W sumie 
dla górników uzbierano 2,5 mld zł). Pienią-
dze są potrzebne, bo górnicy tylko na dwa 
lata zgodzili się zawiesić „czternastkę“. Wg 
ekspertów właśnie na tyle może starczyć 
pieniędzy z tegorocznej zbiórki. Energa S.A., 
która też dołożyła 500 mln zł do górnictwa 
na razie realizuje wcześniej ustalone projek-
ty sponsorskie, ale co dalej – nie wiadomo. 
Póki co z powodzeniem zakończyły się so-
pockie CSIO, czyli pięciogwiazdkowe (naj-
wyżej notowane w rankingach) Międzynaro-
dowe Zawody w Skokach przez Przeszkody. 
Tutaj sponsorem głównym jest Totalizator 
Sportowy. Do Sopotu zjechało ponad 100 
zawodników, w tym kilkunastu z  pierwszej 
setki rankingu FEI.

Po raz pierwszy od lat na sopockich kortach 
zagościł turniej zawodowy. Na razie tzw. 
„dziesięciotysięcznik“ (pula nagród 10 tys. 

USD), czyli najniższy rangą z możliwych, ale 
ważne, że w ogóle się odbył zważywszy na 
trwający konfilkt wokół obiektu. W tego typu 
turniejach nie ma ani gwiazd światowego te-
nisa, ani klimatu i otoczki towarzyszącej wiel-
kim turniejom. Futures (tak się nazywają) od-
grywają jednak ważną rolę, gdyż dają szansę 
na zdobycie punktów rankingowych młodym 
graczom. Organizatorzy mają do dyspozycji 
tzw. dzikie karty (prawo do przyznania ko-
muś miejsca w turnieju niezależnie od pozy-
cji w rankingu), którymi najczęściej obdzielają 
swoich rodaków. Tak też się stało w Sopocie.

„Koalicja“ POPiS wciąż prowadzi w sonda-
żach. Wg ostatniego badania przeprowa-
dzonego przez TNS obydwie partie mają 
razem 56 procentowe poparcie, z czego 39% 
przypada na PiS, a 17 % na PO. Wspólne pro-
wadzenie zapewnia im stała akcja strasze-
nia Polaków. PO straszy PiS-em, a  PiS – PO. 
Dzięki temu od 2005 roku „koalicja“ stale 
jest u władzy. Zmieniają się tylko proporcje. 
W poprzednich latach większość z poparcia 
zapewniała „koalicjantom“ PO, teraz koniem 
pociągowym jest PiS. Liderzy partii liczą, że 
strategia tworzenia ostrego podziału w spo-
łeczeństwie pozwoli jeszcze na długie lata 
wygrywać wybory i zapewniać członkom 
partii miejsca pracy. Na razie wszystko idzie 
zgodnie z planem. 

W pracę nad polaryzacją społeczeństwa 
niezwykle aktywnie włączył się magistrat 
gdański, który w połowie maja rozpoczął 
kampanię ostrzegania przez licznymi ma-
nifestajami zaplanowanymi na 21 maja 
w centrum Gdańska. W komunikacie wy-

stosowanym do mediów alarmował, że tego 
dnia ma odbyć się 15 zgromadzeń publicz-
nych wymieniając głównie „środowiska 
LGBT, środowiska katolickie, narodowcy, ki-
bice“. Specjalne konferencje prasowe miały 
podgrzewać atmosferę. Niestety. 20 maja, 
a więc dzień przed wielką rozróbą - w grze 
było już tylko 9 manifestacji: LGBT, Obóz Na-
rodowo – Radykalny, Krucjata Różańcowa, 
Związek Strzelecki Katowice, Ruch Kontroli 
Władzy, Narodowa Rumia i kibice Motoru 
Lublin. Potem było jeszcze gorzej. Finalnie 
pojawiły się zaledwie dwie manifestacje 
(LGBT i Ruch Kontroli Władzy), mimo zgro-
madzenia ogromnych sił policji i sporych 
przygotowań. Rozczarowane władze miasta 
wydały więc komunikat cytując w nim roz-
żalonych mieszkańców: „Uważam, że to nie 
jest w porządku, że straszą, zapowiadają, 
później nic się nie dzieje, a miasto uzbrojone 
jak w stanie wojennym – mówił Jerzy No-
wicki, mieszkaniec Gdańska.”

Na otarcie łez 27 maja w Ergo Arenie odbyła 
się gala KSW. Chociaż i tutaj nie obyło się 
bez rozczarowania. Sędziowie przyznali Ma-
medowi Khalidovowi zwycięstwo nad Azi-
zem Karaoglu, mimo, że w rzeczywistości 
przegrał walkę. Teraz cała nadzieja w KOD 
lub chociaż Solidarności. Może chociaż oni 
zorganizują jakąś zadymę. Bo przecież nie 
może być tak, że “Zapowiadają, a później 
nic się nie dzieje”.  Jak i oni zawiodą to znów 
całą robotę będa musieli wykonać kibice. 
Pierwsze od lat ekstraklasowe, piłkarskie 
derby Trójmiasta odbędą się pod koniec 
października w Gdyni, potem w kwietniu 
w Gdańsku. 

KR  YWYMZ
OKIEM

Michał Stankiewicz
zaczynał w Gazecie Wyborczej, a od 1999 r. dziennikarz „Rzeczpospolitej“. 

Od kilku lat związany też z TVN.  Wydawca Prestiżu. Laureat wielu ogól-
nopolskich 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. 
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Arkadiusz Hronowski 
od 2001 roku zawiaduje sopockim SPATiF-em. Odpowiada za serwis muzyki niezależnej 
Soundrive.pl oraz festiwal muzyki alternatywnej Soundrive Fest. Jego ostatnie, najbardziej 
wyczekiwane dziecko to Klub B90 na terenie Stoczni Gdańskiej. Kolejne dziecko, które przyj-
dzie na świat niebawem to Browar Gdański Kulturalny. W wolnych chwilach trwoni czas 
w zespole The Stags, pisząc piosenki tylko miłości.

KTO ROBI W KULTURZE, 
TEGO KULTURA NIE 

OBOWIĄZUJE

Sukces, luksus, splendor. Wielu za te 
słowa da się  pokroić. Wielu jest od 
nich uzależniona. Wielu zrobi wszyst-
ko, z chlastaniem włącznie, aby móc 
to osiągnąć. Gdy zapytam przeciętną 
osobę, czym dla niej jest sukces, więk-
szość odpowie: duuuużo kasy. Gdy za-
pytasz sportowca czym dla niego jest 
sukces, oczywistym będzie, że odpo-
wie: złoty medal na Igrzyskach Olim-
pijskich. Spytasz muzyka: zapełniać 
hale i stadiony, malarza: sprzedawać 
w prestiżowych galeriach, architekta: 
projektować gmachy w metropoliach, 
a dla chorego na białaczkę: pokonać 
chorobę. 

Każdy z tych przypadków ma swój cel 
i punkt odniesienia. W wymienionych 
przykładach tylko chory na białaczkę 
dążenie do pokonania choroby może 
potraktować jako koszmar, a sukces 
jest wielką nagrodą, która nie demorali-
zuje i powinien trwać wiecznie. A pozo-
stali? Czyż nie jest prawdą, że osiąganie 
sukcesu to droga, to życie i jest esencją 
całego procesu? Kiedy zakładam so-
bie jakiś cel i go realizuję zaczyna się 
zabawa. Trwa to jakiś czas. Na końcu 
jest cel, czyli sukces. Kiedy jednak go 
osiągam, oglądam i uczestniczę jedno-
cześnie w swym dziele, paradoksalnie 
czuję smutek, że wszystko się właśnie 
skończyło. Droga była tym wszystkim 
co mnie nakręcało i cieszyło. 

Część ludzi sukcesu nie do końca rozu-
mie to zjawisko i myśli, że sukces trwać 
będzie wiecznie i nic ani nikt nas z tego 
piedestału nie zepchnie. Często ta śle-
pota prowadzi do upadku i wielu nie-
szczęść. Sukces trzeba umieć oprawić 

w ramę. Potrafić go zagospodarować 
na ścianie. Trzeba wiedzieć, że w 80% 
sukcesu kryje się właśnie ten diabeł, 
czyli uśpienie. Sportowcy zwykle po 
osiągnięciu sukcesu mają kilka dni wy-
tchnienia i znów wracają do treningu, 
gdyż  wiedzą ile kosztuje zbyt długa 
przerwa. 

Artyści balują przez dwa tygodnie, bo 
emocje podczas tworzenia istotnie wy-
łączają ich totalnie z życia. Biznesmeni 
kupują luksusowe zabawki by podkrę-
cić swój prestiż, a ich partnerki najczę-
ściej wchodzą na drogę permanentnej, 
oderwanej od rzeczywistości fobii wła-
snego wyglądu, co w większości przy-
padków przeistacza się w komedię.

A jak celebrują sukces nasi lokalni bo-
haterowie? U nas, jak chyba wszędzie 
mamy sporą rozpiętość poziomu kre-
atywności. Czasami oglądając relacje 
z różnych imprez odbywających się 
w Trójmieście, często mało nie spa-
dam z krzesła. I ku mojemu ubolewa-
niu bohaterkami zwykle są kobiety. 
Aby nie narażać na szwank opinii ko-
biety siedzącej obok mnie, która jest 
damą samą w sobie, zawsze komentu-
je to tak: jest mi teraz wstyd za rodzaj 
żeński. 

Osobiście popieram tę opinie, choć jako 
zdrowy jeszcze facet powinienem my-
śleć odwrotnie po tym co zobaczyłem. 
No niestety, ale może jestem chory, bo 
też mi wstyd za rodzaj żeński i elitę jaką 
reprezentują niektóre, wątpliwej jakości 
damy. Brak stylu, żałosny, niczym z do-
żynek lub porno gali wizerunek naraża 
na szwank myślę większość uczestni-

ków wielu wydarzeń towarzyskich. Czy 
ja nie jestem zbyt pruderyjny? Oj lepiej 
nie pisać co mi kosmatego zawsze 
chodzi po głowie, ale to nie ta balanga 
drogie Panie. Gdzie indziej byłybyście 
królowymi.

Tymczasem stwierdzam z zadowole-
niem, że męska część elity Trójmiasta 
daje radę. Nosi się modnie, wytwornie, 
oryginalnie i z małymi wyjątkami więk-
szość wygląda świetnie, bez względu 
na wiek. I nie wszyscy rzygają  ka-
wiorem, z nosem pełnym koki, kiedy 
już  odbiorą kolejną  statuetkę Człowie-
ka Roku. Mają klasę i prawie nie cudują. 
Jak są siwi to wykorzystują to jako atut, 
jak mają "zmarchy", często podkreśla-
ją swoją włóczęgę. Wiekiem potrafią 
żonglować jak wytrawny żeglarz wa-
runkami na wodzie. Bo im wyższy, tym 
korzystniejszy jego stosunek do wyglą-
du. Czyż nie? 

Sportowcy, biznesmeni, artyści, wszy-
scy oni chcą osiągnąć sukces. To na-
turalne zjawisko. Ale jak ten sukces 
potem konsumować, jest niewątpliwie 
wielką sztuką. I znów przypomina mi 
się pewna bardzo zamożna dama, 
która przyjeżdżała do Trójmiasta po-
prawiać swój wizerunek. Po powrocie 
z zakupów zawsze chwaliła się swoimi 
"szopingowymi" zdobyczami. Och, jakie 
to było straszne. Czy nie powinny po-
wstać jakieś dyskretne szkoły stylu dla 
naszych beneficjentów sukcesu? Prze-
cież poprawianie wizerunku to bardzo 
pożyteczna usługa, zamiast wkładać 
na siebie i w siebie wszystko bez umia-
ru, byleby było widać że bogato. No, ale 
taka gmina Panie.
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RESTAURACJA
ul. Folwarczna 2
Gdynia Orłowo

Zmęczony 
szukaniem miejsca 
na biznes lunch?

Spróbuj wyśmienitej 
kuchni Szefa - 

Marcina Popielarza 

Łatwo dostępny 
i bezpłatny parking

Dyskretna atmosfera 
w pięknej scenerii

Lunch menu 
aż do 17:00



14 WYDARZENIA

Trzecia edycja imprezy 
Pomorskie Rendez Vous 
organizowana przez sto- 

cznię Sunreef Yachts oka-
zała się spektakularnym fe-
stiwalem luksusu. Ponad 50 
marek premium sprawiło, że 
gdańska wyspa Ołowianka 
na kilka godzin zamieniła się 
w... polski Dubaj. Luksus z ab-
solutnego topu. Wśród gości 
zauważyliśmy m.in. Edytę 
Górniak, Joannę Przetakie-
wicz, Agnieszkę Jastrzębską, 
Borysa Szyca, Dariusza Mi-
chalczewskiego, Mateusza 
Kusznierewicza, czy Jarosła-
wa Bieniuka.

Prezentacji luksusowych dóbr 
i usług towarzyszyły koncer-
ty gwiazd: Anny Marii Jopek 
z zespołem oraz Gosi Bańki 
w repertuarze Haliny Poświa-
towskiej zaproszonych przez 
jednego z partnerów – firmę 
Yamaha. Na specjalne zapro-
szenie prezesa Francisa Lappa 
przed gdańską publicznością 
wystąpiły tancerki z rewii pary-
skiej prowadzonej przez Alek-
sandrę Kędzierską - Fontaine 
oraz piosenkarka Nathalie 
Cohen.

Jednym z głównych punktów 
programu była premiera ko-
lekcji domu mody LA MANIA 
Jesień-Zima 2016-2017 prowa-
dzonego przez Joannę Przeta-
kiewicz.

- To wydarzenie jest nam bardzo 
bliskie, ponieważ mamy tutaj 
swój butik w Klifie, po drugie są 
tutaj marki made in Poland, ta-
kie jak Sunreef Yachts, która jest 
naszym partnerem od samego 
początku oraz Inglot, z którym 
stworzyliśmy ostatnio swoją całą 
linię. To są firmy, z których jeste-
śmy dumni, z którymi chcemy się 
utożsamiać – podkreślała Prze-
takiewicz.

Wcześniej na wybiegu modelki 
zaprezentowały bieliznę marki 
Laura Lingerie. To trójmiejska 
marka stworzona przez właści-
cieli Sunreef Yachts, Katarzynę 
i Francisa Lapp. Goście Pomor-
skiego Rendez - Vous mogli 
obejrzeć najnowszą, letnią ko-
lekcję. 

Największe wrażenie sprawia-
ły jednak świeżo zwodowane 
katamarany: żaglowy Sunreef 
Supreme 68 oraz motorowy 70 

Luksusowe jachty, samochody, biżuteria, moda, 
kosmetyka, alkohole, maszyny lotnicze, nowe 
technologie, ekskluzywne apartamenty, domy 
hybrydowe, hotelarstwo to tylko niektóre bran-
że obecne na trzeciej edycji Pomorskiego Ren-
dez Vous. Impreza odbyła się wyspie Ołowianka 
w Gdańsku. Pojawiło się na niej ponad 800 gości 
z Polski i zagranicy, w tym znane osobowości ze 
świata biznesu, sztuki, kultury, sportu i mediów.

LUKSUS NAD MOTŁAWĄ
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Sunreef Supreme 68

Pokaz akrobatyczny z Mercedesem SLS AMG GT w tle

Edyta Górniak

Aston martin4

Pokaz La Mania

Pokaz Laura Lingerie
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Sunreef Power. Branżę moto re-
prezentowały firmy: Mercedes 
BMG Goworowski, Audi Cen-
trum Gdańsk, British Automoti-
ve – Jaguar, Aston Martin, Land 
Rover, Porsche Centrum Sopot 
oraz Lexus.

- W tym roku prezentujemy nasze 
najnowsze i najbardziej wyjąt-
kowe modele. Przedstawiamy 
najnowszą odmianę Mercedesa 
SL63 AMG, S Klasę Cabrio, AMG 
GT oraz limitowaną do 250 sztuk 
A Klasę 45 AMG w wersji Petro-
nas – podkreślił Boris Turzyma 

- Patocki, Mercedes-Benz BMG 
Goworowski.

Poza tym, eksponowany był 
również prywatny samochód 
organizatora imprezy – unikal-
ny Mercedes SLS AMG GT z 
ostatniej serii tego modelu. Z 
kolei Porsche Centrum Sopot 
przedstawiło “letnie” modele  – 
roadster 718 Boxster oraz 911 
Cabrio w wersji 4S. Aston Mar-
tina reprezentował m.in topowy 
model Vanquish, Audi modele 
RS 6 i S8, Lexusa usportowione 
GS-F i RC-F w wersji coupe, a 
Jaguara model F-Pace, pierw-
szy SUV w historii tej marki. 

O walory smakowe zadbała 
m.in. firma Olewnik oraz Hotel 
Haffner. Ponadto, w show-ro-
om'ie renomowanego produ-
centa kuchni Gaggenau, goście 
mogli oglądać wspaniały pokaz 

„live cooking’u” w wykonaniu 
utytułowanego szefa kuchni – 
Witolda Iwańskiego. O słodszą 
stronę zadbała firma T. Deker, 
która w trakcie upalnego, piąt-
kowego popołudnia, serwowała 
orzeźwiające sorbety. Gościom 
nie także brakowało doskona-

łych trunków, w tym bąbelków 
szampana Mumm od firmy Per-
nod Ricard czy wyśmienitych 
drinków na bazie Chivasa.

Wśród rzeczy unikatowych 
pojawiły się m.in.: fortepian Bö-
sendorfera - jeden z 30 egzem-
plarzy limitowanej serii modelu 
Chopin, czy serwis Emipre, 
zaprojektowany w 1932 r. dla 
prezydenta Mościckiego, który 
jest obecnie oficjalną zastawą 
w Belwederze. Na Pomorskim 
Rendez-Vous miała też miej-
sce premiera nowej linii Future 
Line i Sport Line zaprojekto-
wanej specjalnie dla Domów 
Hybrydowych i Standardu 
Multi-Comfort przez studio 
Arch-Deco z Gdyni założone 
przez Zbigniewa Reszkę oraz 
Michała Baryżewskiego. Przy 
nieustającym wyścigu tech-
nologicznym biuro wykorzy-
stuje najnowsze osiągnięcia 
dla kreowania współczesnych 
rozwiązań architektonicznych. 
Na uwagę zasługuje również 
firma Invest Komfort, która 
specjalnie na tą okazję zorgani-
zowała rejsy do swojej inwesty-
cji Brabank Apartamenty nad 
Motławą.

- Już w 2013 roku, kiedy organizo-
waliśmy Pomorskie Rendez-Vo-
us po raz pierwszy, wiedziałem, 
że Polacy są gotowi, by doświad-
czać luksusu na najwyższym po-
ziomie. Jestem dumny, że udaje 
nam się każdego roku zaprosić 
do współpracy coraz większą 
liczbę partnerów, a nasza inicja-
tywa staje się obowiązkowym 
wydarzeniem wielbicieli sektora 
ekskluzywnego - podsumował 
Francis Lapp, prezes Stoczni 
Sunreef Yachts. kk

Borys Szyc z partnerką

Małgorzata Bańka

Audi S8

Wirtualna rzeczywistość wg Lufthansy Rewia paryska
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Tradycyjne regaty integrujące 
trójmiejskie środowisko że-

glarskie rozpoczęły się profesjo-
nalnym trening „North Sails Go 4 
Speed". Była to dobra okazja do 
sprawdzenia jachtu, zgrania za-
łogi i poznania akwenu. Żeglarski 
Puchar Trójmiasta tym razem in-
augurację miał w Gdańsku a pre-
tekstem do tego były obchody 
Święta Miasta Gdańska na Targu 
Węglowym. 

Następnego dnia załogi wyruszyły 
na trasę. Można powiedzieć, że 
było to iście piknikowe pływanie, 
wiatr bowiem nie rozpieszczał że-
glarzy. Jakże inne były to regaty 
w porównaniu do tych ubiegłorocz-
nych, kiedy to z powodu silnego wia-
tru łamały się maszty, latały bomy, 
a na wodzie nie brakowało kolizji. 
Teraz takich przygód zabrakło, wiatr 
nie chciał wiać i w efekcie do klasyfi-
kacji generalnej zaliczono tylko dwa 
sobotnie wyścigi. 

Żeglarski Puchar Trójmiasta, po-
dobnie jak rok temu, trafił w ręce 
kapitana Siergieja Pawlenki z Kali-
ningradu, który dowodził jachtem 

„Blagodarnost 2”. Powody do zado-
wolenia miał także Piotr Adamo-
wicz sterujący jachtem Neoprofil. 
Wygrał on klasyfikację generalną 
klasy ORC i zdobył Puchar Pre-
zesa Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk i Puchar 90-lecia Miasta 
Gdyni. W klasie KWR zwyciężył 
jacht „Jaricho” z kapitanem Pio-
trem Cholewą. 

Atrakcją był też występ kobiecej 
załogi Shekle na jachcie Oiler.
pl. Dziewczyny, pod wodzą do-
świadczonej skipperki Doroty 
Dajkowskiej przygotowują się do 
przyszłorocznych Mistrzostw 
Europy ORC i popularyzują żeglar-
stwo wśród płci pięknej. W Żeglar-
skim Pucharze Trójmiasta zajęły 
czwarte miejsce w klasie Open 
wśród jachtów powyżej 11 m.

Regaty były też okazją do spo-
tkania i rywalizacji wielu znanych 
żeglarzy. Na jachcie „True Delphia” 
płynęła Joanna Pajkowska (4 
miejsce w klasie Open 9 – 11 m), 
na „Gemini 4” Roman Paszke (1 
miejsce Open do 9 m), Andrzej Ko-
pytko na True Delphia (4 miejsce 
Open do 11 m), Maciej Marczew-
ski na Vectorze (5 miejsce Open 
do 11 m), Zbigniew Gutkowski na 

„Exploderze” (1 miejsce w kl. wie-
lokadłubowców), na Volvo Roca 
Piotr Tarnacki (2 miejsce w kl. wie-
lokadłubowców) i Paweł Górski 
na trimaranie Catchup (3 miejsce 
w kl. wielokadłubowców).

Jak co roku w programie Żeglarskie-
go Pucharu Trójmiasta nie zabrało 
integracji i atrakcji również na lądzie. 
Tradycją stała się już wieczorna 
impreza integracyjna odbywająca 
się zawsze w sobotę. Tym razem 
żeglarzy godnie ugościł Browar Port 
Gdynia na Bulwarze Nadmorskim. 
Przy świeżo warzonym piwie rze-
mieślniczym rozmowy na żeglarskie 
tematy trwały do późnej nocy. 

Załoga rosyjskiego jachtu Blagodarnost 2 wygrała 
czwartą edycję Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. 
Na wodach Zatoki Gdańskiej rywalizowało aż 95 
jachtów w klasach KWR, ORC i Open (poniżej 9 
metrów, od 9 do 11 metrów, powyżej 11 metrów), 
wielokadłubowce powyżej 6 metrów oraz jednost-
ki klasy Diamant 3000. 
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INTEGRACJA POD ŻAGLAMI

mp

Jachty na starcie

Rywalizacja była zacięta

Audi to marka mocno związana z żeglarstwem

Shekle - żeńska załoga jachtu Oiler.plZałoga Blagodarnost 2 - zwycięzcy Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta



„DOM ZDROJOWY”, UL. POWSTANCÓW WARSZAWY 6, SOPOT, 
TEL (58) 736 55 13, WWW.OPTICALCHRISTEX.PL

DUŻY WYBÓR LUKSUSOWYCH MAREK OKULARÓW
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Biznes Liga Żeglarska to pro-
jekt skierowany do świata 

biznesu -  jako narzędzie do akty-
wizowania własnych pracowni-
ków, tworzenia atmosfery pracy 
zespołowej, czy też wzmacniania 
relacji biznesowych i budowania 
networkingu. Przede wszystkim 
jednak jest świetnym projektem 
do podnoszenia swoich umiejęt-
ności żeglarskich oraz sprawdze-
nia na czym polega prawdziwe 
żeglarstwo regatowe.

Dwie pierwsze edycje, rozegra-
ne w roku 2015, wygrała załoga 
Sono Idoni Sailing Syndicate. 
Obrońcy tytułu w tym roku mają 
trudniejsze zadanie, gdyż do ry-
walizacji przystąpiła ekipa Sail 
Service złożona z doświadczo-
nych żeglarzy. I to właśnie ta dru-
żyna rozpoczęła najlepiej pierw-
szą rundę tegorocznych zmagań, 
wygrywając dwa pierwsze wyści-
gi, co bardzo mocno podrażniło 

obrońców tytułu. Kolejne trzy 
biegi to popisowa żegluga zwy-
cięzców poprzedniej edycji BLŻ, 
co w ostatecznym rozrachunku 
zapewniło im wygraną. Sail Servi-
ce ostatecznie zakończył zawody 
na drugiej pozycji. 

Zacięta walka o trzecie miejsce 
trwała do ostatniego biegu po-
między zespołami W Ślizgu!, Orlex 
oraz Eurocast. Końcówka należa-
ła do przedstawicieli żeglarskiego 
magazynu i to właśnie W Ślizgu! 
w końcowym rozrachunku stanął 
na najniższym stopniu podium. 
Załogę stanowią wydawcy W Śli-
zgu! i Prestiżu, Michał Stankiewicz 
i Jakub Jakubowski oraz Tomasz 
Barudin (D.A.D. Sportswear) i Ra-
fał Sawicki, współwłaściciel GSC 
Yachting i felietonista W Ślizgu! 

Druga runda Biznes Ligi Żeglar-
skiej upłynęła pod znakiem sil-
nego wiatru i całkiem sporej fali. 

Organizatorzy podjęli decyzję, iż 
wyścigi rozegrane zostaną na re-
fach oraz bez genakerów. Mimo 
zmniejszenia ożaglowania, załogi 
i tak musiały włożyć ogrom pracy, 
aby prawidłowo prowadzić swoje 
Delphie 24. Wiatr utrzymywał się 
w granicach 15-20 węzłów, co 
dla amatorskich załóg uczestni-
czących w Lidze było już nie lada 
wyzwaniem. Dzięki takiej decyzji 
walka na trasie regat była nie-
zmiernie wyrównana, a sytuacji 
kontaktowych między jachtami 
było naprawdę wiele. 

Klasą dla siebie była załoga Sail 
Service, która wygrała 5 z 6 wy-

ścigów. Gdański producent żagli 
objął prowadzenie w "generalce" 
i wyraźnie zasygnalizował, że 
w tej edycji BLŻ liczy się dla niego 
tylko zwycięstwo. Drugie miejsce 
zajęła załoga Sono Idoni Sailing 
Syndicate, która wyprzedziła troj-
miasto.pl. Załoga W Ślizgu! tym 
razem miała pecha. Z powodu 
awarii na jachcie musiała wcze-
śniej wrócić do portu i nie wzięła 
udziału w dwóch ostatnich wy-
ścigach, będąc ostatecznie skla-
syfikowana na piątym miejscu. 
W klasyfikacji generalnej nasza 
załoga zajmuje 4 miejsce z taką 
samą ilością punktów co trzeci 
Team Orlex. 

Sail Service i Sono Idoni Sailing Syndicate znajdują 
się na czele stawki po dwóch rundach Biznes Ligi 
Żeglarskiej. W walce o podium liczy się także załoga 
W Ślizgu!, magazynu sportów wodnych wydawanego 
przez spółkę Prestiż Trójmiasto. 
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Regaty odbywają się na jachtach Delphia 24 One Design

Załoga magazynu W Ślizgu!

Przygotowywanie jachtów do startu

Sono Idoni Sailing Syndicate

Załoga W Ślizgu! z pucharem za III miejsce w pierwszej rundzie
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W finale singla Stenzel spo-
tkał się z Bronisławem 

Trzpisem. Ci dwaj znani w śro-
dowisku tenisa amatorskiego 
zawodnicy stworzyli znakomite 

widowisko. Dwie godziny walki 
na korcie upłynęło pod znakiem 
efektownych zagrań z głębi kor-
tu, jak i przy siatce. Nie zabrakło 
przełamań, a wszystko osta-

tecznie rozstrzygnął tie-break, 
w którym Bronisław Trzpis mu-
siał uznać wyższość rywala. 

Nie mniej emocji było w me-
czu o trzecie miejsce, które po 
trzysetowym pojedynku wy-
walczył Tomasz Kurpisz. 
W deblu, w meczu o pierwsze 
miejsce Krzysztof Stenzel 
i Tomasz Bogucki pokonali 
Radosława Webera i Michała 

Armatyńskiego, trzecie miej-
sce zajęli zaś Bronisław Trzpis  
i Wiesław Kaszubowski. 

Turniej był także okazją do biz-
nesowej integracji, nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych, a na 
miłośników motoryzacji czekały 
najnowsze modele samocho-
dów marki Porsche zaprezento-
wane przez sopockiego dilera 
Porsche Centrum Sopot. mp
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R E K L A M A

Krzysztof Stenzel największym wygranym turnieju te-
nisowego Porsche Cup 2016. Na kortach Lechia Ten-
nis Club nie miał on sobie równych zarówno w singlu, 
jak i w deblu w parze z Tomaszem Boguckim. 

PORSCHE I TENIS
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Wśród prelekcji szczególną 
uwagę zwróciła prezen-

tacja Anety Wątor, trenerki roz-
woju osobistego, która pokaza-
ła jak wyznaczać i skuteczniej 
realizować cele metodą ma-
łych kroków Kaizen. Wśród 
nich znalazły się takie wska-

zówki jak: słuchaj swojego 
ciała, zwiększ liczbę porażek, 
zacznij słuchać ludzi w śro-
dowisku, w którym rośniesz, 
wyznacz datę realizacji i usuń 
wszelkie przeszkody, zaplanuj 
swój sukces, znajdź odpowied-
nich ludzi, współpracuj, działaj 
natychmiast, porzuć perfekcjo-
nizm, wizualizuj, afirmuj. 

Niezwykle żywą, optymistycz-
ną aurę wprowadziła prelek-
cja Marty Woźny-Tomczak 

– psychologa, dyrektora firmy 
rekrutacyjno - szkoleniowej 
Personia, która pokazała jak 
ustalać priorytety, gdy wszyst-
ko jest ważne. Odpowiedź 
była prosta, po pierwsze na-

leży skoncentrować się na 
tych sprawach, które musimy 
wykonać sami, a po drugie 
załatwiamy to, co wymaga na-
tychmiastowej reakcji. Wystą-
pienie czysto praktyczne, cha-
rakteryzujące się dużą wiedzą 
i doświadczeniem przeprowa-
dziła Barbara Piasek – ekspert 
w zakresie sprzedaży - współ-
założycielka i prezes zarządu 
spółki Wolves Summit, która 
dała odpowiednie wskazówki 
odnośnie wzajemnej komuni-
kacji w biznesie. 

- Komunikacja powinna być bar-
dzo krótka i konkretna, ale oprócz 
tego powinna odpowiednio pozy-

cjonować to, co jest najważniej-
sze.  W mailu nigdy nie pozycjo-
nuję produktów czy usług, tylko 
rozmowę – trzeba pamiętać, że 
mail nigdy nie zastąpi prawdzi-
wej rozmowy. Zawsze wymagam 
szacunku do mojego czasu. Nie 
pracujecie po to, żeby pracować, 
pracujecie po to, aby żyć  – pod-
kreśla Barbara Piasek. 

Oprócz prelekcji odbył się tak-
że Networking na „szpilkach”, 
gdzie uczestniczki miały szan-
sę nawiązania i zbudowania 
ważnych relacji biznesowych. 
Jak zapowiadają organizatorzy, 
druga edycja Success Woman 
już  6 września.

Trasa maratonu na największej 
norweskiej wyspie leżącej na 

Morzu Arktycznym jest dość wy-
magająca. Wzrost wysokości tra-
sy wg wskaźnika GPS wyniósł aż 
1245 m. Mimo słonecznej pogody, 
utrudnieniem był fakt, że każdora-
zowo  8 km trzeba było  biec  pod 
wiatr wiejący z siłą 7 m/s, co przy 
temperaturze oscylującej w okoli-
cy 1° C sprawiało, że odczucie zim-
na wynosiło około – 10 C. 

- W oddali widać było zaśnieżone szczy-
ty gór, lodowce, wodę, fermę husky, 
miasto… renifery przechodzące przez 
drogę. Widoki bezbłędne. To rekom-
pensowało wszystko. Bardzo mocno 
polecam ten bieg wszystkim, którzy 

lubią mroźną północ. Kochają spokój, 
ciszę, przyrodę i bieganie w arktycznym 
klimacie - mówi Piotr Suchenia. 

Spitsbergen Marathon to 25 mara-
ton w biegowej karierze Piotra Su-
cheni i drugie zwycięstwo. Warto 
wspomnieć, że na Spitsbergenie 
7 miejsce w biegu na 1 milę zajęła 
jego żona Iwona, a w półmaratonie 
26 miejsce zajął kuzyn Piotra, Da-
niel Suchenia. 

Biznes to relacje, sport to 
zdrowie a mecz to gra 

zespołowa - połączenie tych 
trzech czynników to niewątpliwe 
skuteczna trampolina dla bizne-
su, który może zintegrować oba 
rynki. Z takiego założenia wyszli 
organizatorzy i się nie pomylili. 

Ostatecznie mecz zakończył się 
remisem 3:3. Rzuty karne lepiej 
strzelali Polacy i to oni zdobyli  

Puchar Prezydenta Miasta 
Gdańska. Warto wspomnieć, że 
w drużynie polskich biznesme-
nów zagrał Tomasz Sokołowski, 
były reprezentant naszego kraju 
oraz Legii Warszawa

Wieczorem uczestnicy spotka-
nia bawili się przy muzyce i do-
brym jedzeniu, o które zadbały 
m.in. trójmiejskie hotele: Haf-
fner i Sadova. Brali też udział 
w aukcji charytatywnej na rzecz 
chorej na raka 37-letnie Alek-
sandry Grot. Sportowo - towa-
rzyskie spotkanie Norwegów  
i Polaków zakończyło się na 
polu golfowym w Postołowie, 
gdzie grano w foot-golfa i bie-
siadowano przy grillu.

Dlaczego warto wyznaczać cele? Jak szybciej osią-
gnąć sukces? Jak panować nad czasem i uzyskiwać 
jeszcze lepsze rezultaty? Jak pozyskiwać nowych 
klientów? Odpowiedzi na te pytania poznało ok. 120 
kobiet, które wzięły udział w pierwszej edycji konfe-
rencji Success Woman. Odbyła się ona w hotelu Co-
urtyard by Marriott w Gdyni.

Piotr Suchenia, biegacz, maratończyk, triathlonista i pra-
cownik Gdyńskiego Centrum Sportu wygrał Spitsbergen 
Marathon. Polak uzyskał czas 2:54:10 i o prawie 30 minut 
wyprzedził drugiego na mecie, również Polaka Huberta 
Odwrota. Brązowy medal przypadł również naszemu roda-
kowi Edwardowi Szlęzakowi. 

Polsko - norweska integracja na boisku piłkarskim 
i polu golfowym - tak można podsumować akcję 
"Dwie bramki, jeden cel", której głównym punktem był 
mecz pomiędzy polskimi a norweskimi biznesmena-
mi rozegrany na stadionie Energa Gdańsk. Imprezę 
zorganizowała Polsko - Norweska Izba Gospodarcza. 
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O SUKCESIE Z KOBIETAMI SUKCESU 

SUCHENIA WYGRYWA 
ARKTYCZNY MARATON

DWIE BRAMKI, JEDEN CEL

Networking to ważny element każdej konferencji

kk

mp mp

Aneta Wątor

W ataku Grzegorz Gosk (Ergo Pro)

Piotr Suchenia



STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ESTETYCZNA • CHIRURGIA • PROTETYKA • IMPLANTOLOGIA 
ORTODONCJA • STOMATOLOGIA DZIECIĘCA • LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM

ul. Strzelców 11B/4, 81-586 Gdynia - Apartamenty Altoria
czynne: pon. - pt., 10.00 - 20.00

www.mawident.pl
tel. 605 177 437, 58 782 32 06

Piękny uśmiech od samego
rana to najlepszy scenariusz 

na udane życie
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VOLVO Gdynia Sailing Days to 
pierwsze w historii Polski cy-

kliczne międzynarodowe regaty 
żeglarskie. Jest to również, obok 
niemieckiego Tygodnia Kiloń-
skiego (Kieler Woche), najważ-
niejsze święto żeglarstwa rega-
towego w obrębie basenu Morza 
Bałtyckiego. Większość regat 
VOLVO Gdynia Sailing Days jest 
liczona do rankingu Międzynaro-
dowej Federacji Żeglarskiej ISAF 
co sprawia, że startują w nich 
najlepsi żeglarze. 

Widowiskowe wyścigi jachtów 
i imprezy towarzyszące dają gwa-
rancję dobrej zabawy oraz mocy 
wrażeń dla wszystkich - zawodni-
ków, turystów i mieszkańców. Na 
czas trwania imprezy gdyńska 
marina zamieni się w miasteczko 
regatowe, w którym każdy fan że-

glarstwa (i nie tylko) znajdzie coś dla 
siebie. Uroczystości rozpoczęcia 
i zakończenia zawodów, ceremonie 
wręczenia pucharów, konkurs, spo-
tkania ze znanymi żeglarzami - to 
tylko niektóre atrakcje. 

Jak co roku oblężenie będzie 
przeżywać także strefa Volvo za-
aranżowana przez Volvo Car Po-
land. W tym roku będzie to Volvo 
Fika Cafe. Szwedzka marka od 
lat wspiera żeglarstwo na całym 
świecie, zarówno te najbardziej 
profesjonalne, jak i młodzieżowe. 
Dobrym przykładem jest wsparcie 
Projektu Młodzi Żeglarze polega-
jącego na sponsorowaniu utalen-
towanych, młodych ludzi i umoż-
liwianiu im rozwijania swojej pasji.

W Gdyni zaprezentowana zosta-
nie najnowsza gama modelowa 

Volvo, w tym najnowsze modele 
S90 i XC 90, nie zabraknie też li-
mitowanych modeli z serii Volvo 
Ocean Race nawiązujących do 
załogowych regat okołoziem-
skich pod tą samą nazwą. Moż-
liwe będą również jazdy testo-
we. To niewątpliwie znakomita 

okazja by poznać silne związki 
Volvo z żeglarstwem, a zarazem 
poczuć filozofię marki, dla której 
najbardziej istotny jest człowiek 
i jego pasje. Jest to także okazja 
do poznania wyjątkowej oferty 
z okazji 25 urodzin trójmiejskiego 
dilera Volvo Drywa. 

Rywalizacja wśród męż-
czyzn toczyła się pod dyk-

tando Michaela Flindta. Duń-
czyk, który jeszcze niedawno 
startował jako zawodowiec, 
wśród amatorów wyraźnie 
się wyróżniał. Świadczy o tym 
wynik - 212 uderzeń w trakcie 
trzech rund to o 1 uderzenie 
poniżej par (limitu) pola. 

W tej sytuacji Lechowi Sokołow-
skiemu pozostała walka o dru-
gie miejsce, a jego rywalem 
był Michał Poniż (First Warsaw 
G&GC). Po trzech rundach obaj 
zawodnicy mieli po 230 ude-
rzeń. O wicemistrzostwie Lecha 

Sokołowskiego zadecydowała 
zasada countback, czyli lepszy 
wynik w ostatniej rundzie. War-
to odnotować, że czwarte miej-
sce zajął inny reprezentant Sier-
ra Golf Club, Henryk Konopka. 

Równie zacięta rywalizacja 
była wśród kobiet. Ewa Geritz 
(Sobienie Królewskie G&CC) wy-
grała z Małgorzatą Brodowską 
zaledwie jednym punktem. Po 
raz pierwszy podczas turniejów 
mistrzowskich zostały przyzna-
ne także medale w kategorii se-
niorów masters. Brązowy medal 
zdobył Antoni Wierciński, również 
reprezentujący Sierra GC.

Lech Sokołowski i Małgorzata Brodowska wicemi-
strzami Polski w golfie! Reprezentanci Sierra Golf 
Club tytuły wywalczyli podczas turnieju Citi Han-
dlowy XIV Mistrzostwa Polski Seniorów, rozegra-
nego na polu Gradi GC w Brzeźnie koło Wrocławia. 

Nabierz wiatru w żagle podczas najważniejsze-
go wydarzenia żeglarskiego tego sezonu - re-
gat  Volvo Gdynia Sailing Days. Od 7 do 17 lipca 
do Gdyni zawitają czołowi zawodnicy wszystkich 
klas żeglarskich, w tym również olimpijskich, któ-
rzy, pokonując wody Zatoki Gdańskiej, zamienią 
okolice Mariny Gdynia w arenę emocjonującego 
sportowego widowiska. 
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VOLVO ZAPRASZA NA ŻAGLE DO GDYNI

Małgorzata Brodowska

Lech Sokołowski





24 TEMAT Z OKŁADKI

Nie zaprzątam sobie głowy myśleniem, że muszę zdo-
być złoty medal olimpijski. Wyniki wskazują, że jestem 
jednym z głównych faworytów, ale to jest żeglarstwo, 
sport nieprzewidywalny. Sport nauczył mnie pokory, 
więc staram się zachować chłodną głowę. Choć oczy-
wiście marzenia mam. 
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 PIOTR MYSZKA

POKONAĆ RYWALI, REKINY 
I PŁYWAJĄCE LODÓWKI
AUTOR: JAKUB JAKUBOWSKI / FOTO: BARTOSZ MODELSKI

Rodzice chcieli, aby został weterynarzem. On sam bardziej widział się w roli ekonomisty. Ostatecznie 
został żeglarzem. Jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja życiowa. Świadczą o tym tytuły 
mistrza świata, medale na wielu prestiżowych regatach. Do pełni szczęścia i ukoronowania sportowej 
kariery brakuje mu jedynie medalu olimpijskiego. Szansę będzie miał już za kilka tygodni w Rio de Jane-
iro. Bohaterem okładki Prestiżu jest Piotr Myszka, mistrz świata w windsurfingowej klasie RS:X i - co tu 
ukrywać - jeden z głównych faworytów do złotego medalu Igrzysk Olimpijskich.

Czujesz już presję przed 
igrzyskami? Ostatnio nie ma 
na ciebie mocnych.
Nie zaprzątam sobie gło-
wy myśleniem, że muszę 
zdobyć złoty medal. Wyniki 

wskazują, że jestem jednym z głównych 
faworytów, ale to jest żeglarstwo, sport nie-
przewidywalny. Dobrych zawodników pły-
wających na takim samym poziomie jak ja 
jest wielu. Sport nauczył mnie pokory, więc 
staram się zachować chłodną głowę. Choć 
oczywiście marzenia mam. 

Nie wierzę, żeby sportowiec tej klasy, 
z takimi wynikami, po tylu latach zaciętej 
walki o kwalifikację na igrzyska, nie miał 
ciśnienia na medal.
Nie da się ukryć, że mam ogromny ape-
tyt na zdobycie medalu i z taką myślą 
tam jadę. Nie ma co do tego najmniej-
szych wątpliwości. Teraz muszę dołożyć 
wszelkich starań, żeby go zdobyć. Przede 
wszystkim się nie stresować, że akurat 
sytuacja dotyczy igrzysk. Zakwalifikować 
się przynajmniej do pierwszej trójki, a jak 
będzie szansa to zdobyć pierwsze miej-
sce. Prosty plan (śmiech).

Udało ci się w końcu wygrać krajowe eli-
minacje i zakwalifikować się na igrzyska. 

Można zatem powie-
dzieć, że udało się 
uzupełnić brakującą 
cegiełkę, w pełnej 
sukcesu karierze.
Zgadza się. Nie da się 
ukryć, że jest to jedy-
na impreza, na której 
jeszcze nie byłem w swojej karierze. Z po-
przednich przywiozłem kilka medali. Kolek-
cja jest spora, ale brakuje jednego medalu, 
gdzie teraz w końcu mam okazję go zdo-
być. Poprzednio byłem mistrzem świata, 
teraz jestem mistrzem świata, dlatego cią-
gle padało pytanie, dlaczego jeszcze tam 
nie zdobywałem medali. Odpowiedź była 
prosta. Miałem w Przemku Miarczyńskim 
z SKŻ Hestia Sopot godnego rywala i to on 
wygrywał naszą wewnętrzną walkę o olim-
pijską kwalifikację. I zdobył cztery lata temu 
brązowy medal. Fajnie byłoby powtórzyć 
sukces Przemka. To otwiera inne możliwo-
ści, współpracę z partnerami, nowe projek-
ty.

Trudno ułożyć sobie psychicznie i men-
talnie w głowie, że sytuacja dotyczy 
Igrzysk. Czy nie robi to na tobie żadnego 
wrażenia?
Staram się sprowadzać to wszystko do po-
ziomu normalności. Dużo pomaga mi w tym 

moja rodzina. Moje 
dzieci, widząc mój dru-
gi medal z mistrzostw 
świata, potraktowały 
go jak jedną ze swoich 
zabawek. Na wodzie 
chcę zwyciężać, po 
wszystkim jestem już 
normalnym człowie-

kiem, który wraca do codziennych obo-
wiązków, ojca i męża.  Praca nad psychiką 
jest o tyle potrzebna, żeby nie popaść za 
bardzo w euforię. Na ostatnich regatach 
Pucharu Świata w Hyeres pierwszego dnia 
popłynąłem bardzo słabo, byłem 14 w kla-
syfikacji generalnej. Ale się pozbierałem, 
odrabiałem starty i ostatecznie wygrałem 
całe regaty. Takie momenty pokazują, że 
nie można na początku być za bardzo pew-
nym siebie. W trudnych momentach, trzeba 
umieć zamknąć jeden rozdział, aby móc ko-
lejnego dnia wystartować z nową siłą. Nie 
można zakładać, że zawsze będzie się naj-
lepszym, mimo najlepszej formy fizycznej, 
bo to cały czas jest żeglarstwo, tu możne 
wszystko się wydarzyć. 

Wróćmy do twojej rywalizacji o kwalifika-
cje olimpijską w latach ubiegłych, kiedy 
Przemek Miarczyński był minimalnie lep-
szy od ciebie i to on jeździł na igrzyska. 
Mocno byłeś sfrustrowany? 
Było, minęło, nie ma co rozpamiętywać. 
Porażki bolały, czułem smutek, bo prze-
cież ktoś inny stanął na drodze do realiza-
cji mojego życiowego marzenia. Ale sport 
uczy wytrwałości i cierpliwości. Czułbym 
się źle, gdybym po tych porażkach popadł 
w rezygnację. Mam taki charakter, a nie 
inny. Powiedziałem sobie: chłopie, weź 
się w garść, trenuj mocniej, twoja szansa 

W Brazylii ekologia nie jest czymś istotnym, szczegól-
nie dla najbiedniejszych mieszkańców. Akwen olim-
pijski w Rio jest bardzo brudny. Spływają do niego też 
śmieci z okolicznych faweli. Pływa tam wszystko, lo-
dówki, pralki, siatki. Jak walniesz z prędkością 50 km/h 
w taką pralkę to możesz mieć po wyścigu. 

W jednym z wyścigów, notabene prowadząc, zauwa-
żyłem, że płynę kursem kolizyjnym do rekina. Na tym 
akwenie akurat sporo ich pływa. Nie miałem szans go 
wyminąć. Przejechałem mu po grzbiecie i wpadłem do 
wody. Na szczęście był za mały żeby mi coś zrobić, po-
dejrzewam, że był bardziej przerażony ode mnie.



26 TEMAT Z OKŁADKI



27 TEMAT Z OKŁADKI

Jak dowiedziałem się, że zostanę ojcem, to powiedzia-
łem sobie, że moja kariera sportowa albo się rozwinie 
albo zakończy. Musiałem zacząć zdobywać medale, 
wygrywać regaty, aby po prostu zarabiać pieniądze na 
utrzymanie rodziny. Cieszę się, że mi się udało.
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znowu nadejdzie i jeśli będziesz wystar-
czająco dobry, to ją wykorzystasz. I tak się 
właśnie stało. 

W tych kwalifikacjach karta się odwróci-
ła, to ty okazałeś się lepszy od Przemka 
Miarczyńskiego, jednak nieoczekiwanie 
włączył się w to wszystko Paweł Tarnow-
ski. Czy miałeś takie myśli, że masz już 
Przemka na widelcu, a tu nieoczekiwanie 
wyłania się młody gniewny, który jeszcze 
niedawno uczył się od was pływania? 
Klasyczna sytuacja. Gdzie dwóch się bije, 
to trzeci korzysta. Paweł idealnie się w to 
wpasował, wygrywając przy tym zdecy-
dowanie pierwszą imprezę kwalifikacyj-
ną. Paweł jest znakomitym żeglarzem, 
jest przyszłością windsurfingu, jego czas 
nadchodzi. Zdobył mistrzostwo Europy 
i zdobył sporą przewagę nade mną i nad 
Przemkiem. To był dla mnie ciężki mo-
ment. Paweł prowadził w naszych we-
wnętrznych kwalifikacjach do mistrzostw 
świata w Omanie, które miały dać osta-
teczną odpowiedź kto będzie reprezen-
tował Polskę na igrzyskach. Postawiłem 
wszystko na jedną kartę. Pojechałem na 
miesiąc do Omanu, gdzie trenowałem 
przy 40 stopniach, aby przygotować się 
do tamtejszych warunków. Opłaciło się. 
Medalu nie zdobyłem, ale też celem głów-
nym była olimpijska kwalifikacja. Zbudo-
wałem bezpieczną przewagę nad Pawłem 
i Przemkiem i jadę do Rio. 

Rio de Janeiro brzmi fajnie, ale ponoć 
akwen, na którym będziecie rywalizować 
pozostawia wiele do życzenia. 
Akwen jest po prostu bardzo brudny. 
U niektórych żeglarzy, którzy tam treno-
wali występowały nawet problemy skór-
ne. Mam przewidziany szereg szczepio-
nek, przede wszystkim na różne rodzaje 
grypy. Oczywiście można zaszczepić się 
na wszystko, ale potem organizm musi 
się z tym uporać. Nie ma na to czasu. 
I zdrowia (śmiech). Trzeba uważać, starać 
się nie połykać wody, po zejściu na brzeg 
od razu spłukać się i umyć. Do akwenu 
spływają też śmieci z okolicznych faweli. 
W Brazylii ekologia nie jest czymś istot-
nym, szczególnie dla najbiedniejszych 
mieszkańców. Podczas regat trzeba za-
tem uważać, by na coś nie wpaść. A pły-
wa tam wszystko, lodówki, pralki, siatki. 
Jak walniesz z prędkością 50 km/h w taką 
pralkę to możesz mieć po wyścigu. Pralka 
jest dużym przedmiotem, więc można ją 
wypatrzyć i ominąć. Ale na przykład re-
klamówki owijają się nam wokół statecz-
ników i automatycznie tracimy prędkość. 

Pralka pływająca na akwenie olimpij-
skim??? Nie mogę w to uwierzyć. Z dru-
giej strony już widzę te nagłówki w tablo-
idach - stracił złoty medal po uderzeniu 
w pralkę! (śmiech).
(Śmiech). Odpukać, mam nadzieję, że nie 
rzuciłeś na mnie klątwy. A może być jesz-

cze bardziej dramatycznie, bo zamiast pral-
ki może być rekin. 

A miałeś kolizję z rekinem?
Tak, to było w Australii, wtedy gdy zdoby-
wałem tytuł mistrza świata. W jednym 
z wyścigów, notabene prowadząc, zauwa-
żyłem, że płynę kursem kolizyjnym do reki-
na. Na tym akwenie akurat często można 
spotkać rekiny, mniejsze, większe, sporo ich 
tam pływa. Nie miałem szans go wyminąć. 
Przejechałem mu po grzbiecie i wpadłem 
do wody. Na szczęście był za mały żeby mi 
coś zrobić, podejrzewam, że był bardziej 
przerażony ode mnie. Ja w zasadzie bar-
dziej niż strach czułem wtedy wkurzenie. 
Prowadzę wyścig w regatach o mistrzo-
stwo świata i tu nagle taka przygoda. Na 
szczęście szybko się pozbierałem, dogo-
niłem tych, którzy zdążyli mnie wyprzedzić 
i wygrałem. Pamiętam też, że kiedyś do 
portu w Perth wpłynął duży, 4 metrowy re-
kin i organizatorzy musieli przerwać regaty. 

Masz 35 lat. Jak traktujesz start w Rio? 
Jako zwieńczenie twojej kariery czy nowe 
otwarcie?
Nie ma co gdybać. Po ostatnim wyścigu 
igrzysk olimpijskich zrobię na pewno rachu-
nek sumienia, usiądę z żoną i postanowimy 
co dalej. Muszę na to wszystko patrzeć 
przez pryzmat swojej rodziny, bo rodzina 
jest dla mnie najważniejsza. Pewnie będę 
starał się upiec dwie pieczenie na jednym 
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ogniu. Pogodzić obowiązki rodzinne i że-
glarstwo, które można uprawiać całe życie.

Rozumiem, że rodzina jest dla ciebie 
wsparciem. Żona nie wywiera na tobie 
presji? Nie mówi: słuchaj Piotr, pływasz 
połowę mniej, druga połowa to czas dla 
nas?
Żona jest psychologiem i neurologopedą, 
również chciałby rozwijać się zawodowo, 
ale przy dwójce dzieci i mężu, który jest za-
wodowym sportowcem nie jest to łatwe. Na 
pewno wolałaby mieć mnie przy sobie, ale 
też moja żona jest bardzo mądrą kobietą. 
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że te-
raz właśnie jest to moje 5 min, więc trzeba 
je wykorzystać, a żona mi w tym pomaga. 
Taka okazja może się już więcej nie przy-
trafić. Ale dla nas wszystkich taki tryb życia 
jest ciężki. Nieraz łezka się w oku zakręciła, 
gdy trzeba wyjechać, a dziecko pyta, kiedy 
tata wróci. Dziecku nie da się wytłumaczyć, 
że tata wróci za dwa tygodnie, bo ono nie 
ma poczucia czasu. 

Dzieci przewróciły twoje życie do góry 
nogami?
U mnie wszystko się zbiegło w czasie, 
czyli w roku 2010. Antoś urodził się nie-
długo przed mistrzostwami świata, na 
których zdobyłem złoty medal. I tak sobie 
nieraz myślę, że gdyby nie to, że na świat 
miał przyjść mój syn, to może i tego me-
dalu by nie było. Jak dowiedziałem się, że 

zostanę ojcem, to powiedziałem sobie, że 
moja kariera sportowa albo się rozwinie 
albo zakończy. Musiałem zacząć zdoby-
wać medale, wygrywać regaty, aby po 
prostu zarabiać pieniądze na utrzymanie 
rodziny. Cieszę się, że mi się udało. Dzie-
ci to moje oczka w głowie i bardzo mnie 
mobilizują do pracy nad sobą. Rok 2010 
to był rok, w którym zdobyłem brązowy 
medal mistrzostw Europy i złoty medal 
mistrzostw świata. U mnie to była raczej 
ewolucja. Ja już kilka lat wcześniej byłem 
w ścisłej światowej czołówce, ale zawsze 
czegoś mi brakowało, by postawić krop-
kę nad i. Ale wierzyłem, że największe 
sukcesy jeszcze przede mną. Moja wiara 
poparta determinacją zaowocowała. Po 
wygranych mistrzostwach świata przy-
szły kolejne zwycięstwa, kolejne medale. 
Pojawiły się wyniki, pojawili się też spon-
sorzy, a wraz za tym jeszcze lepsze warun-
ki do treningu.

Masz jakiś plan B na siebie ?
Tak, to jest mały plan B, który mam nadzie-
ję, będzie rozwijał się naukowo, ponieważ 
jestem zatrudniony na uczelni AWFiS w pra-
cowni żeglarstwa i chcę się dzielić swoim 
doświadczeniem ze studentami. Mam po-
mysły na doktorat. Chciałbym poświęcić 
na to najbliższe 2 lata, dzięki czemu mam 
nadzieję, że żeglarstwo stanie się prężnym 
przedmiotem, przez co zachęcimy ludzi 
do uprawiania żeglarstwa. Jednak połową 

serca chciałbym być na wodzie i tego się 
trzymajmy! 

Od tego pytania powinienem zacząć na-
szą rozmowę. Jak rozpoczęła się twoja 
przygoda z windsurfingiem? Gdzie, ile 
miałeś wtedy lat i kto zachęcił cię do 
uprawiania tego właśnie sportu?
Pochodzę z Mrągowa, w którym żeglar-
stwo jest tak popularne, jak futbol w Brazy-
lii. Poza tym żeglował mój tata i moi star-
si bracia. Więc było to naturalne, że 
i ja spróbowałem. Jako wychowanek Bazy 
Mrągowo zaczynałem swoją przygodę 
z żeglarstwem od klasy Optymist. Na moje 
szczęście byłem bardzo wysokim i ciężkim 
zawodnikiem jak na tak małą łódkę. W wie-
ku 14 lat dostałem propozycję przejścia do 
nowopowstającej klasy windsurfingowej 
Aloha. To był strzał w 10. Znałem podsta-
wowe zasady żeglowania więc musiałem 
się tylko nauczyć pływać na desce. Po 2 
tygodniach cieszyłem się pierwszą jazdą 
w trapezie, która oczywiście skończyła się 
glebą. Po dwóch latach zostałem Mistrzem 
Świata w klasie Aloha. To był znak, żeby 
robić to dalej i powalczyć o Igrzyska Olim-
pijskie.

Jak zatem zakończy się twoja przygoda 
z windsurfingiem?
Marzę o złocie w Rio, celuję w medal by 
mieć pretekst do kontynuacji tej wspaniałej 
przygody (śmiech). 
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 MAŁGORZATA BIAŁECKA

STWORZONA DO RYWALIZACJI
AUTOR: KLAUDIA KRAUSE / FOTO: MARTA DĘBSKA

"Bardzo wkręciłam się w kolarstwo, triathlon, dwa razy wystartowałam w zawodach half IronMan, w któ-
rych stawałam na podium. Jedną nogą byłam w triathlonie, ale wtedy podjęłam decyzję, że stawiam 
wszystko na windsurfing". Dla mówiącej te słowa Małgorzaty Białeckiej, mistrzyni świata w windsurfin-
gu, była to przełomowa decyzja. Z reprezentantką SKŻ Hestia Sopot, wielką fanką kawy, teatru i owo-
ców morza, rozmawiamy nie tylko o rozbudzonych nadziejach na olimpijski medal w Rio de Janeiro.  

Jesteś sprawczynią jednej z naj-
większych tegorocznych sen-
sacji sportowych. Z udziału 
w Igrzyskach Olimpijskich wy-
eliminowałaś brązową medalist-

kę z Londynu – Zofię Noceti - Klepacką.
Nikt w zasadzie nie brał takiej możliwości 
pod uwagę. W naszym sporcie Zosia fak-
tycznie była niezwyciężona i to zawsze 
też mnie i inne dziewczyny z kadry trochę 
frustrowało. No sama powiedz... my pły-
wałyśmy cały sezon, ciężko trenowałyśmy 
i dawałyśmy z siebie wszystko, a tu przy-
chodziła dziewczyna, dwa miesiące po po-
rodzie, która wydaje się nie do końca przy-
gotowana i rozwala całą stawkę. Wtedy 
pojawia się taka myśl: albo coś jest z nami 
nie tak, albo coś jest z tym sportem nie tak. 
Może to była też taka psychiczna bariera, 
u mnie chyba nastąpiło przełamanie!

Tuż po wygraniu przez ciebie kwalifika-
cji słychać było nawet komentarze, że to 
stało się przypadkiem, że to była kwestia 
jednego punktu…
Myślę, że swoim zwycięstwem w Mistrzo-
stwach Świata udowodniłam, że to nie 
była kwestia przypadku. To chyba rozwiało 
wszelkie wątpliwości wielu osób. Przynaj-
mniej taką mam nadzieję.

Dlaczego akurat windsurfing?
Zanim zaczął się windsurfing robiłam dużo 
innych rzeczy. Sport w każdej postaci był 
zawsze moją pasją. Jestem takim typem 
osoby, która jak już się czegoś podejmie, 
to daje z siebie wszystko. Nie potrafię się 
wyluzować, pobiec dla przyjemności, wy-

startować w regatach bez konkretnego 
celu, nawet pograć w karty dla zabawy 
– zawsze muszę wygrywać. Rywalizacja 
płynie w mojej krwi i nic na to nie poradzę. 
Najpierw była koszykówka, ale niestety los 
nie obdarzył mnie odpowiednim wzrostem, 
więc byłam zmuszona z tego zrezygno-
wać. Zaczęłam kombinować, jeździłam na 
obozy lekkoatletyczne, pływałam wpław, 
jeździłam na nartach, łyżwach, pływałam 
z rodzicami na żaglówkach. Mam dwie sio-
stry i dwóch braci, co ciekawe nikt nie jest 
w żaden sposób zaangażowany w sport, 
ale w rodzinie od zawsze panował taki że-
glarski klimat. Mój tata pływał na desce. 

No właśnie, to prawda, że pierwszą dechę 
wystrugał ci tata?
Nie mi, lecz sobie (śmiech). W tamtych cza-
sach tego tak naprawdę nigdzie nie było, tę 
deskę mamy po dzień dzisiejszy. Jak mia-
łam 13 lat to poprosiłam tatę żeby mnie 
trochę nauczył, już nie na tej samorodnej. 
Pierwsze kroki stawiałam na Jeziorze Ra-
duńskim. Na początku pływałam z tatą, 
który z sąsiedniego kajaku mówił mi co 
mam robić. 

Potem był Sopocki Klub Żeglarski, sama 
wpadłaś na ten pomysł?
To miała być odskocznia od szkoły. Mia-
łam 13 lat, na początku w ogóle nie chcieli 
mnie przyjąć do grupy, bo „to już nie te lata, 
szybko się jej znudzi, niech idzie do szkółki, 
weźmie instruktora i zobaczymy“. Tata nie 
odpuścił. Miałam z nim pewien układ – jeśli 
wygrywam zawody, albo zajmuję ustaloną 
pozycję, to w zamian dostaję od niego ja-

kąś część sprzętu. To 
było motywujące, po-
woli kompletowałam 
sprzęt, nie dostałam 
wszystkiego od razu. 
W ten sposób nauczy-
łam się też cieszyć 
z tych małych rzeczy.

Pierwszy sukces?
Wygrałam w Sopocie Puchar Prezesa Ergo 
Hestii, w kilku wyścigach pokonałam za-
równo dziewczyny, jak i chłopaków. 

Był taki czas, że przez kontuzję wypadłaś 
na jakiś czas z gry. Wyobrażasz sobie jak-
kolwiek życie bez sportu?
To był bardzo długi okres, cały ciąg niefor-
tunnych zdarzeń, który zapoczątkowała 
właśnie ta kontuzja. Wcześniej zawsze 
byłam w kadrze, ale spektakularnych wyni-
ków brakowało. Wiedziałam, że pływam na 
windsurfingu, dostawałam sprzęt, miałam 
finansowanie, za które jeździłam po świe-
cie, ale tak naprawdę nie mogłam nigdy po-
wiedzieć, że jestem profesjonalnym spor-
towcem. To jest fajne jak jesteś w liceum, 
uczysz się, zwiedzasz dalekie kraje, ale po-
tem nagle dochodzisz do takiego momen-
tu, że musisz coś ze swoim życiem zrobić, 
bo czas płynie, a ty ciągle stoisz w miejscu. 

Miałaś taki moment, że uciekła ci trochę 
młodość?
Nigdy nie żałowałam, że trenuję windsur-
fing, to była najlepsza młodość jaką mo-
głam sobie wyobrazić, ale bywały ciężkie 
momenty. Wszyscy dookoła się bawili, 
wyjeżdżali i ja też czułam, że musiałam na 
chwilę się oderwać, zmienić towarzystwo. 
Zawsze uwielbiałam jeździć na nartach, za-
czął się boom na wszystkie duże wyjazdy 
zimowe, pojechałam raz i pokochałam nar-
ty na nowo. Wtedy strasznie zafascynowa-
łam się freestylem. Rok później zapisałam 
się na warsztaty i nauczyłam się kręcić 
360. Zajawka na maksa. To był fajny czas, 
ale wszystko przerwała kontuzja - zerwane 
więzadła krzyżowe i uszkodzone łąkotki. 
To było w styczniu 2011, miałam jechać do 
Livigno na zgrupowanie ogólnorozwojowe, 
jednak zamiast tam wylądowałam na sto-
le operacyjnym. Pięknie mnie poskładali, 
rehabilitacja była męcząca, ale po 3 mie-
siącach się pozbierałam, pojechałam na 
pierwsze zgrupowanie do Francji. Jak już 

Jestem takim typem osoby, która jak już się czegoś 
podejmie, to daje z siebie wszystko. Nie potrafię się wy-
luzować, pobiec dla przyjemności, wystartować w re-
gatach bez konkretnego celu, nawet pograć w karty dla 
zabawy – zawsze muszę wygrywać. Rywalizacja płynie 
w mojej krwi i nic na to nie poradzę.



Bardzo wkręciłam się w kolarstwo, 
triathlon, dwa razy wystartowałam 
w zawodach half IronMan, w których 
stawałam na podium. Jedną nogą 
byłam w tym triathlonie, ale wtedy 
podjęłam decyzję, że jednak stawiam 
wszystko na windsurfing. Ostatni rok 
do igrzysk, jakbym teraz odeszła to po 
prostu byłabym głupia.
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doszłam do lepszej formy zaczęła się druga 
akcja. Po Uniwersjadzie w Chinach, na której 
zajęłam trzecie miejsce, zaczęły się przewlekłe 
problemy z zatokami. Zaraz po Uniwersjadzie 
odbyły się Mistrzostwa Europy, gdzie startowa-
łam na antybiotyku, forma beznadziejna. Nie 
wystartowałam też w Mistrzostwach Polski, po-
nadto dowiedziałam się od związku, że jestem 
w kadrze do listopada, więc automatycznie 
sama muszę sfinansować wyjazd w grudniu na 
mistrzostwa świata do Perth do Australii. Mimo, 
że miałam już kupiony bilet, nie poleciałam, bo 
nie byłam do końca zdrowa.

Za własne pieniądze? 
Tak było. Próbowałam się jakoś odbudować, 
w 2012 r. były igrzyska, o których nawet nie my-
ślałam, chciałam po prostu wrócić do kadry. Los 
się trochę do mnie uśmiechnął. Dostałam szan-
sę od Maksa Wójcika, który był wówczas trene-
rem pewnej Amerykanki. Zaproponował mi że-
bym została jej sparingpartnerką i w ten sposób 
poleciałam na 2 miesiące do Miami. Potem były 
Mistrzostwa Europy na Maderze, które też finan-
sowałam z własnych środków, wszystko po to, 
aby zrobić jakikolwiek wynik na kadrę. Byłam 
całkiem nieźle przygotowana, ale właśnie tam 
przytrafiła się największa wtopa mojego życia. 

Mogło być jeszcze gorzej?
Tam obowiązywał system zgłoszeń, w któ-
rym trzeba było online wpisać numery seryj-
ne poszczególnych części sprzętu. Jednego 
dnia regat wygrałam 2 wyścigi i wzięli mnie 
na rutynową inspekcję sprzętu. Okazało się, 
że teoretycznie źle wpisałam numer seryjny 
swojej deski i zostałam zdyskwalifikowana z 8 
wyścigów. Nie wiem jakim cudem to się stało, 
dla mnie cały czas jest to jakiś błąd systemu. 
Wszystkie marzenia o kadrze, stypendium na-
gle legły w gruzach. 

Faktycznie, teraz twoje sformułowanie „seria 
niefortunnych zdarzeń” nabiera sensu…
A to jeszcze nie koniec… Nie poddałam się, pro-
sto stamtąd pojechałam do Kadyksu na MŚ. 
Wygrywałam wyścigi treningowe, jednak warun-
ki na zawodach całkowicie mnie sparaliżowały. 
Wiało niemiłosiernie, były dni że wiało 30-40 
węzłów, połowa zaplanowanych wyścigów nie 
odbyła się. Dwudziestokilogramowe deski RS:X 
fruwały na slipie. Straszny dym! Nie udało mi się 
z tego nic wycisnąć. Potem były igrzyska i we-
szła decyzja o zamianie windsurfingu na kite’a.

Myślałaś żeby szybko się przerzucić?
Nie miałam pieniędzy, nie miałam wtedy w zasa-
dzie nic, nikt nie miał podstaw żeby wziąć mnie 
do kadry nawet na wniosek. Wtedy pomyślałam, 
że to naprawdę koniec, że trzeba zacząć normal-
nie żyć. To był chyba najgorszy moment w moim 
życiu. Klasa RS:X wypadała z igrzysk, ale roze-
grano jeszcze ostatnie Mistrzostwa Polski, któ-
re niespodziewanie wygrałam. Miesiąc później 
okazało się, że RS:X jednak będzie dyscypliną 
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olimpijską i w ten sposób byłam ponownie w ka-
drze. Miałam dobre momenty, wiedziałam, że 
fizycznie jestem lepiej przygotowana niż inne 
dziewczyny w stawce, jednak nie przekładało 
się to na wyniki i to było dla mnie najbardziej 
frustrujące. Przez to zaczęłam bawić się w inne 
sporty. Bardzo wkręciłam się w kolarstwo, 
triathlon, dwa razy wystartowałam w zawodach 
half IronMan, w których stawałam na podium. 
Jedną nogą byłam w tym triathlonie, ale wtedy 
podjęłam decyzję, że jednak stawiam wszystko 
na windsurfing. Ostatni rok do igrzysk, jakbym 
teraz odeszła to po prostu byłabym głupia, po-
stanowiłam zaryzykować i dać z siebie wszyst-
ko, no i w końcu są tego efekty!

W naszej sesji zdjęciowej jesteś wystylizowa-
na bardzo kobieco. Jak się czujesz w takiej 
odsłonie? 
Wbrew pozorom uwielbiam chodzić w szpilkach, 
ale niestety nie mam na to czasu. Pływanie na 
desce to zupełnie inny styl życia. Jednak jak jest 
jakakolwiek okazja aby się wystroić, sukienka, 
pełny makijaż, to jak najbardziej z tego korzy-
stam. Poza tym jak nie robisz tego na co dzień, 
to jest to bardziej ekscytujące!

W tym całym wirze regat czasami masz chwile 
żeby odpocząć. Co robisz w wolnych chwilach?
Nadrabiam zaległości towarzyskie, kulturalne. 
Uwielbiam teatr i dobre jedzenie! Szczególnie 
kuchnię śródziemnomorską, owoce morza i nie 
wyobrażam sobie zacząć dnia bez dobrej moc-
nej kawy. Poza tym jestem bardzo wkręcona 
w kolarstwo, jeżdżę w amatorskim teamie Trek 
Gdynia, czasem też startuję w wyścigach kolar-
skich, jeśli tylko nie koliduje to z windsurfingiem. 
Na rowerze trenuję, ale też odpoczywam, to 
świetne oderwanie od różnych problemów.

Jak wygląda połączenie życia sportowego 
z prywatnym? Randki? 
Z chłopakami jest ten problem, że to oni mu-
szą się dostosować do mnie, do mojego gra-
fiku. Uprawiając profesjonalnie sport w ogóle 
ciężko jest ludzi poznawać. My funkcjonujemy 
w zupełnie innym schemacie. Normalni ludzie 
spotykają się np. o 21, piją sobie piwko, winko, 
imprezują, następnego dnia wstaną, odeśpią 
na kanapie i nic się nie dzieje. A w naszym 
przypadku jest tak, że nie mogę iść na trening 
podmęczona, bo taki trening nie ma sensu. 
Prosta matematyka, trzeba szanować swoją 
pracę. Trochę może brakuje mi życia osobiste-
go, niestety coś kosztem czegoś. Mam nadzie-
ję, że mi to nie przepadło.

Jak długo chcesz pływać?
Nie mam deadline’u i na razie nie chce o tym 
myśleć. Wiadomo wszystko jest powiązane 
z finansami. Fajnie byłoby zakończyć karierę jak 
się jest na szczycie, ale np. stypendium można 
dostawać tylko jak się realizuje program szko-
leniowy. Generalnie od żeglarstwa jest ciężko  
zupelnie odejść.
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Klatki, niewola i zwierzęta, spoglądające na nas przepełnionym smut-
kiem wzrokiem. To stereotyp. Dziś zoo to przede wszystkim miejsce 

służące ochronie gatunków i edukacji odwiedzających. O misji ogrodów 
zoologicznych i ich rzeczywistym przeznaczeniu opowiada dyrektor Zoo 

w Oliwie Michał Targowski.

Z MICHAŁEM WŚRÓD ZWIERZĄT
NA CO KOMU ZOO? AUTOR: AGATA RUDNIK
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Michał Targowski

Pani dyrektorze, skąd wziął się 
stereotyp, mówiący, że zwierzęta 
w Zoo są nieszczęśliwe? 
Jeszcze do niedawna, w latach 70., 

80., a nawet w latach 90. ubiegłego wieku 
traktowano ogród zoologiczny jako zbór ko-
lekcji zwierząt. Zwierzęta o ograniczonym 
wachlarzu zachowań, żyjące w ciasnych 
klatkach z mikroskopijnymi wybiegami. Taka 
była codzienność, choć i wówczas powsta-
wały piękne i budowane z rozmachem miej-
sca. Dzisiaj wszystko służy temu, by zwierzę-
ta czuły się jak najlepiej i żyły w warunkach, 
jak najbardziej zbliżonych do wolnościowych. 
Jednym z najważniejszych zadań ogrodów 
zoologicznych jest ochrona ginących gatun-
ków i próba przywrócenia ich na wolność. Nie 
jesteśmy instytucją, która gromadzi, czy też 
kolekcjonuje zwierzęta jak znaczki, aby mieć 
te najrzadsze i nimi się chwalić. Ważne jest, 
aby przede wszystkim hodować te gatun-
ki, które za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat 
mogą po prostu zniknąć ze środowiska na-
turalnego. W zasadzie żadna inna instytucja, 
tak jak ogród zoologiczny, nie przyczynia się 
do ratowania ginącego świata zwierząt.  

Czy gdańskiemu Zoo udały się próby przy-
wrócenia zwierząt na wolność? 
Tak! Wszystko zaczęło się od osłów soma-
lijskich, gatunku którego na wolności w za-

sadzie już nie ma. Nasi podopieczni już od 
przeszło 5 lat biegają po Afryce. Oczywiście 
wszystko wymagało odpowiednich przy-
gotowań, kwarantanny i okresów przejścio-
wych, ale udało się. Nie zabrakło także rodzi-
mych gatunków. Nasze rysie i żbiki trafiły do 
Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, który 
realizuje ministerialny program odnowy biolo-
gicznej gatunków. Zarówno samica żbika, jak 
i samica rysia z Gdańska, wydały już potom-
stwo, a to ogromny sukces. Podobnie nasza 
foka została wypuszczona do Bałtyku. Warto 
też wspomnieć, że w ubiegłym roku poleciały 
do Czadu nasze oryksy szablorogie. To rów-
nież gatunek, którego praktycznie nie ma na 
wolności. W Czadzie już rodzi się potomstwo, 
choć oczywiście są to pierwsze, małe kro-
ki i trudno mówić o odnowieniu gatunku na 
wolności. 

Czy sytuacja zwierząt na świecie rzeczywi-
ście wygląda tak fatalnie, jak przedstawiają 
to media?
Degradacja jest potężna. Świat zwierząt afry-
kańskich, w tym słoni, antylop, czy nosoroż-
ców jest poważnie zagrożony całkowitym 
wyginięciem, a ich rzeź odbywa się na maso-
wą skalę. Funkcjonuje cały nielegalny rynek 
zbytu m.in. słynnych ciosów, mylnie nazywa-
nych kłami, gdyż tak naprawdę są to siekacze. 
Dla odmiany w Indiach panuje na szczęście 

zupełnie kultura. Słoń to zwierzę zaprzyjaź-
nione z człowiekiem, robocze, które pomaga 
w codziennej pracy. Tam nie zabija się ich na 
tak masową skalę. Miałem okazję rozmawiać 
z osobami, które społecznie pracują w ośrod-
kach afrykańskich i zajmują się małymi słoni-
kami. To bardzo trudne zajęcie. W takich re-
zerwatach gromadzi się młode słonie, które 
żyją w ogromnym i nieustającym stresie. Są 
to zwierzęta inteligentne, myślące, stąd gdy 
matka zostaje zabita, pozostaje malec, który 
nie wie, co powinien ze sobą zrobić. Opiekują 
się nimi więc wolontariusze, jednak słoniki 
czują się tam źle, bo bardzo tęsknią, prze-
żywają depresję, załamania, nie chcą jeść, 
a nawet umierają. Dlatego odbudowa stada 
jest tak trudna. W naszym Zoo zapewniamy 
słoniom m.in. zabawki w postaci szerokich 
pali i opon, piasek, którym uwielbiają się ob-
sypywać oraz basen z wodą. Nasze warunki 
lokalowe – zbyt małe pawilony, nie pozwalają 
nam jednak na hodowlę tych zwierząt. Ciąża 
słonia trwa dwa lata, tym bardziej należy mu 
zapewnić idealne warunki.

Na koniec chciałam zapytać o kontrower-
syjnego wydarzenie w USA, kiedy to goryl 
rzekomo zaatakował dziecko, które weszło 
na jego wybieg. W wyniku „akcji ratunko-
wej” zwierzę zastrzelono. 
Nie można oczywiście dywagować czyje 
życie jest ważniejsze. Zwierzę zastrzelono, 
by uratować dziecko. To jednak niezwykle 
rzadki gatunek, nie występujący już na wol-
ności. Ten cenny osobnik stracił życie przez 
nieuwagę rodziców, którzy zdecydowanie 
powinni ponieść tego konsekwencje. Goryl 
nie jest zwierzęciem agresywnym. Kilka lat 
temu czytałem o przypadku, kiedy to dziecko 
również wpadło na wybieg i straciło przytom-
ność. Wówczas przybiegła samica goryla 
i zaopiekowała się malcem, aż do momentu, 
gdy ten się nie ocknął. Następnie pracownicy 
zoo, uprosili ją, by oddała dziecko. Z tego, co 
wiem, tu sytuacja wyglądała dość podobnie, 
bo zwierzę również chciało ochronić chłopca 
przed wrzeszczącym tłumem.  

Samice oryksa szablorogiego, które wyjechały do Czadu 
w ramach programu odnowy gatunku w środowisku naturalnym





36 LUDZIE

 MONIKA BRODKA

JESTEM TYPEM SZPERACZA 
AUTOR: AGATA RUDNIK / FOTO: YULKA WILIAM

Co się dzieje, gdy spotkają się dwie „baby”? Rozmawiają o ciuchach, kosmetykach… Tak było i tym 
razem, choć w innym wydaniu, niestereotypowo, bo właśnie tak wyglądają „ploteczki” z Moniką Brod-
ką. Ale z artystką rozmawiamy też o muzyce. "Clashes", czwarta płyta Moniki Brodki, ale pierwsza 
ukazująca się na całym świecie to utkana z kontrastów muzyczna podróż w świat metafizyki i zmy-
słowości z posępnymi kościelnymi organami i pełnym wigoru punk rockiem w tle. 

Spotykałyśmy się w Gdyni, z ra-
cji koncertu w ramach Festi-
walu Studenckiego Delfinalia, 
chwilę później wróciłaś do 
Trójmiasta na SeaZone Music 

& Conference. Chyba dobrze ci tu u nas. 
Rzeczywiście podczas SeaZone Music 
Conference zaśpiewałam w Operze Leśnej 
w Sopocie koncert z naszym poszerzonym, 
11-osobowym składem. Nie zawsze mamy 
taką szansę, a tym razem się udało. Myślę, że 
to ciekawe, móc posłuchać materiału z mo-
jej płyty w wersji najbardziej zbliżonej do tej 
płytowej. Lubię przyjeżdżać nad morze. Dla 
kogoś, kto wychowywał się w górach, to wła-
śnie morze jest atrakcją. To zawsze dla mnie, 
również jako wokalistki bardzo zdrowe. Taka 
zdrowa przygoda (śmiech).

W przyszłym roku kończysz 30-tkę. Ja 
już mam to za sobą, ale pamiętam, że jak 
miałam 29 lat, to miałam różne, mniej lub 
bardziej konstruktywne przemyślenia. 
Czy ciebie też to dopada?
Na razie nie, ale to dlatego, że niedawno 
miałam urodziny. Jeszcze się nad tym 
nie zastanawiam. Gdy skończyłam 25 lat, 
dopiero pierwszy raz poczułam się ade-
kwatnie do swojego mentalnego wieku. 
Zawsze miałam poczucie, że jestem dużo 
dojrzalsza niż przedstawia to moja metry-
ka. Mając 25 lat, moje odczucia pokryły 
się z numerkiem. Od tego czasu czuję się 
dobrze sama ze sobą. Po prostu. Przez wie-
le lat w tzw. branży byłam tą najmłodszą. 
Teraz już tak nie jest. Zdałam sobie sprawę 

z tego, że dużo osób 
w biznesie muzycznym 
jest ode mnie młodsza. 
To było dziwne uczu-
cie. Nie wiem kiedy to 
się stało. 

To jest najgorsze… 
Z wiekiem zmieniałaś 
też swój styl. Twoje 
stylizacje zdecydowanie różnią się od 
tego, co możemy zobaczyć na co dzień na 
naszych ulicach. Gdzie to wszystko wy-
szukujesz? Jakieś second handy? 
Dużo rzeczy przywożę z podróży. Jestem 
typem szperacza i zawsze, gdziekolwiek 
jestem, interesuje mnie to, gdzie można 
coś wyszukać. Dużo ubrań przywiozłam 
z USA i z Japonii. Na potrzeby nowej płyty 
powstały ubrania szyte specjalnie dla mnie. 
Część z nich zaprojektowali studenci Kate-
dry Mody Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Wyszły naprawdę fantastycznie 
i z pewnością będę je nosić. Kolejne stroje 
wyszły spod ręki mojej przyjaciółki Vasiny, 
z którą współpracuję od początku mojej 
kariery. Przyjaźnimy się i mamy bardzo 
zbliżone podejście do mody. Podobają nam 
się te same rzeczy. Razem wymyśliłyśmy 
to, jak wyglądać będzie mój wizerunek na 
nowej płycie. Powstało więc sporo cieka-
wych i na pewno niecodziennych ubrań, 
które zobaczyć można na koncertach i na 
sesjach zdjęciowych. Znajdziemy tutaj in-
spiracje szatami liturgicznymi, co widać 
nie tylko w krojach, ale też kolorach takich 

jak biskupi fiolet, złoto, 
błękit. Projekty Vasi-
ny nawiązują zaś do 
kościelnych ornatów 
i mody lat 70. ubiegłe-
go wieku. 

Jaki jest styl Brodki?
On na pewno zmienia 
się z projektu na pro-

jekt. Staram się, aby ten wizerunek współ-
grał z moją muzyką. Przy poprzedniej pły-
cie był on kalejdoskopowy i neonowy. Było 
w nim dużo printów i chyba najlepiej pa-
suje do niego określenie – patchworkowy. 
Teraz jest zdecydowanie bardziej czysty 
i nawiązujący do lat 70. Wiedziałam, że tu 
nie sprawdzą się żadne nadruki, stąd bar-
dziej stonowane często pastelowe kolory. 
Nigdy nie nosiłam pasteli, więc teraz jest 
to dla mnie nowość. Same sylwetki i kroje 
są za to mniej kanciaste, bardziej dopaso-
wane. Myślę, że mój obecny wizerunek jest 
bardziej kobiecy, ale jednocześnie mocno 
futurystyczny. 

Lubisz modę?
Na co dzień ubieram się dosyć spokojnie, ale 
bardzo lubię modę. Kocham kolekcjonować 
ubrania i traktuję je jak dzieła sztuki. Mam 
oczywiście sekcję ciuchów, które służą tyl-
ko do codziennego noszenia, wrzucania do 
pralki i ponownego zakładania. Mam też 
ubrania przywiezione z podróży, w tym ta-
kie w stylu vintage, prawdziwe znaleziska 
różnych projektantów, które udało mi się 
wyszperać w Nowym Jorku, Los Angeles, 
czy w Japonii. Wydaje mi się, że mam w so-
bie lekkość do noszenia rzeczy awangardo-
wych. Moda nie polega przecież na tym, by 
przebierać się i nosić to, co ktoś nam wska-
zał. Należy zakładać rzeczy, do których jest 
się przekonanym, idące w parze z naszą 
osobowością. Oko stylisty pomaga nam jed-
nak w tym, by nie zrobić sobie krzywdy, gdy 
nie mamy dystansu do tego, co zakładamy. 

Dźwięki organów kościelnych to jedno z pierwszych 
muzycznych doświadczeń, które utkwiły mi w pamięci. 
To, że w kościele wszyscy śpiewają, skupienie i cele-
bracja tej chwili, wszystko to działało na moje zmysły. 
Miałam nawet plan, by kościelne pieśni, a nawet frag-
menty liturgii przerobić na piosenki w stylu disco. Kto 
wie, może wrócę jeszcze do tego pomysłu?

Teraz mam takie poczucie, że więcej siedzi we mnie 
smutnych melodii i dlatego takie znalazły się na tej pły-
cie. Ja po prostu lubię smutne piosenki. Nie myślałam 
o tym, że chcę zdołować słuchacza, ale raczej wzbu-
dzić pewien rodzaj refleksji nad miłością, śmiercią, czy 
nad duchowością. Trudno o takich rzeczach mówić 
w towarzystwie wesołej muzyki. 
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Na co dzień w zasadzie nie maluję się. Inne mam jed-
nak podejście do wizerunku scenicznego. Przychodząc 
na koncerty, ludzie niekoniecznie mają ochotę oglądać 
swojego sąsiada, który jest ubrany w dres, czy jeansy 
i t-shirt. Przychodzą na spektakl, zobaczyć konkretną 
postać. Ja wchodzę w pewną rolę, zakładam kostium 
i makijaż. 



38 LUDZIE

Mając wrażenie, że w ubraniu o kształcie kuli 
wygląda się świetnie, a tak nie jest, to dobrze 
mieć kogoś, kto nam to powie. 

Jakie znaleziska masz w swojej szafie?
Na przykład kostium, a w zasadzie frag-
ment tradycyjnego japońskiego kostiumu 
samuraja. Wyszukałam go w berlińskim bu-
tiku i znalazł się na okładce płyty Clashes. 
Mam bardzo dużo ubrań japońskich pro-
jektantów. Bardzo lubię markę Comme de 
Garcons założoną przez Rei Kawakubo, czy 
projekty Yoji Yamamoto. Mam też sporo 
ubrań polskich projektantów, w tym Vasiny, 
jeszcze z tych wcześniejszych kolekcji. Nie 
przywiązuję się do marek, tylko staram się 
patrzeć na ubranie, jak na ciekawy obiekt.

Czy czasem, patrząc na swoje stylizacje, 
myślisz "Jak ja mogłam to założyć?!"
Trochę tak. Wydaje mi się,  że okres między 
rokiem 2004 a 2009 był nijaki w polskiej 
modzie i wszyscy wyglądaliśmy niecieka-
wie. Brakowało silnego image'u, który przy-
szedł by do nas z tzw. Zachodu, by móc go 
sprawnie kopiować. Były to nijakie czasy 
brzydkich ubrań. Ja mody zaczęłam się 
uczyć, a miłość do niej zaszczepiła we mnie 
właśnie Vasina. Jej podejście do mody jest 
trochę inne od tego, co widzimy na polskich 
ulicach. Dużo eksperymentowałam, a te 
eksperymenty kończyły się różnie. 

Czego byś na siebie nigdy nie założyła? 
Hmmmm. Jest na pewno ,mnóstwo takich 
rzeczy, ale nic konkretnego nie przychodzi 
mi do głowy.

Garsonka?
Garsonka może być ok. Obce jest mi na-
tomiast takie stereotypowe podejście do 
mody w kobiecym wydaniu. Nie uważam, 
że kobieta musi podkreślać swoje atuty 
w banalny, czy nawet ordynarny sposób. 
Nie odnoszę wrażenia, że eksponując swój 
biust, dodaję sobie pewności siebie. Najle-
piej czuję się w ubraniach, które są odważ-
ne, ale niekoniecznie eksponujące nagość. 

A makijaż? Widzę, że teraz użyłaś chyba 
tylko tuszu do rzęs.
Na co dzień w zasadzie nie maluję się. 
Inne mam jednak podejście do wizerunku 
scenicznego. Przychodząc na koncerty, 
ludzie niekoniecznie mają ochotę oglądać 
swojego sąsiada, który jest ubrany w dres, 
czy jeansy i t-shirt. Przychodzą na spektakl, 
zobaczyć konkretną postać. Ja wchodzę 
w pewną rolę, zakładam kostium i makijaż. 

Słuchając twojej najnowszej płyty „Cla-
shes”, czuję w niej sporo smutku. Chyba, 
że to ja jestem teraz w takim nastroju. 
Smutas z ciebie?
To na pewno nie jest jedna z najweselszych 

płyt. Moje myślenie o niej obejmowało m.in. 
muzykę organową i barokową, ze spojrze-
niem wewnątrz własnej duszy. Wyobrazi-
łam ją sobie w molowych akordach. Takie 
melodie najłatwiej przychodziły mi do gło-
wy. Przy poprzedniej płycie, razem z moim 
producentem chcieliśmy zrobić materiał we-
soły, ale nie naiwny. To było spore wyzwanie. 
Mało jest takich wydawnictw, ale właśnie 
dlatego „Granda” okazała się takim sukce-
sem. Z jednej strony pozwoliła ludziom na 
zabawę, z drugiej nie traktowała o banal-
nych rzeczach. Teraz mam takie poczucie, 
że więcej siedzi we mnie smutnych melodii 
i dlatego znalazły się na tej płycie. Ja po 
prostu lubię smutne piosenki. Doceniam je 
pod kątem muzycznym. Nie wiem, czy łapię 
się na bezpośrednie emocje, jakie niosą za 
sobą poszczególne kawałki, że np. słucham 
Radiohead i płaczę. Nie jest tak. Myślę sobie 
– Boże, jaka piękna harmonia… Niekoniecz-
nie myślałam o tym, że chcę zdołować słu-
chacza, ale raczej wzbudzić pewien rodzaj 
refleksji nad miłością, śmiercią, czy nad du-
chowością. Trudno o takich rzeczach mówić 
w towarzystwie wesołej muzyki. 

Mówiłaś, że inspirowała cię muzyka or-
ganowa i barokowa? To dość oryginalne 
inspiracje. Skąd się wzięły?

Z powrotu do lat dzieciństwa, do korze-
ni. Dźwięki organów kościelnych to jedno 
z pierwszych muzycznych doświadczeń, 
które utkwiły mi w pamięci. Chodziliśmy 
całą rodziną do kościoła. Byłam małą 
dziewczynką, w kościele raczej przebiera-
łam nogami wyczekując końca mszy, ale 
gdy pojawiała się muzyka, rytuały jej towa-
rzyszące, to że wszyscy śpiewają, skupie-
nie i celebracja tej chwili, wszystko to dzia-
łało na moje zmysły. Miałam nawet plan, by 
kościelne pieśni, a nawet fragmenty liturgii 
przerobić na piosenki w stylu disco. Kto 
wie, może wrócę jeszcze do tego pomysłu?

Płyta Clashes powstawała w Polsce i USA. 
Jak porównałabyś te dwa modele pracy?
Wszystko zależy od ludzi i okoliczności. Pola-
cy, szczególnie w branżach kreatywnych są 
bardziej spontaniczni. Mamy większą otwar-
tość na eksperymentowanie i zrobienie cze-
goś, tylko po to, by przekonać się, jak może 
się to sprawdzić. Amerykanie bardziej boją 
się porażki i poczucia, że coś im nie wyjdzie. 

Tęsknisz za Stanami? 
Zdecydowanie brakuje mi tamtejszej przy-
rody, bliskości oceanu i pustyni. Brakuje mi 
znajomych, których tam zostawiłam i tej nie-
samowitej energii. Dzięki temu, że spędziłam 
tam tyle czasu, nie czułam się jak turystka. 
Z drugiej strony cieszę się, że z racji działań 
promocyjnych wakacje spędzę w Europie 
i w Polsce. Mogę pojechać np. na Mazury. 

Ok, lubisz nieoczywiste połączenia w mu-
zyce, to jasne, a jak jest z kuchnią? Mnie 
szef kuchni jednaj z trójmiejskich restau-
racji przekonał do łososia z gorzką czeko-
ladą. Lubisz takie eksperymenty? Gotu-
jesz czasem? 
Tak! Bardzo lubię gotować. Podchodzę do 
tego, jak do komponowania. Gotuję z głowy, 
z twórczej inwencji autorskiej. Wszystko, co 
ma być dokładne i odmierzone sprawia, że 
tracę zapał do gotowania. Są rzeczy, któ-
rych technicznie nigdy nie robiłam, wtedy 
odwołuję się do przepisów, by wiedzieć, ale 
dobór składników jest moim wymysłem.

Dieta wegańska? Bezglutenowa? Bezlak-
tozowa? Spirulina? Chlorella?
Absolutnie nie! Ja generalnie jem wszystko. 
Staram się ostatnio ograniczać mięso, bo co-
raz mniej mam na nie ochotę. Słucham swo-
jego organizmu. Jem bardzo dużo warzyw 
i owoców. Latem mamy dostęp do świeżych 
truskawek, pomidorów i innych nowalijek. Te 
najlepiej smakują w prostej postaci.

Masz jakieś popisowe dania?
Nie, po prostu lubię gotować, zestawiać ze 
sobą produkty. Najczęściej są to pasty, ri-
sotta, sałatki, kasze. Mało piekę, ale lubię 
wyzwania, więc czasem tego też próbuję. 
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 KASIA I MICHAŁ DUDKO

MAŁŻEŃSTWO DOBRZE ZAPROJEKTOWANE 
AUTOR: MARTA JASZCZERSKA / FOTO: KAROL KACPERSKI

Miłość, praca i dzielenie wspólnej pasji, to dla nich oczywistość. Mówią, że nie potrafią inaczej. Swoje 
życie zaprojektowali chodząc na kompromisy i ucząc się na błędach. Innym projektują wnętrza. Bez-
błędnie i profesjonalnie. W pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Miłość i Pasja rozmawiamy ze 
znakomitymi trójmiejskimi architektami, Kasią i Michałem Dudko.

Jak długo jesteście małżeństwem?
Kasia Dudko: 11 lat. Poznaliśmy się 
na studiach. Byliśmy w jednej grupie. 
Michał Dudko: Już na pierw-

szym roku bardzo się polubiliśmy. Gdy 
trzeba było dobrać się w pary na za-
jęciach, to zawsze byliśmy razem. 
K.D.: Tak, mąż był po prostu obibokiem, a że 
ja trochę mniejszym, to się do mnie przy-
kleił i wszystko robiłam za niego (śmiech). 
Na drugim roku zostaliśmy oficjalnie parą.

Studio projektowe Formativ założy-
liście w 2004 roku, gdy jeszcze byli-
ście studentami wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Więc 
prowadzicie wspólnie firmę już 12 lat. Dla-
czego zdecydowaliście się na ten krok? 
K.D.: Chyba nigdy nie zastanawialiśmy się 
nad tym aż tak dogłębnie. To wyszło tak 
jakoś automatycznie. 
M.D.: Ja wiem dlaczego
K.D.: Ty wiesz? To powiedz, bo ja nie wiem 
(śmiech).
M.D.: Ja po prostu nie chciałem szukać 
pracy, ani chodzić na rozmowy kwalifika-
cyjne. A gdy jeszcze jako studenci dosta-
liśmy pierwsze zlecenie, a zaraz potem 
pojawiły się kolejne, to pójście w tym kie-
runku razem, było dla mnie czymś natu-
ralnym. Zdecydowaliśmy się na ten krok 
pewnie także z powodu braku wyobraźni. 
Nie zastanawialiśmy się nad czekający-
mi nas wyzwaniami czy zagrożeniami. 
Wbrew pozorom byłoby nam łatwiej, gdy-
byśmy na samym początku zatrudnili się 
u kogoś na jakieś 2, 3 lata. I dopiero wte-
dy, już z doświadczeniem, założyli firmę. 
K.D.: A tak uczyliśmy się na błędach i nadal 
uczymy, bo wciąż się rozwijamy. Mamy jed-
nak satysfakcję, że do wszystkich rozwią-
zań dochodzimy sami.

Nie obawialiście się wspólnego prowa-
dzenia biznesu i tego, jak to wpłynie na 
wasz związek?
K.D.: My mamy to szczęście, że odkąd się 
poznaliśmy, to razem pracujemy, czy to na 

studiach, czy teraz w firmie. Nigdy nie robili-
śmy niczego osobno. Nie wiemy jak to jest. 
Dlatego może nie zastanawialiśmy się, że 
wspólna praca może być problemem.

Podzieliliście się rolami?
K.D.: Tak, ten podział również wyszedł zu-
pełnie naturalnie. Ja odpowiadam za stro-
nę artystyczną projektów, a mąż za ich 
realizację, ponieważ mamy generalne wy-
konawstwo swoich realizacji.

Są jakieś plusy prowadzenia wspólnie 
biznesu?
K.D.: Wszystko ma swoje wady i zalety. Plu-
sem jest z pewnością swoboda czasu. Nie 
musimy przed nikim rozliczać się z praco-
godzin. Z drugiej strony nie mamy normo-
wanego czasu pracy, więc obowiązki bar-
dzo często przenosimy do domu. Nie da się 
tego uniknąć, mimo że bardzo się staramy. 
Gdy w firmie jest jakaś nerwowa sytuacja, 
ona także przenosi się do domu. Myślę, że 
gdy małżeństwa pracują osobno, to stres 
z ich miejsc pracy również przenosi się do 
domu, ale gdy dochodzi do kłótni, to nie-
koniecznie wiedzą z czego ona wyniknęła. 

My mamy ten komfort, że wiemy (śmiech). 
M.D.: Plusem też jest na pewno fakt, że mo-
żemy o swojej pracy porozmawiać z kimś 
bliskim, z kimś kto zna temat i nas rozumie. 
Wspieramy się. Jednak jeśli by nam się nie 
udało, to oboje stracilibyśmy źródło utrzy-
mania. I to jest ryzykowne. Myślę jednak, że 
zdecydowanie jest więcej plusów.

Macie inny gust?
M.D.: Tak, ja np. lubię ciemne gabinety. Po-
łączenia drewna i cegieł. Klimat industrial-
ny, niedokończony.
K.D.: Ja natomiast lubię bryły. Nie lubię 
dupereli, tak jak mąż. Preferuję przestrze-
nie pozamykane, minimalistyczne.Jednak 
Michał bardzo często doradza mi, wprowa-
dza świeże spojrzenie i dzięki temu zacho-
wujemy spójność projektu.

Formativ po łacinie oznacza kształcenie 
się poprzez twórczość. Co to dla was zna-
czy?
K.D.: Ta nazwa bardzo do nas pasuje. Każ-
dy nasz kolejny projekt jest inny, z każdym 
kolejnym zleceniem rozwijamy się coraz 
bardziej, uczymy się nowych rzeczy. Nie 

 MIŁOŚĆ I PASJA
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wyobrażam sobie, że któregoś dnia stwier-
dzimy, że umiemy i wiemy już wszystko. Ta-
kiej sytuacji na pewno nie będzie.

A macie jakieś inne wspólne pasje?
M.D.: My zupełnie inaczej chcemy spędzać 
czas wolny, dlatego musimy chodzić na 
kompromisy. Ja lubię przebywać dużo poza 
domem, z dala od cywilizacji, a żona wręcz 
odwrotnie. Uwielbia siedzieć w domu. 
K.D.: To prawda, choć gdybyś zadała mi 
to pytanie za 2 lata, to mogłabym odpo-
wiedzieć inaczej. Obecnie jestem w stanie 
ogromnego zmęczenia psychicznego, bo 
łączę pełnoetatową pracę w firmie, któ-
ra obecnie bardzo prężnie się rozwija, 
z wychowywaniem dwójki dzieci – 9-let-
niego Filipa i 1,5 rocznej Ani. Aktualnie więc 
w swoim czasie wolnym mam ochotę tyl-
ko siedzieć na kanapie, czytać książki lub 
oglądać seriale. Jednak moją największą 
pasją jest moja praca, śledzenie trendów 
wnętrzarskich, przeglądanie magazynów 
i portali w poszukiwaniu inspiracji. Zawsze 
też z podróży przywożę książki o tematyce 
wnętrzarskiej, bo tak najlepiej zapamiętuję 
miejsca, w których byłam.

Czyli wszystko kręci się jednak wokół 
domu i wnętrz. Michale, a co to znaczy, że 
spędzasz czas z dala od cywilizacji?
M.D.: Zabieram kilka rzeczy z domu i jadę 
do lasu, w głuszę, pod namiot.
K.D.: Michał jest hardcorem (śmiech). Gdy 
gdzieś razem wyjeżdżamy, to proszę go, aby 
chociaż był dostęp do bieżącej wody. Dlatego 
w ramach kompromisów wspólnie jeździmy 
na campingi, zamiast pod namiot w środku 
lasu. Michał bierze też udział w wyjazdach 
trekkingowych. Całe szczęście ma przyjacie-
la, z którym podziela swoją pasje. Jakiś czas 
temu zaraził nią też naszego syna.
M.D.: I myślę, że to jest nasza wspólna pasja 
– spędzanie czasu z dziećmi. Oboje to uwiel-

biamy i staramy się dzieciom poświęcać jak 
najwięcej uwagi. Bardzo często z nimi wyjeż-
dżamy. Np. Filip, gdy miał 6 lat przejechał ze 
mną 80 km na małym rowerku. Był bardzo 
zadowolony. A teraz jest na tyle duży, że chęt-
nie jeździ ze mną na wyprawy do lasu.

Kasiu, to może chociaż córka pójdzie 
w Twoje ślady?
K.D.: Nie, już widać, że jest tak szalona jak 
oni, więc pewnie niedługo do nich dołączy 
(śmiech).

Jakie sprawiacie sobie prezenty? Związa-
ne z pracą?
M.D.: Przede wszystkim praktyczne, ale 
niekoniecznie związane z pracą.
K.D.: My w ogóle nie jesteśmy romantyczni. 
Bardzo często niczego sobie nie kupujemy, 
choć największym hitem jaki od Michała 
dostałam był koc elektryczny. Tego pre-
zentu jeszcze niczym nie przebił (śmiech). 
M.D.: No, ale to było romantyczne.

K.D.: - Serio? (śmiech)
M.D.: No na pewno bardziej niż dysk twardy. 
K.D.: Niby racja. Choć tego dysku używam 
do dziś. Ja np. nie lubię kwiatów, więc Mi-
chał mi ich nie kupuje. Notorycznie też 
zapominamy o swojej rocznicy ślubu. 
M.D.: Czasami dla żartu też ją obchodzimy 
(śmiech). Ja natomiast dostaję od ciebie kijki. 
K.D.: No tak, bo ja zawsze uderzam w trek-
king. Michał jest bardzo wymagający, więc 
radzę się jego znajomych, z którymi bie-
rze udział w wyjazdach trekkingowych, bo 
chcę, aby był zadowolony z prezentu.

Co uważacie za swój największy sukces? 
K.D.: Rozwój firmy jest wg. mnie moim naj-
większym sukcesem. Może powinnam po-
wiedzieć, że posiadanie dzieci, ale nie traktuję 
tego jako jakiegoś wielkiego wyczynu. To coś 
naturalnego. Natomiast rozwój firmy okupio-
ny ciężką pracą, jest prawdziwych sukcesem, 
zwłaszcza gdy klienci przychodzą do nas, bo 
autentycznie podoba im się to co robimy.
M.D.: Moim zdaniem, naszym sukcesem 
jest to, że wszystko potrafimy pogodzić. 
Mamy dzieci, mamy firmę, mamy dom. 
Zajmujemy się wysokobudżetowymi inwe-
stycjami, mamy wiele zleceń. Do wszyst-
kiego doszliśmy sami. Nikt nam nie sprząta 
domu, nikt nam nie pierze. Potrafimy to 
wszystko ogarnąć i nawet znaleźć trochę 
czasu wolnego, aby gdzieś wyjechać. A fir-
ma? Firma służy po to, żeby żyć.

A największe marzenie?
K.D.: Jeszcze większy rozwój firmy. Chcie-
libyśmy mieć mniej na głowie, mieć więcej 
pracowników i móc tylko doglądać realiza-
cji. Z drugiej strony chciałabym mieć taką 
możliwość, aby wybierać sobie projekty, 
przy których mogłabym mieć większą swo-
bodę i trochę poszaleć.
M.D.: Bo dorobić się, wszystko sprzedać i nic 
nie robić, to raczej nie dla nas (śmiech). 
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Pełne jest tajemniczych zakamarków, smaków i życia, choć na dobrą sprawę pośpiech bywa tu 
rzadkim gościem. Czasami przywodzi na myśl dekorację filmową z plenerami długo zostającymi 
w pamięci. Porto i porto potrafią zaczarować, wciągnąć każdego, aż po uszy.

Już po pierwszym dniu wizyty tutaj 
wiem, że aby czuć się naprawdę do-
brze, wcale nie trzeba zbytniego na-
kładu sił. Wystarczy coś dobrego do 

jedzenia i wino, którego akurat tutaj nie braku-
je. Klimat miasta i ludzie tworzą atmosferę nie 
do podrobienia. Dziwi mnie jednak, że Porto 
jest tak bardzo kameralne, uciekające wręcz 
od wielkomiejskiego zgiełku. Przecież to dru-
gie co do wielkości miasto Portugalii. Rozło-
żone malowniczo na wzgórzach przy ujściu 
rzeki Douro do Oceanu Atlantyckiego, dumnie 
prezentuje ślady dawnej potęgi Portugalii.

SYMBOL MIASTA

Spacer po najstarszej części miasta wy-
maga ode mnie niezłej kondycji. Chodzenie 
w szpilkach nie wchodzi w grę, bowiem 
ciężko tu znaleźć ulicę, która nie wiedzie 
pod górę lub nie opada w dół. Gdzie nie spoj-
rzysz, tam wzniesienia. Część z nich kończy 
się stromymi schodami, zza rogów innych 
wyłaniają się rozłożyste place, na których 
roi się od zabytków. Zaliczone przez UNE-
SCO do światowego dziedzictwa kulturowe-
go, stare miasto w Porto może się pochwa-
lić kilkoma perełkami, które nierozłącznie 
związane są z okresem jego handlowego 
prosperity. 

Weźmy na przykład symbol miasta, Ponte 
de Dom Luis I. Od razu widać, że to solidna, 
inżynierska robota. W 1886 roku zaprojek-

tował go asystent Gustawa Eiffla, tego od 
paryskiej wieży. Dla części miejscowych to 
nic innego jak wieża Eiffla, tyle że położona 
poziomo między brzegami rzeki. Po mo-
ście można swobodnie spacerować, choć 
od czasu do czasu, pomiędzy turystami, 
przejeżdża tramwaj. Naprawdę trzeba się 
dobrze pilnować, żeby nie stać się jednym 
z jego wagoników, tym bardziej, że panora-
ma jest stąd przepiękna. 

PONAD CZERWONYMI 
DACHAMI

Jeszcze lepiej i jeszcze więcej widać z punk-
tów widokowych tuż nad mostem. Zewsząd 
wyrastają jeden nad drugim domy albo 
spływają po zboczu kaskady czerwonych 
dachów. Kolorowe kamienice wyglądają 
trochę nierealnie. W oknach pranie, jak to 
w Portugalii. Na krętych, często stromych 
uliczkach, gubią się turyści. Inni zwiedzają 
miasto od strony wody, pływając tradycyj-
nymi łodziami barco rabelo, które służyły 
kiedyś do transportowania beczek z winem 
ze słynnej doliny Douro. Kipi też życiem pro-
menada. Przyjezdni oblegają przyklejone do 
siebie knajpki, a mieszkańcy z właściwą so-
bie klasą, życzliwie ich tolerują.

Zanim usiądę w jednej w kawiarni przy 
promenadzie, by zrelaksować się w towa-
rzystwie kieliszka porto, postanawiam zo-
baczyć to, czym szczyci się miasto. W hi-

storycznej dzielnicy znajduję  Igreja de Sao 
Francisco - kościół świętego Franciszka, 
najpiękniejszą świątynię w Porto, a może na-
wet w całej Portugalii. Misterne, drewniane 
zdobienia na kolumnach, ołtarzu, w nawach 
i na suficie bogato pozłocono. Podobno wy-
korzystano do tego celu ponad 200 kg złota. 
Wzbogacony o tą wiedzę człowiek, ogląda-
jąc wnętrze, w końcu wydusza z siebie krót-
kie "łał". Kościół pełni dziś funkcję muzeum. 

SZLAKIEM NIEBIESKICH 
KAFELKÓW

Niedaleko znajduje się Casa do Infante, 
dom, w którym prawdopodobnie urodził 
się Henryk Żeglarz, oraz Palacio da Bolsa, 
neoklasyczny budynek dawnej giełdy towa-
rowej, w której również kapie od przepychu. 
W romańskiej katedrze Se odbył się ślub 
króla Jana I z Phillipą Lancaster, co zapo-
czątkowało długotrwały sojusz portugalsko 

- angielski i między innymi dzięki tej koligacji, 
wino porto (o którym za chwilę) mogło pod-
bić angielskie stoły. Wspomniany ślub oraz 
inne, ważne wydarzenia z historii Portugalii 
można podziwiać na pięknych azulejos znaj-
dujących się na dworcu kolejowym Estacao 
de Sao Bento. Są tacy, którzy twierdzą, że to 
najpiękniejszy dworzec na świecie. 

Rzeczywiście jest wyjątkowy. Na 20 tysią-
cach biało - niebieskich i kolorowych płytek 
przedstawiono choćby księcia Henryka Że-

 PORTO

BEZWARUNKOWA 
KAPITULACJA

AUTOR: MARTA LEGIEĆ
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Barco rabelo na nabrzeżu pod mostem Ponte de Dom Luis I
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glarza podbijającego Ceutę w Maroku oraz 
bitwę pod Arcos de Valdevez. Obrazy są reali-
styczne i ogromne. Podróżując po Portugalii 
trudno nie zauważyć, że do twarzy jej z nie-
bieskimi kaflami, które są tu wszechobecne. 
Charakterystyczne płytki wyniesiono tu do 
rangi prawdziwych dzieł sztuki. Sceny histo-
ryczne splatają się z religijnymi, martwa na-
tura z echami codzienności. Azulejos można 
czytać jak podręcznik historii sztuki. Poza 
krużgankami katedry oraz dworcem Sao 
Bento, za galerię niebieskich płytek można 
też uznać zewnętrzną ścianę kościoła Igreja 
do Carmo, czy salę VIP Casa da Musica, no-
woczesnego gmachu filharmonii. 

ZACZAROWANA KSIĘGARNIA

Kiedy usłyszałam, że warto tu odwiedzić 
pewną księgarnię, mocno się zdziwiłam. 
Nie dlatego, że książek nie warto czytać, 
wręcz przeciwnie. Dlatego jednak, że tego 
typu miejsca rzadko znajdują się na tury-
stycznych mapach z oznaczeniem "must 
see". Tłum, jaki kłębił się przed wejściem do 
Livraria Lello e Irmao rozwiał moje wszelkie 
wątpliwości. Co więcej, przed księgarnią za-
stałam dwóch ochroniarzy, którzy… spraw-
dzali bilety. Wejście kosztuje 3 euro. Kiedy 
coś kupimy, kwota ta jest zwracana. Jedni 
kupują książki, inni piją kawę. Wewnątrz wiją 
się misternie zdobione, drewniane schody 
z czerwonymi stopniami, a nad nimi, na su-
ficie, znajduje się ogromny witraż z napisem 

„decus in labore” („honor jest w pracy”). 

W Porto znajduje się też punkt obowiązko-
wy dla każdego fana Harrego Pottera. Cafe 
Majestic to jedna z najstarszych w Europie 
kawiarni, w której Kathleen Rowling spę-
dziła wiele dni opisując przygody młodego 
czarodzieja. Wnętrze też wygląda na nie-
co zaczarowane, zachwyca ogromnymi, 
kryształowymi lustrami, skórzanymi krze-

słami, drewnianymi dekoracjami, stylo-
wymi żyrandolami oraz wszechobecnym 
marmurem. 

KRÓLEWSKIE WINO

Kiedy już zobaczymy wszystko, czym chce 
się pochwalić Porto, przychodzi czas na re-
laks. Najlepiej przy winie, bo to ono sprawiło, 
że rybacko - handlowe centrum nad rzeką 
Douro nabrało znanego nam dziś charakte-
ru. Właśnie tu, na północy Portugalii, gdzie 
prawie 40 tysięcy plantatorów uprawia wi-
norośle, powstaje wino portwein, bardziej 
rozpoznawalne pod uproszczoną nazwą 
porto. Kto o nim nie słyszał?! Wszystko za-
częło się na dobre w 1703 roku, po podpisa-
niu brytyjsko - portugalskiej umowy handlo-
wej. Nad Tamizą portugalskie wina znane 
były już wcześniej, jednak często pozosta-
wiały wiele do życzenia. Podczas morskiego 
transportu zwyczajnie się psuło. Potrzebny 
był sposób na powstrzymanie procesu fer-
mentacji. Jako środka konserwującego do 
wina zaczęto dolewać brandy. To był strzał 
w dziesiątkę. Tak narodziło się porto, zna-
ne nam jako Taylor’s, Offley, Fonseca, Gra-
ham’s, Ferreira, Croft... 

W Porto - mieście od porto - od tych nazw 
nie ma ucieczki. Nawet ci, którzy na co dzień 
wzdrygają się na myśl o słodkich trunkach, 

tutaj kapitulują. Bezwarunkowo. Przeko-
nałam się o tym podczas wizyty w jednej 
z piwnic zastawionych po sufit pękatymi 
beczkami. Wybrałam Graham’s. To właśnie 
z tego miejsca na ostatnie urodziny dotarło 
do królowej Elżbiety 25 butelek dziewięć-
dziesięcioletniego porto. Każda kosztowała 
900 euro. Kto chce, może tu kupić identycz-
ny trunek. Cena za butelkę wynosi obecnie 
1200 euro. 

ŚWIATOWE DZIEDZICTWO

Co ciekawe, obszar uprawy i produkcji porto 
jest pierwszym w historii chronionym praw-
nie miejscem winiarskim na świecie. Urokli-
we tarasy z winnicami, otaczającymi duże 
gospodarstwa rolne, w których produkuje 
się wino oraz urocze wioski tego regionu, 
znalazły się na liście światowego dziedzic-
twa UNESCO. Wystarczy oddalić się od 
miasta zaledwie kilka kilometrów, by trafić 
do świata, w którym króluje winorośl, albo 
popłynąć w dół rzeki Douro jedną z barco 
rabelo, które niegdyś transportowały wino 
do Porto, wprost na nabrzeże Vila Nova de 
Gaia. I dziś właśnie w tutejszych magazy-
nach i piwnicach leżakuje porto. Wracałam 
tu wielokrotnie, by spróbować soczystych 
krewetek, grillowanych sardynek, zupy caldo 
verde. W Porto inaczej się nie da.

Azulejos na dworcu Estacao de Sao Bento

Księgarnia Livraria Lello e Irmao

Stare Miasto w Porto
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 BARTEK CZARCIŃSKI

PERŁĄ DOOKOŁA ŚWIATA 
AUTOR: KLAUDIA KRAUSE / FOT. POLACYDOOKOLASWIATA.PL

Chce opłynąć samotnie świat dookoła. Kapitan Bartek Czarciński. Żeglarstwem zajmuje się zawo-
dowo od ponad 10 lat. Szkoli na patenty żeglarskie i motorowodne, organizuje i prowadzi rejsy mor-
skie. Pewnego dnia stwierdził, że chciałby pójść śladami kapitana Henryka Jaskuły i opłynąć świat 
na samodzielnie wykonanej łódce, bez żadnych przystanków. Tylko on, woda, 8 metrów łódki, 420 
litrów wody, prawie 400 kg jedzenia i ok. 30 tys. mil do przebycia. Czy to możliwe? W momencie gdy 
czytacie te słowa młody kapitan łapie wiatr w żagle na Bałtyku, a nam przed wypłynięciem zdradził 
szczegóły swojej wyprawy.

Wyruszasz z Gdań-
ska na pokładzie 
niewielkiej „Per-
ły” w okołoziem-
ską podróż. Skąd 

ten pomysł? Marzenie czy coś 
więcej
Nie, to nigdy nie było marzeniem. 
Kilka lat temu zacząłem się zasta-
nawiać dlaczego nikt nie powtórzył 
trasy kpt. Henryka Jaskóły, który 36 
lat temu wyruszył w taki rejs. Posta-
nowiłem to zmienić. Po prostu wpa-
dłem na taki pomysł. To jest plan 
do wykonania, założyłem sobie, że 
chcę w ten sposób za niewielkie 
pieniądze pokazać, że można zro-
bić coś znaczącego dla polskiego 
żeglarstwa, a w międzyczasie zain-
spirować ludzi do innych ciekawych 
przedsięwzięć. A marzenie? Marze-
nie to chociażby to, żeby moja córka 
chciała napić się ze mną piwka jak 
skończy 18 lat (śmiech).

A co jest najbardziej wyjątkowe 
w twojej wyprawie?
Wcześniej i w międzyczasie wielu 
innych polskich żeglarzy płynęło 
dookoła świata różnymi trasa-
mi, jednak z zawijaniem do portu, 
czasem przy współudziale in-
nych osób, a co najważniejsze nie 
z polskiego portu. Z reguły wszyscy star-
tują z Wysp Kanaryjskich albo z Wybrzeża 
Atlantyckiego Europy, z Polski nie zrobił 
tego nikt poza kpt. Henrykiem Jaskółą. Ja 
chcę to zrobić na samodzielnie zbudowa-
nej łódce, bez pomocy z zewnątrz, z Gdań-
ska do Gdańska. 

Kilka ostatnich tego typu rejsów pomimo 
dużych budżetów, nowoczesnych jachtów 
i przygotowania skipperów się nie powio-

dło: 3 razy próbował Tomasz Cichocki na 
nowych dużych jachtach typu Delphia, 
3 razy Roman Paszke na katamaranie. 
Grzegorz Węgrzyn, który wystartował ze 
Szczecina w zeszłym roku z powodu ko-
lejnych awarii też tego nie dokonał. Nie 
obawiasz się porażki?
Ocean owiany jest nieskończoną liczbą 
niewiadomych. Mam dwa awaryjne maszty, 
mam wszystkie części zapasowe, jestem 
przygotowany na ewentualną dziurę w po-

kładzie. Sam wszystko podłącza-
łem, wiem jak jest zrobione łącz-
nie z instalacją elektryczną. Mam 
ten plus, że wiem wszystko o swo-
im jachcie, więc nie obawiam się 
jako takiego pływania, bardziej 
obawiam się, że będzie problem 
z dopłynięciem na czas tam gdzie 
powinienem, czyli na południe 
w okolicach października, listopa-
da, na Horn w okolicach marca, itd. 

Wzorujesz się na wyczynie Hen-
ryka Jaskuły, tylko jest mała róż-
nica. „Dar Przemyśla” był prawie 
dwukrotnie większy od twojej 

„Perły”...
Myślę, że wielkość jachtu nie ma 
znaczenia, w ogóle się tego nie 
boję. Większym problemem jest 
to czy ten jacht wytrzyma niż to, 
jak będzie zorganizowany w środ-
ku i jak jest zbudowany. Kiedyś 
chciałem pobić rekord i opłynąć 
świat na najmniejszym możliwym 
jachcie, ale skoro ludzie pływali 
już na 3 metrowych to siłą rzeczy 
stwierdziłem, że już żadnych re-
kordów nie biję! (śmiech). Z drugiej 
strony wielkość łódki wynika też 
z tego jakie miałem możliwości. 

Finansowe?
Do pewnego czasu byłem jedynym spon-
sorem swojej łódki. Budowałem ją zresztą 
ponad 6 lat. Szukałem pomocy z zewnątrz, 
ale przez pięć lat nie udało mi się nikogo 
znaleźć. Mam bardzo dużo naklejek na łód-
ce, na maszcie i w kokpicie – to są naklejki 
firm, które bardzo mi pomogły, ale są to 
firmy głównie moich przyjaciół, gdzie ktoś 
zrobił balast, ktoś zbiornik na wodę, ktoś 
kupił agregat prądotwórczy, ktoś coś taniej 
sprzedał. Koszt łódki pokryliśmy samo-
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dzielnie w 85% całego budżetu, reszta to 
są zdjęcia plus to wyposażenie, które udało 
mi się dostać i kupić taniej dzięki wsparciu 
tych firm. Poza tym zawsze trzeba mierzyć 
siły na zamiary. I tak trwało to 6 lat, a gdyby 

„Perła” była większa to pewnie trwałoby to 
dwa razy tyle.

Swoją łódź zbudowałeś sam. Opowiedz 
trochę o konstrukcji.
To jest trochę nadużycie, bo bez pomo-
cy najbliższych pewnie by się nie udało. 
Wszystko zaczęło się w rodzinnej hali pod 
Kaliszem, gdzie ojciec miał kiedyś stocznię 
jachtową. Jacht jest oparty na konstrukcji 
Andrzeja Skrzata, na jachcie śródlądowo - 
zatokowym Aster z 70. lat, bo taką formę 
miałem i taką kiedyś sobie wylaminowa-
łem. Jednak jachty te za bardzo nie pływa-
ły, więc razem z kilkoma kolegami - projek-
tantami i konstruktorami stwierdziliśmy, że 
albo budujemy łódkę od zera, ale będzie to 
trwało i trwało, bo nie mamy pieniędzy, albo 
zrobimy coś z tej skorupy. Postawiliśmy 
na wariant numer dwa. Przebudowaliśmy 
kształt dna, zaprojektowaliśmy balast, płe-
twę sterową, wydłużyliśmy ją o metr, dzięki 
czemu powstał z tyłu taki mały warsztat.

No właśnie! Co masz w środku? Jak wy-
gląda twoje wyposażenie?
W środku mam wszystko. Mam kozę, gdzie 
widać ogień, która pochodzi zresztą z „Daru 
Przemyśla”. Od kapitana Jaskóły dostałem 
też barometr, lornetkę, która już dwa razy 
Horn widziała, mam też jego dzienniki oso-
biste. Oprócz tego kuchenkę, garnek do pie-
czenia chleba, szafę na ubrania, spiżarnię 
z jedzeniem na 14 miesięcy, trzy telefony 
satelitarne, rowerek do produkcji prądu, pa-
nele słoneczne, wiatrak. Mam nadzieję, że 
wziąłem wszystko czego mi potrzeba.
 
Jacht nie ma silnika. Będziesz zdany tylko 
i wyłącznie na siły natury.
To przemyślana decyzja. Bardziej przydat-
ny od silnika jest urządzenie satelitarne, 
dzięki któremu skutecznie mogę wezwać 
pomoc. Posiadanie silnika nie jest tożsa-
me z bezpieczeństwem. Co mi po silniku 
na środku oceanu, jeśli i tak nie wystarczy 
mi paliwa, aby dopłynąć do brzegu? Na ża-
glach płynie się też szybciej niż na silniku. 

Najważniejsze na tym pokładzie chyba 
jest jedzenie. Jak będzie wyglądać twoje 
codzienne menu?
Owszem, jedzenie jest jedną z trzech naj-
ważniejszych rzeczy – ja, jedzenie i łódka. 
Jedzenie zostało ugotowane przez moją 
żonę, teściową i moją mamę, ja tylko przy-
woziłem odpowiednie produkty, a potem 
przekazaliśmy to do firmy, która podjęła się 
skompresowania, czyli zamrożenia, a na-
stępnie wysuszenia, no i z ponad 400 kg je-

dzenia zostało ok. 60 kg. Wbrew pozorom 
nie jest źle, mam chyba z 15 różnych dań 
obiadowych.

Płyniesz w samotny rejs, ale nie do koń-
ca sam…
Dwa lata temu założyliśmy stowarzysze-
nie „Polacy dookoła świata”. Żeby przy-
spieszyć trochę budowę tej łódki i ułatwić 
zbieranie pieniędzy, powołane stowarzy-
szenie sprzedawało miejsce na burcie 
mojego jachtu, gdzie każdy mógł wysłać 
swoją podobiznę w rejs dookoła świata 
za symboliczne 50 zł. W ten sposób pie-
niądze wyłożyło 512 osób.

Trasa?
Około 30 tys. mil. Wypływam z Gdańska 
i po opłynięciu świata trasą trzech przyląd-
ków, czyli po przepłynięciu całego Atlan-
tyku, mijając lewą burtą Przylądek Dobrej 
Nadziei, Australię i Nową Zelandię dołem 
i Przylądek Horn, wrócić z powrotem Atlan-
tykiem bez zawijania po drodze do żadnego 
portu, na Morze Północne, a potem przez 
Cieśniny Duńskie na Bałtyk. Cieśniny Duń-
skie to chyba najtrudniejszy odcinek na ca-
łej trasie.

Mówisz, że wierzysz w ideę wychowania 
na morzu. Co to znaczy?
Idea jest taka, że generalnie moją pracą jest 
nauka ludzi bezpiecznego pływania i wiele 
robimy żeby sport pod postacią żeglarstwa 
stał się jak najbardziej popularny w Polsce, 
bo wierzę w ideę wychowania na morzu. 
Piłki nożnej pewnie nie przebijemy, ale fajnie 
byłoby być na 4, 5 miejscu. Ja w zasadzie 
chciałem zrobić takie ciche pożegnanie z ro-
dziną i przyjaciółmi i popłynąć, ale potem 
stwierdziłem, że przez tyle lat nikt takiego 
rejsu z Polski nie robił to jest to jakaś oka-
zja do promowania żeglarstwa i zwrócenia 
uwagi, że dzieje się w Polsce też!

„Perła” została zwodowana latem 2015 
roku. Gdzie testowałeś swoją łódkę?
Odbyłem wiele rejsów sprawdzających 
solidność konstrukcji. Testowałem ją in-
tensywnie przez 6 miesięcy. Startowałem 
w niełatwych bałtyckich regatach takich 
jak Regaty Poloneza, czy Bitwa o Gotland. 
Ostatecznie wzbudziła ona moje zaufanie 
i stwierdziłem, że popłynę sobie nią kawa-
łek, a jaki długi to zobaczymy.

Pomyślnych wiatrów!



Latawiec, woda i fale – taki 
jest teraz sposób na wakacje. 
Coraz więcej osób odkrywa ki-
tesurfing, swoje pierwsze kroki 
stawia w szkole KiteAcademy. 
Można tutaj spotkać prezesa 
większej korporacji, który akurat 
ucina drzemkę na plaży, w jak-
że ustronnym miejscu, czyli pod 
latawcem. Albo któregoś z ce-
lebrytów. Kinga Rusin, Borys 
Szyc, Joanna Jabłczyńska, a 
nawet Przemek Saleta oddali 
się temu sportowi. 
Zapewne każdy z was, widział 
kolorowe latawce pędzące nad 
wodą a pod nimi sylwetki surfe-
rów. Postaramy się temat przy-
bliżyć i pokazać jak ciekawie 
spędzać czas nad morzem, ak-
tywnie na plaży.
Wystarczą 3 dni szkolenia by 
zostać surferem. Sprzęt można 
wypożyczyć i wyruszyć na zaba-
wę z wiatrem. 

jak zostać surferem 

Deska z latawcem

SZKOŁA KITESURFINGU
pełny kurs 1500 zł    wypożyczalnia 50 zł/h    www.kiteacademy.pl

 tyle kosztuje kurs  1500 zł
tyle kosztuje sprzęt  6000 zł

lub wypożyczenie sprzetu  50 zł / h

To świetny sposób na upalne 
lato. By wykorzystać morską 
bryzę wystarczy sięgnąć do 
bagażnika – po kilku minutach 
sprzęt gotowy jest do akcji. 
Start latawca, zejście do wody i 
zaczyna się jazda. Wrażenia są 
niesamowite. Gdy unosi cię la-
tawiec, kiedy mkniesz po błękit-
nych falach, myśli mówią jedno 
– „to jest życie”. Spoglądasz na 
tłumy plażowiczów – ludzi, któ-
rzy patrzą na ciebie z podziwem 
i lekką zazdrością.
A wszystko jest w zasięgu two-
jej ręki. Trzeba tylko powiedzieć 
dość leżenia na plaży i wykonać 
pierwszy krok – zacząć od do-
brego szkolenia. 
Pełny kurs kitesurfingu to wyda-
tek 1500 zł. Później już można 
pływać samodzielnie. Wypoży-
czenie sprzętu kosztuje 190 zł 
(za cały dzień pływania).
Własny zestaw 6000 zł.

Tak więc postanowiliśmy za-
sięgnąć języka i spróbować, 
zaczepiliśmy wyjadaczy na 
sopockiej plaży.
- Panowie ile kosztuje taki
  sprzęcik? 
- Około sześciu tysięcy.
- A ile dni jest wiatr? 
- Coś tam powiewa...
   – roześmiali się szeroko.
- Czy to bezpieczne? 
- Tu jest taki system, wystarczy
  pociągnąć, latawiec opada
  na wodę i się wygasza.
- A jakaś dobra szkoła w okolicy? 
- Jest, najlepiej KiteAcademy
- A myślicie, że damy radę? 
- Chyba Jo! – co u miejscowych
   znaczy tak.
Tak też zrobiliśmy. Zapisaliśmy 
się na etap 1 kursu do poleco-
nej szkółki. Wcześniej rzucili-
śmy okiem na fora internetowe. 
Rzeczywiście KiteAcademy wy-
gląda na lidera w branży. Strona 
internetowa równie  profesjonal-
na. Trzy dni później jesteśmy na 
plaży w Chałupach.

Wita nas przeurocza blondynka. 
- To co chłopaki, chcecie zostać 
surferami...  – spogląda na nas  
z uśmiechem. – Spodenki w dół, 
idę dla was po pianki.
Jak tylko surferka się obróciła 
kolega westchnął – bierzemy 
cały kurs!
I tak też było, złapaliśmy bakcy-
la po pierwszym etapie. W pięć 
godzin pokazali nam wszystko. 
Jak sterować latawcem, przygo-
tować sprzęt, plus wykonaliśmy 
po kilkanaście próbnych starów 
na desce. Pełen profesjonalizm. 
Wciągnęli nas w to całe surfo-
wanie – zrobiliśmy pełny kurs. 
Pływanie złapaliśmy 
szybko. Ze zwrotami 
było trudniej.
I jak to teraz powie-
dzieć żonie: „kocha-
nie kupuję sprzęt, 
wakacje spędzamy 
w Chałupach”...
– Misiaczku, jak najbardziej. 

Także polecamy sport i szkołę 
KiteAcademy. Byliśmy w rę-
kach fachowców. Cały sprzęt 
szkoła co roku wymienia na 
nowy. W dodatku są to najlep-
sze marki Cabrinha i SU-2. Nad 
organizacją czuwa osobiście za-
łożyciel Marcin Rekiel – absol-
went czterech uczelni. Szkoła 
ma dostęp do najlepszych plaż.
Będziemy kontynuować. Dwa 
razy w tygodniu czmychamy na 
Chałupy po pracy. Zimą planu-
jemy wyjazd, również z Kite-
Academy na Wyspy Kanaryjskie  
– pośmigać w tropikach...
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Latawiec, woda i fale – taki 
jest teraz sposób na wakacje. 
Coraz więcej osób odkrywa ki-
tesurfing, swoje pierwsze kroki 
stawia w szkole KiteAcademy. 
Można tutaj spotkać prezesa 
większej korporacji, który akurat 
ucina drzemkę na plaży, w jak-
że ustronnym miejscu, czyli pod 
latawcem. Albo któregoś z ce-
lebrytów. Kinga Rusin, Borys 
Szyc, Joanna Jabłczyńska, a 
nawet Przemek Saleta oddali 
się temu sportowi. 
Zapewne każdy z was, widział 
kolorowe latawce pędzące nad 
wodą a pod nimi sylwetki surfe-
rów. Postaramy się temat przy-
bliżyć i pokazać jak ciekawie 
spędzać czas nad morzem, ak-
tywnie na plaży.
Wystarczą 3 dni szkolenia by 
zostać surferem. Sprzęt można 
wypożyczyć i wyruszyć na zaba-
wę z wiatrem. 

jak zostać surferem 

Deska z latawcem

SZKOŁA KITESURFINGU
pełny kurs 1500 zł    wypożyczalnia 50 zł/h    www.kiteacademy.pl

 tyle kosztuje kurs  1500 zł
tyle kosztuje sprzęt  6000 zł

lub wypożyczenie sprzetu  50 zł / h

To świetny sposób na upalne 
lato. By wykorzystać morską 
bryzę wystarczy sięgnąć do 
bagażnika – po kilku minutach 
sprzęt gotowy jest do akcji. 
Start latawca, zejście do wody i 
zaczyna się jazda. Wrażenia są 
niesamowite. Gdy unosi cię la-
tawiec, kiedy mkniesz po błękit-
nych falach, myśli mówią jedno 
– „to jest życie”. Spoglądasz na 
tłumy plażowiczów – ludzi, któ-
rzy patrzą na ciebie z podziwem 
i lekką zazdrością.
A wszystko jest w zasięgu two-
jej ręki. Trzeba tylko powiedzieć 
dość leżenia na plaży i wykonać 
pierwszy krok – zacząć od do-
brego szkolenia. 
Pełny kurs kitesurfingu to wyda-
tek 1500 zł. Później już można 
pływać samodzielnie. Wypoży-
czenie sprzętu kosztuje 190 zł 
(za cały dzień pływania).
Własny zestaw 6000 zł.

Tak więc postanowiliśmy za-
sięgnąć języka i spróbować, 
zaczepiliśmy wyjadaczy na 
sopockiej plaży.
- Panowie ile kosztuje taki
  sprzęcik? 
- Około sześciu tysięcy.
- A ile dni jest wiatr? 
- Coś tam powiewa...
   – roześmiali się szeroko.
- Czy to bezpieczne? 
- Tu jest taki system, wystarczy
  pociągnąć, latawiec opada
  na wodę i się wygasza.
- A jakaś dobra szkoła w okolicy? 
- Jest, najlepiej KiteAcademy
- A myślicie, że damy radę? 
- Chyba Jo! – co u miejscowych
   znaczy tak.
Tak też zrobiliśmy. Zapisaliśmy 
się na etap 1 kursu do poleco-
nej szkółki. Wcześniej rzucili-
śmy okiem na fora internetowe. 
Rzeczywiście KiteAcademy wy-
gląda na lidera w branży. Strona 
internetowa równie  profesjonal-
na. Trzy dni później jesteśmy na 
plaży w Chałupach.

Wita nas przeurocza blondynka. 
- To co chłopaki, chcecie zostać 
surferami...  – spogląda na nas  
z uśmiechem. – Spodenki w dół, 
idę dla was po pianki.
Jak tylko surferka się obróciła 
kolega westchnął – bierzemy 
cały kurs!
I tak też było, złapaliśmy bakcy-
la po pierwszym etapie. W pięć 
godzin pokazali nam wszystko. 
Jak sterować latawcem, przygo-
tować sprzęt, plus wykonaliśmy 
po kilkanaście próbnych starów 
na desce. Pełen profesjonalizm. 
Wciągnęli nas w to całe surfo-
wanie – zrobiliśmy pełny kurs. 
Pływanie złapaliśmy 
szybko. Ze zwrotami 
było trudniej.
I jak to teraz powie-
dzieć żonie: „kocha-
nie kupuję sprzęt, 
wakacje spędzamy 
w Chałupach”...
– Misiaczku, jak najbardziej. 

Także polecamy sport i szkołę 
KiteAcademy. Byliśmy w rę-
kach fachowców. Cały sprzęt 
szkoła co roku wymienia na 
nowy. W dodatku są to najlep-
sze marki Cabrinha i SU-2. Nad 
organizacją czuwa osobiście za-
łożyciel Marcin Rekiel – absol-
went czterech uczelni. Szkoła 
ma dostęp do najlepszych plaż.
Będziemy kontynuować. Dwa 
razy w tygodniu czmychamy na 
Chałupy po pracy. Zimą planu-
jemy wyjazd, również z Kite-
Academy na Wyspy Kanaryjskie  
– pośmigać w tropikach...
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TRENER RADZI

Zacznij trenować i unikaj błędów
AUTOR: AGATA RUDNIK

Od jakich ćwiczeń powinniśmy 
zacząć, jeśli nasza aktywność 
ruchowa ogranicza się do spa-
cerów od biurka, przez kanapę, 

aż do lodówki?? 
W takiej sytuacji najlepiej zacząć od dłuż-
szych spacerów, może to być także Nordic 
Walking lub pływanie. Dopiero w dalszej ko-
lejności decydujemy się na bieganie i zaję-
cia w klubach fitness. Możemy też od razu 
udać się do trenera personalnego, a jego 
zadaniem będzie dostosowanie obciążeń 
treningowych do naszej obecnej formy, na-
wet gdy oceniamy ją na 1. 

Jakie błędy najczęściej popełniamy na 
początku naszej drogi do aktywnego try-
bu życia?
Najczęstszym chyba błędem jest nadmier-
ny zapał na starcie. Gdy ktoś podejmuje de-
cyzję o bieganiu, to od razu biega codzien-
nie. Jak wybiera siłownię, to po zajęciach 
zorganizowanych od razu zalicza dodat-
kowo 1,5 godziny na bieżni, zaś jego dieta 
z dnia na dzień obejmuje 1000 kcal i mniej. 
To najkrótsza droga do rezygnacji i porażki. 
Nagła zmiana na tak dużą ilość treningów, 

będzie powodować szybkie przemęcze-
nie, utratę energii, dobrego samopoczucia 
i szybkiego zaniechania aktywności. Re-
generacja jest tak samo ważna, jak trening, 
a o tym często się zapomina. Stąd lepiej za-
cząć powoli, od 2-3 treningów w tygodniu, 
dopiero po jakimś czasie zwiększając ilość 
lub objętość treningów. 

Czy tak samo jest z dietą?
Bardzo podobnie. Jeżeli dziś spożywam 
2600 kcal, to przez kolejne 2 tygodnie ogra-
niczam się do 2200-2300 kcal, jeżeli będzie 
taka potrzeba, za jakiś czas znów obcinam 
200-300 kcal. Organizm bardzo źle zno-
si skrajności. Bardzo istotne jest również 
wychodzenie z diety. Kaloryczność należy 
zwiększać powoli. Niestety często wygląda 
to tak, że planujemy dietę do np. końca maja, 
a już 1 czerwca zjadamy 4000 kcal z lodów, 
czy pizzy, bo cały miesiąc na to czekaliśmy.

Odwieczne pytanie - jak zmotywować 
się i zrobić ten pierwszy krok w kierunku 
zdrowego trybu życia?
To też odwieczne pytanie wśród trenerów. 
Przede wszystkim należy wyznaczać sobie 
realistyczne cele. Nie planować ile kilogramów 
zrzucę w pierwszy miesiąc, raczej cieszyć 
się tym, że robi się coś dla swojego zdrowia, 
kondycji i dobrego samopoczucia. Poza tym 
trzeba doceniać to, co już się osiągnęło. Warto 
czasem spojrzeć w tył i zobaczyć, jak wyglądał 
nasz pierwszy trening, a jak jest np. po miesią-
cu. Bardzo dobrze motywuje robienie sobie te-
stów sprawnościowych z miesiąca na miesiąc 
i porównywanie wyników. Z metod doraźnej 
motywacji, polecam umieszczenie na lodówce 
lub na tapecie w telefonie zdjęcia, na którym 
najmniej się sobie podobam. Zadaniem trene-
ra za to jest „nakręcanie” każdego, kto z nami 
ćwiczy, aby miał dość motywacji do kolejnego 
treningu i dawał z siebie sto procent.

Jak zacząć? Jak zrobić pierw-
szy krok do smukłej sylwetki 
i zdrowego trybu życia? Jak 
uniknąć podstawowych błę-
dów już na starcie? Na pytania 
odpowiada trener personalny 
Marek Dembek z Active Life. 
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Kaja Rydel, twórczyni marki Simply, w koszulce własnego autorstwa

Fot. Borys Lcf, 
Make-up: Amelia Czernomord
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UBIERZ SIĘ, WYRAŹ SIEBIE!
AUTOR: MILENA ŚMIŁEK

Koszulki z nadrukami, napisami i hasłami od bardzo dawna znaleźć można dosłownie w każdej sie-
ciówce. Są jednak ci, którzy personalizacją ubrań i dodatków oraz tworzeniem ich według potrzeb 
klienta zajęli się zawodowo i skutecznie udowadniają, że w biznesie nic nie liczy się tak bardzo, jak 
dobry pomysł, a ubrania mogą o nas mówić więcej, niż mogłoby się wydawać. 

Chcesz mieć pracę marzeń? Stwórz 
ją sobie sam. Tą non stop powta-
rzaną ideą kieruje się coraz więcej 
osób. I coraz więcej osób z powo-

dzeniem wprowadza ją w życie. W tak zwa-
nych zawodach kreatywnych bywa to klucz 
do późniejszego sukcesu. 

SIŁA TKWI W PROSTOCIE

- Walt Disney powiedział kiedyś: „Jeżeli potra-
fisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego 
dokonać”. Może to trywialne słowa, ale wyda-
ją się niezwykle prawdziwe - mówi Kaja Rydel, 
gdańszczanka, właścicielka marki Simply (FB: 
simplybykajarydel). - 30 lat zajęło mi dojście 
do tego, co chcę w życiu robić. I choć zawsze 
wiedziałam, że chcę wykonywać pracę twór-
czą, a nie odtwórczą, to przez długie lata nie 
wiedziałam czym mogłabym się zająć. Teraz 
już wiem. I wiem też, że jeżeli w człowieku drze-
mie jakiś talent, to trzeba go rozwijać. Nie ma 
nic piękniejszego niż możliwość łączenia pasji 
z pracą - dodaje Kaja Rydel. 

Kaja zawsze miała talent do prac plastycz-
nych. W końcu z talentu postanowiła zro-
bić użytek i pod marką Simply zajmuje się 
tworzeniem i sprzedażą ręcznie malowa-
nych koszulek, toreb i kubków. Dlaczego 
„Simply”? Bo siła tkwi w prostocie. O tym, że 
proste pomysły bywają genialne, nie trzeba 
przekonywać. Ale dzisiaj liczy się także to 
coś, co sprawia, że można się wyróżnić z tłu-
mu, podkreślić swój indywidualizm, mieć 
coś unikatowego, tylko swojego, z czym się 
utożsamiamy. 

HAND MADE

- W związku z tym, że jesteśmy pokoleniem ego-
centryków, spersonalizowane przedmioty są 
obiektem pożądania - mówi Kaja Rydel, która 
oprócz motywów zwierzęcych będących jej zna-
kiem rozpoznawczym, na ubrania nanosi wszyst-
ko to, co przyjdzie do głowy jej klientom. Jednym 
z najbardziej zaskakujących i najoryginalniejszych 
projektów, z jakim przyszło się jej zmierzyć był pies 
rasy Puga jedzący czekoladę, ubrany w koszulkę 
Harleya Davidsona, czy chociażby koń, który we-
dług życzenia klientki miał być kolorowy. 

- Na jednym z portali społecznościowych 
znalazłam później zdjęcie właśnie tej koszulki 
z podpisem: „Ciekawe jak to jest nosić dzieło 
sztuki?”- niezwykle miło było czytać takie sło-
wa – opowiada Kaja. 

Oczywiście zdarzają się też projekty bar-
dziej klasyczne i stonowane. Zamówić moż-
na dowolnie wybrany i wymyślony przez 
siebie motyw, który wykonany zostanie na 
najwyższej jakości materiałach. Wszystkie 
zdobienia, czy to na tkaninach, czy na kub-
kach nanoszone są odręcznie, bez użycia 
jakichkolwiek szablonów. I co najważniej-
sze, są trwałe, nie spierają się i pozwalają 
cieszyć się unikatowym projektem przez 
długi czas. 

CREATE YOURSELF!

Są podstawą dobrego stylu. Odpowiednio 
dobrane nadają ostateczny sznyt. Buty 
potrafią sprawić większe wrażenie, niż 
mogłoby się wydawać. Z ideą ich perso-
nalizacji wyszli młodzi mieszkańcy Trój-
miasta, Michał Kowalewski i Bartłomiej 
Bucholc, twórcy marki Embro (FB: embro-
store). W projekt zaangażowanych jest 15 
osób obracających się w różnych środowi-
skach. Są wśród nich między innymi tan-
cerze, graficy i projektanci. 

- Idea naszego projektu zachęca do rozwijania 
swoich pasji, zainteresowań, a przede wszyst-
kim realizacji marzeń i celów. Tworzymy siebie, 
krzewimy kreatywność i wspieramy każdego, 
kto chce iść pod prąd. Myślą przewodnią, która 
towarzyszy nam od samego początku jest ha-
sło „Create Yourself”– mówią autorzy przed-
sięwzięcia. 

Tym, co wyróżni Embro na tle innych 
tego typu marek jest zaangażowanie 
klienta w proces tworzenia zamówione-
go produktu – obuwie będzie powsta-
wać przy stałej współpracy z zamawia-
jącym. Embro jest świeżym projektem, 
dopiero startującym, a jego potencjał 
zauważyli jurorzy renomowanego kon-
kursu Gdyński Biznesplan przyznając 
projektowi wyróżnienie.

Fo
t.

 B
or

ys
 L

cf
Fo

t.
 B

or
ys

 L
cf

Simply - siła tkwi w prostocie

Zdobienia na ubraniach to ręczna robota
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BUT BARDZO OSOBISTY

Zmiana koloru ulubionych adidasów? Nie 
ma najmniejszego problemu. Grafika na 
ulubionych trampkach? Proszę bardzo. Wi-
zerunek piłkarskiego idola na korkach? Nie 
ma rzeczy niemożliwych. Renowacja uko-
chanych butów? Już nie musisz ich z żalem 
wyrzucać. 

- Gdyby buty służyły wyłącznie do chodzenia, 
każdemu wystarczyłoby maksymalnie 5 par. 
Jednak w momencie, gdy stają się one ele-
mentem wizerunku, wówczas okazuje się, że 
nawet 10 par to wciąż niewystarczająca ilość. 
Najważniejsza jest dla nas pasja i charakter 
klienta. Bazując na tych czynnikach oraz jego 
oczekiwaniach, stworzony zostanie unikatowy 
i w pełni spersonalizowany projekt, z którym 
klient będzie chciał się utożsamić. Dzięki temu 
usługa posiadać będzie nie tylko wartość funk-
cjonalną, ale także emocjonalną – mówią Mi-
chał i Bartek. 

Projekt Embro zakłada także mobilne sta-
nowiska personalizacji obuwia. Z pewno-
ścią cieszyć się będą one dużą popular-
nością, np. na muzycznych festiwalach. 
Michał Kowalewski i Bartek Bucholc pro-
jektują także sneakerboxy, czyli oryginalne 
szafki na buty. I jak większość młodych 
przedsiębiorców szansę na rozwój swoje-
go biznesu widzą w internecie, stawiając 
nie tylko na sprzedaż stacjonarną, ale też 
poprzez sieć. A pomóc ma w tym dedyko-
wana aplikacja dzięki której klienci sami 
będą mogli swobodnie projektować oraz 
zamawiać wymarzone obuwie.

TRÓJMIASTO W ROLI GŁÓWNEJ

Koszulki „I love NY” kojarzy chyba każdy. No-
szą je zarówno mieszkańcy Nowego Jorku, jak 
i turyści. Ten charakterystyczny t-shirt to też 
prawdopodobnie jedna z najczęściej przywo-
żonych stamtąd pamiątek. Na pomysł podą-
żania w podobnym kierunku wpadły Elżbieta 
Góraj i Aleksandra Skrobot, założycielki firmy 
Zakład że 3miasto (FB: zakladze3miasto). 

-Jako miłośniczki Trójmiasta chciałyśmy stworzyć 
projekty tożsame z mieszkańcem, który pragnie 

wyrazić swój lokalny patriotyzm za pomocą mod-
nych ubrań czy gadżetów. Obydwie mamy wy-
kształcenie artystyczne, zatem wspólne projekto-
wanie i tworzenie jest dla nas nie tylko możliwością 
zarobku, ale przede wszystkim pasją – mówią.

Marka powstała dwa lata temu i z sukcesa-
mi działa na rynku, zyskując coraz większą 
popularność. Projekty przypadły do gustu 
między innymi Kubie Wojewódzkiemu, ale 
i kostiumografom pewnego popularnego 
serialu, którzy w stylizacji jednej z bohaterek 
wykorzystali czapkę gdańskiej marki. 
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Buty spersonalizowane przez Embro

Embrobus
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DŹWIGNIJ MNIE

Największą popularność koszulki i dodatki 
zyskały jednak oczywiście wśród miesz-
kańców Gdańska, Gdyni i Sopotu, którzy 
w zabawny sposób chcą podkreślić swoją 
przynależność do miasta, ale z zaciekawie-
niem przyglądają się im także ci, którzy nad 
morze przybywają wypocząć. 

- Chciałyśmy, aby turyści mogli przywieźć 
z Trójmiasta przedmiot, który będzie nieba-
nalny i estetyczny. Same niejednokrotnie 
poszukując jakiejś pamiątki dla naszych 
znajomych miałyśmy problem, by znaleźć 
coś, czego nie wstydziłybyśmy się im ofia-
rować. Na rynku niestety wciąż króluje pa-
miątkowa chińszczyzna. Postanowiłyśmy 
zatem wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć 
produkty dobre jakościowo oraz ciekawe 
wizualnie. Nasze hasła, to w większości gra 
słów połączona z ciekawym projektem gra-
ficznym, co przyciąga także klientów zagra-
nicznych. Najpierw zwracają oni uwagę na 
formę graficzną i dobrą jakość materiałów, 
a dopiero później pytają co dokładnie znaczą 
nasze hasła – mówią założycielki marki. 
 
Projektantki przyznają, że od samego po-
czątku pracowały jednocześnie nad kilkom 
wzorami. Pierwszymi, które ujrzały świa-
tło dzienne i stały się flagowymi dla marki 
są „Dźwignij mnie” z gdańskimi Żurawiami, 
„Śledź mnie” z gdyńskim śledziem oraz ha-
sło „Moje miasto to Trójmiasto”. W ofercie 
marki pojawiły się także propozycje ubrań 
dla najmłodszych. 

Zakład że 3miasto to idea oparta na lokalnym patriotyźmie Kolekcja dziecięca

Stoczniowe dźwigi to jeden z najpopularniejszych wzorów marki Zakład że 3miasto



BĄDŹ UWAŻNY
Ptasie gniazda są zazwyczaj, w przypad-
ku ptaków nadmorskich, zakładane bez-
pośrednio na piasku. Nie wyróżnia ich 
często nic szczególnego – ot, kilka paty-
ków, parę muszelek i kamieni w płytkiej 
niecce na piachu. Do tego nakrapiane 
jaja w maskujących kolorach. Napraw-
dę łatwo je przeoczyć i zdeptać. Miej 
więc oczy szeroko otwarte! Wsłuchaj się 
w odgłosy zaniepokojonych rodziców, 
którzy gdzieś w pobliżu próbują odwieść 
Cię od ich gniazda.

ZACHOWAJ DYSTANS
Plaża to nie tylko miejsce, gdzie możesz 
wspaniale odpocząć. To także dom dla 
wielu istot żywych, również ptaków. Usza-
nuj to. Jeśli jesteś na terenie, na którym 
mogą gniazdować ptaki, takim jak choćby 
bardziej odludne plaże, rozejrzyj się uważ-

nie. Być może ptasi rodzice uciekli w po-
płochu i słońce właśnie niebezpiecznie 
rozgrzewa jaja w ich gnieździe. Jeśli doj-
dzie do ich przegrzania bądź wyziębienia, 
pisklęta się nie wylęgną. Przestrzegaj za-
kazów wchodzenia na wydmy czy miejsca 
ptasich lęgów na plaży.

NIE SPUSZCZAJ PSA ZE SMYCZY
Dla psa ptasie jajo lub pisklę to albo niezły 
smakołyk, albo zabawka. Zanim spuścisz 
swojego pupila ze smyczy na odludnej 
plaży, zastanów się kilka razy. Stanowi on 
zagrożenie dla gniazdujących w okolicy 
ptaków.

NIE PRZEKRACZAJ GRANIC
Na wielu plażach już wiosną zostaną usta-
wione  tablice informacyjne, taśmy bądź 
płoty – chronią one miejsca gniazdowa-
nia sieweczki, ostrygojada,  rybitw i innych 

rzadkich gatunków ptaków. Prosimy, nie 
przeszkadzaj im w tym ważnym czasie.

CHODŹ PO MOKRYM PIASKU
Ptaki gniazdują tam, gdzie jest sucho, 
w bliskości wody, ale jednak w miejscach, 
których raczej nie zaleje woda. Idąc po 
plaży, stąpaj więc po mokrym piasku ob-
mywanym przez fale.

NIE FOTOGRAFUJ I NIE FILMUJ  
W przypadku większości gatunków na-
szych ptaków istnieje prawny zakaz 
fotografowania ich lęgów, czyli gniazd, 
zniesień lub piskląt. Podchodząc do 
ptasiego gniazda, narażasz lęgi na nie-
bezpieczeństwo, płoszysz rodziców, 
zwiększając  ryzyko opuszczenia przez 
nie gniazda na stałe. Fotografuj lub na-
grywaj tylko z daleka, używając do tego 
celu teleobiektywu.

Działania wspierają Domy Hybrydowe

Wakacje nad morzem! Na pewno niejeden z Was wkrótce znów zawita nad Bałtyk. Czas 
naszych urlopów jest jednak okresem, kiedy nadmorskie ptaki czeka sporo wyzwań. Jak 
się zachować w pobliżu ptasich gniazd? Jak dbać o spokój piskląt? Oto garść porad.

ZIELONE PORADY
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Pod koniec lat 90-tych, kiedy konkurencja miała już w swoich ofertach SUV-y, Audi dopiero pracowało 
nad swoim pierwszym tego typu samochodem. I generacja Q7 cierpiała na kilka chorób wieku dziecię-
cego, które według zapewnień producenta wyleczono w II generacji. Czy to się udało? Sprawdzamy to 
dzięki Audi Centrum Gdańsk.

Q7 zyskało bardzo dużą popular-
ność stając się jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych modeli 
z czterema pierścieniami w logo, 

i to nie tylko w Polsce. Model ten uznanie 
klientów zyskał potężną sylwetką, która 
niestety nie szła jednak w parze z równie 
obszernym wnętrzem. Bolączką właścicieli 
była nieduża jak na tę wielkość samocho-
du przestronność kabiny. Z biegiem czasu 
Audi wprowadziło jednak pewne zmiany. 

W najnowszym modelu, znacznie zwięk-
szono przestrzeń dla pasażerów, zarówno 
z przodu jak i z tyłu. Również bagażnik 
zyskał dodatkowe litry pojemności, ale… 
wymiary zewnętrzne nowego olbrzyma 
od Audi są mniejsze niż miało to miejsce 
w przypadku poprzednika. Aktualne Q7 jest 
również lżejsze i to o ponad 300 kg, dzięki 
czemu silniki o podobnych parametrach 
zapewniają dużo lepszą dynamikę, a samo-
chód lepiej się prowadzi. 

Te cechy zawsze była mocną stroną Audi 
i z pewnością nimi pozostaną. W egzempla-
rzu użyczonym nam do testu pracował silnik 
o pojemności 3 litrów i mocy 272 KM, gene-
rujący aż 600 Nm momentu obrotowego. Na-
pęd przekazywany jest oczywiście na 4 koła 
poprzez 8-stopniową skrzynię typu tiptronic. 

Pneumatyczne zawieszenie z wyborem 
trybów pracy może być komfortowe, 

sportowe lub offroad’owe. W tych ostat-
nich, Q7 ma skrajne wysokości zawie-
szenia. Od najniższego, porównywalnego 
z samochodami osobowymi, po bardzo 
wysokie, zapewniające jako takie możli-
wości terenowe. Wart podkreślenia jest 
przy tym wysoki komfort jazdy. W trybie 
dynamicznym zawieszenie ulega usztyw-
nieniu, ale wciąż zachowuje bardzo przy-
zwoity poziom komfortu. 

Stylistycznie, nowe Audi jest bardziej kan-
ciaste i ma przy tym dość atletyczną bu-
dowę. Tym samym, pomimo mniejszych 
wymiarów zewnętrznych wciąż sprawia 
wrażenie potężnego samochodu, który 
wzbudza szacunek na drodze. Q7-ka może 
aspirować do miana dobrego motoryzacyj-
nego kumpla i kompana podróży. 

Dla kogo jest ten model Audi? Z pewnością 
dla szablonowych rodzin 2+2, które week-
endy spędzają poza miastem. To samo-
chód na tyle przestronny, iż pomieści cały 
ekwipunek, a zarazem pozwoli poczuć ra-
dość z jazdy zarówno kierowcy, jak i jego 
współpasażerom. 

Ceny Audi Q7 rozpoczynają się od 271 
200 zł. Należy jednak pamiętać, że liczne 
opcje, które zapewne warto dokupić bar-
dzo szybko zbliżają tę kwotę do 400 000 
zł. Audi Q7 nigdy nie było samochodem 
dla przeciętniaków… 

 AUDI Q7  
KOMFORTOWY ATLETA

AUTOR: MARCIN WIŁA / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI



to oprócz unikatowej architektury również wysoki 
standart deweloperski m.in. wentylacja mechaniczna 
z rekuperatorem, trójszybowe wielokomorowe okna 

aluminiowe, ogrzewanie wodne podłogowe 
na wszystkich 3 kondygnacjach, garaże podziemne 

z dodatkową przestrzenią ułatwiającą manewrowanie 
samochodem, bio-kominek w salonie, video-fon, alarm, 

duże tarasy, balkony oraz tereny zielone itd.

od 5.229
zł/m

od 6,142
zł/m

Biuro sprzedaży:
Olivia Business Center

Gdańsk Aleja Grunwaldzka 472 B, 
biurowiec 04 1 piętro

tel. + 48 532 607 607
e-mail: kontakt@royalh.pl

Villa Diamentowa Ville Bursztynowe

Możliwość wykończenia wnętrz pod klucz 
+ projekt wnętrz w cenie zakupu

Tylko teraz odbierz klucze do domu oraz 
w prezencie klucze do nowego BMW



Elastyczność prowadzenia, znakomite przyspieszenie, płynna i szyba skrzynia automatyczna, nieza-
wodne hamulce, przestronne i funkcjonalne wnętrze i największy w klasie bagażnik - to największe za-
lety Jaguara F-Pace. Producent i dilerzy wiążą z pierwszym SUV-em w historii Jaguara ogromne na-
dzieje. O tym, że te nadzieje nie są płonne przekonaliśmy się testując przez kilka dni najmłodsze dziecko 
brytyjskiej marki.

 JAGUAR F-PACE   
SPORTOWY W KAŻDYM CALU

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI
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Z salonu British Automotive w Gdań-
sku wyjechaliśmy trzylitrowym 
turbodieslem o mocy 300 KM z na-
pędem na cztery koła. Mocna, ela-

styczna jednostka ma wybitnie sportowe 
parametry - do "setki" przyśpiesza w 6,2 
sekundy, a po wykorzystaniu kick-downu 
zwiększenie prędkości od 80 do 120 km/h 
trwa tylko 4,5 s. 8-biegowa przekładnia au-
tomatyczna modelu F-PACE zmienia biegi 
błyskawicznie, płynnie i wydajnie. W trasie 
jednak przydałaby się funkcja "zeglowania", 
dzięki której elektronika samoczynnie roz-
łącza silnik ze skrzynią po odpuszczeniu 
gazu i pozwala jechać na biegu jałowym. 

Układ kierowniczy ze wspomaganiem 
elektrycznym (EPAS) zapewnia doskona-
łe wyczucie i kontrolę, a zaawansowane 
komputerowe sterowanie odpowiednio róż-
nicuje siłę wspomagania w zależności od 
stylu jazdy czy wykonywanych manewrów. 

Do wyboru mamy trzy tryby jazdy: Nor-
mal, Dynamic, Individual, którymi 

steruje system Jaguar Drive Control. 
System oferuje szybszą zmianę 
biegów i bardziej sportową reduk-
cję w trybie Dynamic oraz wcze-
śniejszą zmianę biegu na wyższy 
w trybie Eco w celu poprawienia 
ekonomiki, natomiast tryb Rain 
Ice Snow działa bardziej delikat-
nie przy niskiej przyczepności. 

Podczas testów najwięcej emocji 
i frajdy przyniosła nam jazda w try-
bie Dynamic. Usztywniony układ 

jezdny pozwalał na dynamiczną jazdę po 
krętych drogach i stopniowe sprawdzanie, 
na ile możemy sobie pozwolić. Okazuje 
się, że F-Pace nie wie, co to są przechyły 
nadwozia. Trzyma się drogi jak przyklejony, 
a w zachowaniu przyczepności pomaga 
układ Adaptive Surface Response, który 
rozpoznaje różne nawierzchnie, aby wyko-
rzystać dostępną przyczepność poprzez 
regulację ustawień silnika i hamulców. 

Warto tutaj wspomnieć o technologii 
Torque Vectoring by Braking,  zapewniają-
cej kontrolowane, niezależne przyhamowy-
wanie kół wewnętrznych w celu poprawy 
stabilności nawet w najciaśniejszych za-
krętach, ograniczając podsterowność i ofe-
rując zwinność samochodu sportowego 
oraz dodając kierowcy pewności.

System Adaptive Dynamics reaguje sto-
sownie do warunków i stylu jazdy kierowcy. 
Skręt kierownicą i ruchy nadwozia są ana-
lizowane do 500 razy na sekundę. Następ-
nie elektronicznie sterowane amortyzatory 
dostosowują w sposób ciągły siłę tłumie-
nia, aby zachować dynamikę i komfort. Na 
komfort jazdy wpływa też system ASPC 

- to tempomat oraz wspomaganie zjazdu 
ze wzniesienia w jednym. Samochód, kiedy 
trzeba, zwalnia nie tylko za pomocą hamul-
ców, lecz także robi to skutecznie silnikiem.

F-Pace kilkoma detalami stylistycznymi na-
wiązuje wyraźnie do swojego rodzeństwa. 
W sylwetce SUV-a odnaleźć można trochę 
z modeli XE, XF, XJ a nawet sportowego 

F-Type. Potężny grill, wąskie reflektory full-
-LED, krótki przedni zwis, zwężająca się ku 
górze linia dachu, ostre przetłoczenia - gdy-
byśmy mieli używać języka typowego dla 
zasad dress-code'u, powiedzielibyśmy, że 
stylistyka F-Pace to sportowa elegancja. 

Wnętrze również utrzymano w stylu typo-
wym dla Jaguara. Uwagę przyciąga duży 
wyświetlacz systemu infotainment, o prze-
kątnej 10,3 cala. Bezpośrednio przed ocza-
mi kierowcy zamontowano kolejny wyświe-
tlacz, którego przekątna wynosi aż 12,3 
cala. System infotainment posiada funkcję 
pokładowego WiFi, do którego można pod-
łączyć do ośmiu urządzeń, dzięki czemu 
auto może przekształcić się w mobilne 
biuro lub centrum rozrywki dla dzieci. No-
wością jest system Activity Key. Jest to od-
porna na wstrząsy, wodę i kurz bransoletka, 
która zastępuje kluczyk. 

Jaguar F-Pace to samochód przemyślany 
w najdrobniejszym szczególe. Z pewnością 
okaże się rynkowym sukcesem, ale czy wy-
gra rywalizację z bezpośrednimi konkurenta-
mi, takimi jak Porsche Macan, BMW 3, Ran-
ge Rover Evoque, Mercedes GLC, czy Audi 
Q5? Czas pokaże. I choć w tym segmencie 
cena nie ma aż tak dużego znaczenia, to 
z dziennikarskiego obowiązku podamy, że 
za podstawową wersję Jaguara F-Pace (2.0 
diesel, manualna skrzynia, napęd na przed-
nią oś) zapłacimy niespełna 200 tys. zł. 
3-litrowy diesel V6 o mocy 300 KM startuje 
od poziomu 316 200 złotych, a wersja którą 
testowaliśmy to koszt 493 tys. zł. 
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Hybryda od Forda? Do tej pory 
ten producent słynął raczej 
z diesli TDCi oraz benzyniaków 
EcoBoost. Jednak od pewne-
go czasu inżynierowie tej marki 
serwują hybrydę. Od wielu lat są 
one sprzedawane w salonach 
Forda za Oceanem. W Stanach 
Zjednoczonych nikt już nie pamięta o dieslu, wszyscy chcą zadowolić Arnolda Schwarzeneggera i mieć 
„zielone”, pro-ekologiczne auto na podjeździe. Teraz czas na Europejczyków!

 FORD MONDEO HEV   
HYBRYDA POZWOLI CI ZAPOMNIEĆ 
O DIESLU

AUTOR: MARCIN WIŁA / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI

Ford Mondeo w hybrydowej odmianie 
zachowuje wszystkie cechy typowe 
dla tego modelu. Mamy więc obszerną 

i wygodną kabinę, świetny układ jezdny, ale 
niestety też pomniejszony o 142 litry, przez li-
towo - jonowe baterie o pojemności 1,4 kWh, 
bagażnik. Inżynierowie odpowiedzialni za ten 
projekt poświęcili wiele uwagi, aby cały układ 
był maksymalnie wydajny. I w praktyce fak-
tycznie tak jest. Poprzez prąd zasilana jest kli-
matyzacja i pompy wody, które odpowiadają 
za chłodzenie akumulatorów oraz kontrolera 
sterującego całym układem. 

Do napędu Mondeo energia z akumulatorów 
używana jest dość często, a sam układ, szcze-
gólnie w jeździe miejskiej szybko się dołado-
wuje. Wszystkie te działania mają przełożenie 
na zużycie paliwa, a wynik jest naprawdę do-
skonały. Mondeo HEV średnio zużywa około 
5.5 litra paliwa na 100 kilometrów. Nawet przy 
dość agresywnej jeździe średnie spalanie 

utrzymuje się na poziomie 8 litrów benzyny na 
100 kilometrów. Pojemność zbiornika paliwa 
to 53 litry, więc zasięg pojazdu usatysfakcjo-
nuje podczas długich podróży.

Jednostka spalinowa załącza się bardzo 
delikatnie i nie patrząc na wskaźniki, cza-
sami ciężko wyczuć moment przełączenia 
się źródła zasilania. Warto też dodać, że 
samochód produkowany jest w hiszpań-
skiej Walencji, a akumulatory docierają do 
Europy z fabryki Forda w Michigan, w Sta-
nach Zjednoczonych. Ogólnie rzecz biorąc, 
Mondeo jest świetnym samochodem. Ofe-
ruje wysoki komfort jazdy, ma przestronną 
kabinę, zapewnia wysoki poziom bezpie-
czeństwa oraz dysponuje bogatym, stan-
dardowym wyposażeniem. 

W hybrydowej odmianie oferuje ponadto eko-
nomię co najmniej porównywalną z dieslem, 
a czasami go przewyższającą. Niepodważal-

ny jest też fakt ekologiczny. Dużo mniejsza 
emisja szkodliwych spalin, zaowocuje wielo-
letnim prawem wjazdu do centrum miast, cze-
go nie można powiedzieć o wysokoprężnym 
bracie. Przyjemność z jazdy hybrydowym 
Fordem polega jednak głównie na satysfakcji 
z tzw. eko-jazdy. Polecić więc można go cier-
pliwym kierowcom. 

Nad swoimi konkurentami góruje przede 
wszystkim wielkością, bowiem nie licząc li-
muzyn segmentu premium, jest to w tej chwili 
jedna z największych hybryd na rynku. Czyżby 
byłaby to dobra propozycja dla „zielonych” tak-
sówkarzy? Należy jeszcze podkreślić, że wy-
bór hybrydowego Forda wiąże się z możliwo-
ścią zakupu jedynie wersji 4-drzwiowej, typu 
sedan, bowiem kombi i liftback nie występują 
w tej wersji napędowej. Bazowa cena Mondeo 
Hybrid wynosi 130 500 zł. Na jazdę testową 
hybrydowym Fordem Mondeo zapraszamy 
do Gdyni do salonu Euro-Car.
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Jeszcze do niedawna nikt nie wy-
obrażał sobie BMW z napędem 
na przednią oś. Ale w czasach 
gdy w branży motoryzacyjnej 
kreatywność jest warunkiem ko-
niecznym by klienta pozyskać 
i utrzymać, nic nie jest wieczne. 
Przykładem jest BMW 2 Active Tourer, 
pierwszy w historii model przednionapędowy i przy okazji pierwszy minivan bawarskiego 
producenta. Mieliśmy okazję poznać jego możliwości dzięki Bawaria Motors Gdańsk. 

Spod salonu BMW w Gdańsku od-
jechaliśmy modelem 218 d. Ten 
samochód jest dowodem na to, że 
kompaktowe wymiary, funkcjonal-

ność i  wszechstronność można połączyć 
z  atrakcyjną stylistyką i tym, czym jest 
DNA  BMW - dynamiką jazdy. BMW 2 Active 
Tourer w  umiejętny sposób łączy wszech-
stronność i  typową zwinność BMW: duży 
rozstaw osi, krótkie zwisy karoserii i wysoki 
dach dają kompaktowe, zwarte proporcje, 
a jednoczenie wyjątkowo przestronne wnę-
trze.

Przesuwane  i  składane siedzenia, bagaż-
nik o pojemności 1510 l, składana podło-
ga bagażnika i  liczne schowki pozwalają 
optymalnie dostosować wnętrze auta do 
potrzeb użytkownika i nie pozostawiają 
złudzeń, że jest to samochód rodzinny. 
Jednym ruchem ręki można całkowicie 

złożyć do przodu oparcie fotela pasażera 
i  uzyskać niemal równą powierzchnię. Po-
zwala to na przewóz długich przedmiotów 
i sprzętu sportowego o długości do 2,4 m.

Jazda tym samochodem jest... No właśnie, 
jaka? Przyjemna? Na pewno? Bezpieczna? 
Zdecydowanie. Komfortowa? A jakże! Z dużą 
dawką adrenaliny? Niekoniecznie. Nie jest to 
samochód stworzony do sportowej jazdy, 
ale 150 KM pozwala czuć się za kierownicą 
bez stresu, szczególnie przy wyprzedzaniu. 
Dzięki napędowi na przód BMW 2 Active To-
urer prowadzi się pewnie, nawet wtedy, gdy 
ma do czynienia z mniej doświadczonym 
kierowcą. Nie ma tutaj mowy o typowych 
dla napędu na tył uślizgach. 

Szybkie zmiany kierunku jazdy potra-
fią przez wyższe nadwozie wprowadzić 
auto w kołysanie, ale nastawy podwo-

zia i elektronika nie pozwolą już na zbyt 
znaczne wychylenia. Dla ułatwienia pro-
wadzenia w samochodzie znajdziemy 
takie systemy, jak asystent parkowania, 
tempomat oraz asystent pasa ruchu, 
który ostrzega nas, gdy przypadkowo 
zjedziemy z pasa ruchu.

Jeśli szukasz bezpiecznego, wygodnego 
auta rodzinnego BMW 2 Active Tourer bę-
dzie idealnym rozwiązaniem. Jest orygi-
nalny, bardzo dobrze wygląda, świetnie się 
prowadzi, no i jest to BMW. Wersja podsta-
wowa tego modelu w salonie Bawaria Mo-
tors w Gdańsku kosztuje 104.800 zł. Testo-
wana przez nas wersja z linii modelowej M 
Sport, wyposażona w dynamiczny układ 
jezdny, automatyczną skrzynię biegów, pa-
kiet aerodynamiczny, ekskluzywny lakier, 
sportowe fotele przednie i wiele dodatków 
do wnętrza, kosztuje 171 tys. zł.  

 BMW 2 ACTIVE TOURER
RODZINNY MINIVAN Z BAWARII

AUTOR: MAX RADKE / FOTO: KRZYSZTOF NOWOSIELSKI
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MOTO WIEŚCI
Adenauer, Pagoda, Kubuś, Skrzydlak, Becz-
ka – to tylko kilka z przydomków, jakie zy-
skały sobie klasyczne Mercedesy. Pojawiły 
się one w Gdańsku w liczbie ponad 85 sztuk. 
Każdy był wyjątkowy, wiele z nich bardzo 
„starych”, a niektóre wartę fortunę. StarDrive 
2016 był największym zlotem zabytkowych 
modeli tej marki w Polsce.

Wśród unikatów, które pojawiły się w Gdań-
sku był między innymi model 230 Cabrio serii 
A z 1938 roku. Wyprodukowano ich zaledwie 
38 sztuk! Na tle pięknie odrestaurowanych 
Mercedesów wyróżniał się model W21 typ 

200 Cabrio z okresu przedwojennego, który 
był w stanie „oryginalnym”, z naturalną paty-
ną, ale w pełni sprawny technicznie. 

Zobaczyć można było też Sanitar Kran-
kenwagen – czyli karetkę, zbudowaną na 
bazie modelu 170. Egzemplarz pochodzący 
z 1951 jest najprawdopodobniej jedynym 
takim samochodem w Polsce. O ekspozycję 
najnowszych modeli zadbał z kolei partner 
wydarzenia, dealer Mercedes-Benz BMG 
Goworowski, który zaprezentował między 
innymi modele AMG GT, najnowsza Klasę E 
oraz GLE SUV.

Diler BMW Zdunek znalazł się w prestiżowym gronie 
ośmiu polskich agentów BMWi i otrzymał licencję 
na bezpośrednią sprzedaż elektrycznych modeli 
i3 oraz i8. W ofercie znajdą się również pozostałe, 
ekologiczne modele bawarskiego producenta z na-
pędem hybrydowym.

BMW i  to szeroko zakrojona koncepcja ekologicznej 
i  nowatorskiej mobilności. Łączy wizjonerskie sa-
mochody elektryczne, usługi mobilnościowe oraz 
inspirującą stylistykę. Na nowo definiuje pojęcie 
premium zgodnie z  ideą zrównoważonego rozwoju. 
A przy tym fascynuje innowacyjnymi samochodami: 

elektrycznym BMW i3, konsekwentnie ekologicznym, 
bezemisyjnym autem miejskim, oraz nowym BMW i8, 
prekursorem sportowych samochodów przyszłości.

BMW i3 będzie dostępny w BMW Zdunek na stałe. 
BMW i8 będzie prezentowany na zmianę z innymi 
agentami BMWi. Ceny modelu i3 rozpoczynają się 
od 153 700 zł. Producent twierdzi, że auto na pełnym 
ładowaniu może przejechać od 130 do 160 km. Z ko-
lei BMW i8 napędzany jest przez dwa silniki o łącznej 
mocy 362 KM: elektryczny (131 KM) oraz benzynowy 
o pojemności 1,5 litra i mocy 231 KM. Podstawowa 
wersja BMW i8 kosztuje prawie 600 tys. zł.

97 980 zł - tyle trzeba zapłacić za 
podstawową wersję Volkswagena 
Tiguana. To nowość w ofercie nie-
mieckiej marki, dostępna już w salo-
nie VW Plichta. W nowym modelu po 
raz pierwszy zastosowano system 
4MOTION Active Control, który dzia-
łanie napędu dopasowuje do wybra-
nego trybu jazdy (Onroad, Offroad, 
Snow lub Offroad individual).

Ceny nowego Tiguana zaczynają się 
od 97 980 zł za 125-konnego benzy-
niaka z przednim napędem i w wersji 
Trendline. Tiguan z napędem 4x4 
kosztuje minimum 131 680 zł i jest 
to 150-konny diesel z manualną 
skrzynią i w odmianie Comfortline. 
Topowy, 190-konny diesel z DSG, na-
pędem 4x4 i w wersji Highline ozna-
cza już wydatek 162 980 zł.

Duży i nowoczesny SUV z bardzo bo-
gatym wyposażeniem - w salonie Euro 
Car w Gdyni można już kupić Forda 
Edge. Model ten debiutuje w Europie, 
dostępny jest również w wersji 7-oso-
bowej i w  trzech wariantach wypo-
sażenia: trend (ceny od 166 600 zł), 

titanium (od 182 900 zł) oraz sport (od 
188 500 zł). Oferowane silniki to jak na 
razie dwa diesle - 180 KM ze skrzynią 
manualną i 210 KM z dwusprzęgłową, 
sześciostopniową skrzynią automa-
tyczną. Napęd na 4 koła jest standar-
dem dla każdej wersji silnikowej.

KLASYKI MERCEDESA 
W GDAŃSKU

ELEKTRYCZNE BMW U ZDUNKA

NOWY VW TIGUANFORD EDGE JUŻ 
W EURO-CAR
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Projekt miał być utrzy-
many nie tylko w kolo-
rystyce współgrającej 
z  bogactwem odcieni 

tego drewna, ale i spełniać funk-
cje przyjazne dla czteroosobo-
wej rodziny przyjeżdżającej tu 
na wypoczynek w każdy wolny 
weekend. Inwestorzy zaufali 
projektantce, która zapropono-
wała zmianę pierwotnych funk-
cji i zastosowanie szarości i bieli 
jako kolorów dominujących. 

Filozofia całego wnętrza opar-
ła się więc na spokojnej kolo-
rystyce połączonej z  szykiem 
i jednolitością form oraz na 
minimaliźmie współgrającym 
z przepychem faktur i luksusem  
materiałów. Powiększona po 
zmianie funkcji o ponad 20 m2 
strefa dzienna, oddziela strefę 

nocną rodziców od części prze-
znaczonej dla dzieci. W każdej 
z  nich znalazła się garderoba, 
łazienka oraz sypialnia. Tym 
sposobem wszyscy spotykają 
się pośrodku apartamentu. 

W tej centralnej części znajdu-
je się wypoczynek, w którym 
króluje jasnoszara sofa o wspa-
niałych, regularnych kształtach, 
której modułowe elementy 
umożliwiły indywidualną, ideal-
nie pasującą do układu kompo-
zycję. Na ścianie z tv i sprzętem 
audio znalazło się miejsce na 
duże wiwarium obudowane pły-
tami z  betonu architektonicz-
nego. Rośliny znajdą w nim dla 
siebie idealne warunki do życia. 

Tuż za wypoczynkiem znajduje 
się jadalnia, z której jest wyjście 

W ROLI GŁÓWNEJ: ORZECH WŁOSKI

Drewno orzecha włoskiego ze względu na swoją twardość, unikalny rysunek i za-
chwycającą barwę jest jednym z najwyżej cenionych na rynku. Jego szlachetność 
została doceniona przez najbardziej luksusowe marki produkujące meble oraz pod-
łogi. I to ono właśnie zostało wybrane jako baza wyjściowa do projektu wnętrza bli-
sko stumetrowego apartametu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie gdań-
skiej mariny. 

PROJEKT: WIESIA WARSZAWSKA, EXTRAVAGANZA / FOTO: IVO LEDWOŻYW

PRESTIŻOWE WNĘTRZE



na duży, słoneczny taras. Stół 
jadalniany wykonany jest z alum-
inium pokrytego cienką warstwą 
lakierowanego forniru. Wykona-
nie takiego stołu z drewna byłoby 
niemożliwe. Holenderska marka 
Acro Slim ma jednak unikalne 
technologicznie rozwiązania 
pozwalające na tak cienkie blaty, 
o dł. sięgającej nawet 360 cm. 

Obrotowe krzesła, które zostały 
dobrane do tego stołu mają tzw. 
system powracania. nie musimy 
nigdy ich ustawiać, ani popra-
wiać, same wracają do swojej 
pozycji i dzięki temu zawsze 
utrzymują harmonijny układ. Za 
kuchnią, zaprojektowaną indy-
widualnię przez autorkę projek-
tu znajduje się ściana pokryta 
płytami mdf, w której ukryte są 
drzwi do strefy nocnej i łazienek. 
Projektantka celowo nie użyła 
klamek, by zwiększyć efekt jed-
nolitości i czystości formy. 

Granicą wyspy kuchennej jest 
biokominek, tak samo jak wiwa-
rium obudowany betonem. Na 
ścianach w każdym pomieszcze-
niu widoczne ekrany i przyciski 
knx zarządzają nie tylko oświetle-
niem, ale i ogrzewaniem, nagło-
śnieniem, czujnikami ruchu, tem-
peratury, wilgotności, stężenia 
dwutlenku węgla oraz alarmem. 

Sypialnia rodziców i ich łazien-
ka, odzielona tylko szklaną 
ścianą, utrzymane są rów-
nież w identycznych barwach. 

W obu pomieszczeniach króluje 
oszczędna, spartańska forma. 
Organiczne baterie, grzejnik, 
który jest szczytem designu 
i wygląda trochę jak szafka, ar-
cyminimalistyczny przycisk 
spłuczki oraz półka z podpórką 
na książkę oparta na brzegach 
wanny tworzą spójną, harmo-
nijną kompozycję. Wprowadzają 
porządek, ład i spokój.

Podłoga – Kahrs
Sofa – Hay Mags
Stół – Arco Slim
Krzesła – Lammhults Cortina
Lampy – Chors, Aquaform
Biokominek – Planika
Płytki - Caesar
Grzejnik w łazience – Tubes Montecarlo
Ceramika – Globo, Duravit
Armatura – Zucchetti, Dornbracht
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Gdański Teatr Szekspirowski nagrodzony prestiżową Architizer A+Award! Do tegorocznej edy-
cji konkursu zgłoszono tysiące projektów z ponad 95 krajów. Teatr zaprojektował wenecki ar-
chitekt Renato Rizzi. Projekt został doceniony za "innowacyjność i unikalną architekturę silnie 
związaną z tradycją".

Architizer  jest największym portalem 
na świecie, dedykowanym architektu-
rze. Od czterech lat portal organizuje 
międzynarodowy konkurs, w którym 

nagradzane są najlepsze projekty i obiekty ar-
chitektoniczne, przestrzenie oraz produkty z ca-
łego świata. Konkurs przewiduje dwa rodzaje 
nagród w 113 kategoriach – Nagrodę Jurorów 
(Jury-selected Winner) oraz Nagrodę czytelni-
ków portalu, wybieraną w otwartym głosowa-
niu (Popular Choice Winner).

Gdański Teatr Szekspirowski był nominowany 
w dwóch kategoriach:  Architektura + Cegła 
(Architecture + Brick) oraz Gmach/Teatr (Hall/
Theatre). W obydwu kategoriach trafił do ści-
słego finału i znalazł się wśród 5 finalistów, 
wybranych spośród obiektów z całego świata. 
W kategorii Hall/Theatre GTS zdobył Nagrodę 
Jurorów.

W uzasadnieniu werdyktu zwracano uwa-
gę przede wszystkim na silne nawiązanie 
do tradycji.  Teatr powstał w pobliżu miej-
sca, w którym według archiwaliów w XVII 
wieku działała tzw. Szkoła Fechtunku, 
instytucja, w której wystawiano dramaty 
Szekspira. W 1740 roku siedzibę Szkoły 
Fechtunku rozebrano, w jej miejscu aż 
do XIX wieku działał teatr Komedienhaus. 
Teren, na którym dziś stoi Teatr Szekspi-
rowski ma więc wielowiekowe tradycje, 
związane i ze sztuką, i z brytyjskim dra-
matopisarzem.

Architekt Renato Rizzi zamknął teatr 
w zwartej, monolitycznej, dość ciężkiej 
bryle, wykonanej z czarnej cegły. To oczy-
wiste nawiązanie do zabytkowej, ceglanej 
zabudowy hanzeatyckiego Gdańska. Do 
budowy GTS użyto jednak holenderskiej, 
ręcznie formowanej cegły Morvan - nieco 
mniejszej od typowej, rodzimej cegły. Była 
ona stosowana dawniej w  gdańskich bu-
dynkach. Spotkano ją m.in. podczas reno-
wacji Zielonej Bramy. Była to jednak cegła 
w naturalnym kolorze. 

Renato Rizzi „ubrał” teatr w szatę barwy zie-
mi. W zależności od natężenia światła i pory 
dnia elewacja mieni się szarymi, mahonio-
wymi i czarnymi kolorami. Kluczowym ele-
mentem projektu jest dach, który podobnie 
jak w brytyjskich teatrach ery elżbietańskiej 
jest otwierany. Renato Rizzi chciał, aby teatr 
po otwarciu dachu, dzięki czarnym elewa-
cjom  przypominał kolumnę światła. Ważny 

był tu kontrast pomiędzy rozświetloną prze-
strzenią wewnątrz, a dość posępnymi po 
zmroku murami. W środku jasny bułgarski 
kamień, brzozowe drewno i białe tynki sta-
nowią zupełnie nową jakość estetyczną. 

Najważniejsza część kompleksu - sala te-
atralna jest dla architekta jak jasna perła oto-
czona ciemną i szorstką muszlą. Ruchome 
podesty podłogowe i zapadnie pozwalają na 
zaaranżowanie 3 podstawowych rodzajów 
scen: typu elżbietańskiego, włoskiego lub 
eksperymentalnego - centralnego oraz sali 
bankietowej, pomostu szermierczego, w za-
sadzie dowolnej aranżacji przestrzeni. 

Budynek Gdańskiego Teatru Szekspirow-
skiego zdobył już wcześniej wiele ważnych 

– polskich i międzynarodowych – nominacji, 
wyróżnień i nagród. Wymieniany jest wśród 
najważniejszych realizacji architektonicz-
nych w kraju i na świecie. 

ARCHITEKTURA GTS DOCENIONA
AUTOR: MATYLDA PROMIEŃ
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Przemysław „Mac” Stopa  to pierw-
szy polski projektant, który stworzył 
meble dla kultowej włoskiej marki 
Cappellini. Drum to hołd dla heksa-
gonalnych form padów perkusyjnych 
z lat 80 ubiegłego wieku. Kształty te, 
w różnych konfiguracjach tworzą na 
powierzchni foteli efekt wzorów 3D. 
Kolekcja ma charakter modułowy, 
meble można ustawiać pojedynczo 
lub też aranżować większe całości. 

Modułowe są także stoliko-pufy. 
W skład kolekcji wchodzą także sto-
liki do foteli wykonane z giętej blachy 
i dostępne w kolorach białym lub 
antracytowym Cappellini  to jedna 
z najsłynniejszych włoskich marek 
meblowych, słynąca z awangardo-
wych projektów. Wiele z nich stało 
się ikonami designu. Dla Cappellini 
projektują najsłynniejsi architekci na 
świecie.  

MAC STOPA DLA CAPPELLINI

Kolekcja siedzisk (sofa, fotel) Ume 
projektu Mai Ganszyniec oraz modu-
łowy system regałów Anvil projektu 
Krystiana Kowalskiego to nowości 
w ofercie polskiej marki Comforty. 
Firma zaprezentowała je na niedaw-
nych targach Salone Internazionale 
del Mobile w Mediolanie. Meble spo-
tkały się z dużym uznaniem kryty-
ków i publiczności. 

Siedziska Ume przeznaczone są do 
przestrzeni publicznych, jak i do użyt-
ku domowego. Nieregularna linia 
sylwetki dekonstruuje typowy układ 
geometryczny mebla, podkreślając 
jego konstrukcyjną i technologiczną 
wirtuozerię. Śmiałe zestawienie uło-
żonych pod różnymi kątami płasz-

czyzn z  obłymi formami i łukami, 
daje zaskakujący rezultat w postaci 
mebla miękkiego w wyrazie, o nie-
zwykle ergonomicznym siedzisku, 
kontrastującym z kubiczną bryłą. 

Z kolei modułowy system regałów 
Anvil oferuje intuicyjne tworzenie 
meblowej kompozycji. Regały mogą 
mieć dowolną wysokość i długość. 
Dodatkową wartością jest możli-
wość  zabudowy tylniej części półki 
oraz zindywidualizowanie kolory-
styczne aranżacji. Dzięki rozwiąza-
niom mocowania do ściany, podłogi 
oraz sufitu, regały Anvil mogą być 
wykorzystywane jako meble wol-
nostojące, meble działowe lub stać 
oparte o ścianę. 

Aleksandra Gaca, polska projektant-
ka stworzyła serię puf dla belgijskiej 
firmy Casalis, która słynie z wysokiej 
jakości, ekologicznych dywanów 
i  siedzisk. Kolekcja Slumber to wy-
godne i przyjemne w dotyku meble 
zachęcające do relaksu, a nawet 
drzemki. Wykonane z delikatnego 
włókna moherowego, wypełnione 

materiałem, który dopasowuje się do 
kształtu siedzącej osoby. To w połą-
czeniu z subtelną kolorystyką i  cie-
kawym designem sprawia, że Slum-
ber to produkt, który sprawdzi się 
w każdym wnętrzu i  z całą pewno-
ścią doda mu uroku i oryginalności. 
Pufy kupimy w dwóch rozmiarach 
i 12 kolorach. 

Zeppelin Play - tak nazywa się naj-
nowsza lampa firmy TAR zaprojek-
towana przez Andrzeja Rutkiewicza, 
właściciela i głównego projektanta 
marki TAR. To stosunkowa młoda 
polska firma zajmująca się projek-
towaniem i niskoseryjną produkcją 
lamp. W procesie tym wykorzysty-
wane są metody numeryczne 3D 
CAD oraz nowoczesne techniki pro-
dukcji połączone ze specjalistycz-
nym ręcznym rzemiosłem. 

Lampa wisząca Zeppelin Play 
wygląda jak świetlna rzeźba. 

Lekkość i efekt szybowania za -
pewnia jej specjalnie odkształ -
cana, wytrzymała produkowana 
w Finlandii sklejka lotnicza oraz 
konstrukcja nawiązująca do bu -
dowy statków lotniczych. Jeśli 
chodzi o strukturę samego klo -
sza to tu dzieje się wiele – napię -
cia i szybujące światło pomiędzy 
wycinanymi numerycznie profi-
lami. Zeppelin Play dostępny jest 
w czterech wariantach: okrą -
głym dużym, okrągłym małym, 
eliptycznym dużym i eliptycz-
nym małym.

NOWOŚCI OD COMFORTY

PUFY SLUMBER

ZEPPELIN PLAY OD TAR

TO I OWO ZE ŚWIATA DESIGNU
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Kameralne, charakteryzujące się nowoczesną architekturą oraz prestiżową lokalizacją,  gwarantującą 
ciszę, dyskrecję z jednej strony i komunikacyjny komfort z drugiej - takie są najbardziej luksusowe i wi-
zjonerskie inwestycje deweloperskie dedykowane najbardziej wymagającym klientom. 

TRADYCJA 
I NOWOCZESNOŚĆ

Jeśli chcesz mieszkać jednocześnie 
w mieście i poza nim, korzystać z uro-
ków miasta, ale w mgnieniu oka za-
nurzyć się w zupełnie innym świecie, 

gdzie prym wiodą cisza, doskonale utrzymana, 
parkowa zieleń, oczka wodne, a nade wszyst-
ko, o kilka kroków od domu morze po horyzont 

- zamieszkaj w Neptun Parku w Gdańsku. 

- Na atrakcyjność nieruchomości wpływają trzy 
aspekty - lokalizacja, lokalizacja oraz lokalizacja 

- tak żartobliwie określamy nasze perełki, czyli 
najbardziej unikatowe inwestycje i mieszkania 

-  mówi Anastazja Mierosławska z White Wood 
Nieruchomości w Gdyni, biura które prowadzi 
sprzedaż tej inwestycji. - Neptun Park, o któ-
rym klienci mówią „nadmorski prestiż” z pew-
nością jest inwestycją najlepiej zlokalizowaną 
w Trójmieście. Osiedle to posiada wszystko co 
moglibyśmy sobie wymarzyć, odległość do linii 
brzegowej liczy zaledwie 100 metrów, droga pro-
wadząca do plaży biegnie przez park, a z okien 

rozciąga się zjawiskowy widok na Zatokę - do-
daje Anastazja Mierosławska. 

W Trójmieście ostatnimi czasy powstaje wie-
le luksusowych, często kameralnych osiedli 
z dużym potencjałem inwestycyjnym. Jak 
przekonują eksperci z White Wood Nierucho-
mości, stopa zwrotu jaką można uzyskać 
z inwestycji w dom lub apartament w dobrej 
lokalizacji jest zaskakująco wysoka. 

- Jako specjaliści rynku premium mamy do-
stęp do najlepszych inwestycji w całym Trój-
mieście. Warto zwrócić uwagę na przykład na 
TRE MARE Residence - inwestycja wyśmie-
nicie położona na pograniczu Sopotu oraz 
Gdańska, w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. 
Polecam też Nadmorski Dwór - miejsce to ce-
nią sobie mieszkańcy oraz rodziny z dziećmi, 
ponieważ jest otoczone z trzech stron zielenią. 
W Sopocie, tuż przy plaży Blue Marlin Aparta-
menty, czy Villa Fryderyka i Villa George Sand 

- mówi Paweł Podbielski z White Wood Nie-
ruchomości.

Jest w nas jakaś tęsknota za tym, co daw-
ne. Lubimy stare filmy, z rozrzewnieniem 
wspominamy potrawy zapamiętane z dzie-
ciństwa i z przyjemnością powracamy do 
miejsc, w których kiedyś byliśmy. Nasze 
przywiązanie do historii i tradycji nie pozo-
stało niezauważone przez deweloperów, 
którzy coraz częściej proponują nam inwe-
stycje łączące przeszłość z teraźniejszością. 

- Myślę, że to nie trend tylko nasza konsekwent-
nie poszerzająca się świadomość. Sięgamy do 
źródeł, do przeszłości, czerpiemy siłę z korzeni 
i z szacunkiem oraz wdzięcznością patrzymy 
w przeszłość – tę swoją małą prywatną, ale i tę 
szerszą, historyczną. Szukamy w otaczającej 
nas rzeczywistości trwałych wartości. Wcale 
już tak nie biegamy za tym tylko co się świeci, 
a coraz bardziej doceniamy to, co trwałe i waż-
ne. Chcemy otaczać się tym i wychowywać tak 
dzieci. Wielu klientów o tym mówi i wielu wybie-
ra miejsca z duszą, które ich inspirują - mówi 
Anna Wieruszewska z En Casa Premium Real 
Estate, warszawskiej agencji nieruchomości.

Tak jest między innymi w przypadku apar-
tamentowca La Playa Palace w Sopocie. Ta 
jedna z najbardziej luksusowych i oryginal-
nie zaprojektowanych inwestycji powstaje 
przy ulicy Wosia Budzysza 4, w dawnym pa-
łacyku, w którym jeszcze kilka lat temu mie-
ścił się Wydział Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Pałacyk wybudowany 
został w latach 1899 - 1900 przez architekta 
E. A. Heinemanna z Lęborka. 

Fort Cze na Mokotowie w Warszawie
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- W Pałacyku zachowały się też fragmenty ma-
lowideł oraz oryginalnej posadzki. Odkryte 
malowidła zostały odrestaurowane i wpisały 
się w architekturę wnętrz. Projekt wykorzy-
stuje elementy inspiracji secesją, a neobaro-
kowy styl inwestycji uwzględnia także zdoby-
cze współczesnych najlepszych światowych 
rozwiązań architektonicznych. Zestawienie 
obu, na pozór nie wpisujących się nawzajem 
w siebie stylów, pozwoliło uzyskać charakter 
inwestycji nieznany dotychczas na  polskim 
rynku nieruchomości - mówi Anastazja Mie-
rosławska z White Wood Nieruchomości 
w Gdyni, biura które prowadzi sprzedaż tej 
inwestycji.

Tuż obok zabytkowego pałacyku inwestor 
buduje też zespół apartamentowy La Playa 
Apartments. Znajdzie się tam 27 aparta-
mentów wykończonych pod klucz, a inwe-
stycję otaczać będzie pięknie zaprojektowa-
ny zespół parkowo - ogrodowy. Apartamenty 
w La Playa Apartments cieszą się sporym 
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców 
Trójmiasta. Ci z kolei rozglądają się za cie-
kawymi inwestycjami nie tylko w naszym 
regionie. Najbardziej wymagający zwraca-
ją uwagę na inwestycje wychodzące poza 
schematy, odważne, wręcz wizjonerskie. 
Przykład? Ford Cze w Warszawie. 

To aktualnie jedna z najbardziej atrakcyjnych 
inwestycji w Polsce, realizowana na prywat-
nej wyspie otoczonej fosą. Na teren inwesty-
cji wjeżdża się historycznym, zwodzonym 
mostem. W  latach 80-tych XIX w. fort był 
elementem pierścienia umocnień carskiej 
Twierdzy Warszawa. W latach międzywojen-

nych mieścił fabrykę amunicji. We wrześniu 
1939 r. był punktem obrony. Po wojnie, pod 
wojskową jurysdykcją teren i obiekty nisz-
czały. Nowe życie tchnął w nie inwestor, fir-
ma Myoni Group. 

- Kiedy widzisz dziesięciohektarowy, zarośnięty 
drzewami i krzakami teren otoczony fosą, mo-
żesz sobie pomyśleć „O, zbuduję tu pięć apar-
tamentowców po 11 pięter, trzy po 6 pięter, dwa 
place zabaw i 12 lokali usługowych”. A możesz 
też usiąść na wale pośrodku tego terenu z no-
tesem, ołówkiem i zakreślić drzewa, których 
nigdy nie pozwolisz wyciąć oraz miejsca, w któ-
rych zrobisz pomost, żeby móc z synem łowić 
ryby. Potem policzysz jak duże muszą być okna, 
żeby nasycić się widokiem zieleni prowadzą-
cej do wody i łabędzi tu pływających. Z okien 
trzeba widzieć to, co tu ma największą wartość, 
a budynki mają się wtapiać w naturalne środo-
wisko - mówi Małgorzata Podbielska z En 
Casa Premium Real Estate, biura prowadzą-
cego sprzedaż wspomnianej inwestycji.

Na terenie pełnym zieleni z  łatwością zapo-
mni się, że to centrum Mokotowa, a do Placu 
Trzech Krzyży jest 8 minut drogi. Na terenie 
Fortu Cze znajdzie się 13 domów wolnostoją-
cych (przeznaczenie hotelowe) z ogródkami 
i bezpośrednim dostępem do fosy, 2 kame-
ralne budynki z 13 apartamentami (przezna-
czenie hotelowe) w każdym, 1 budynek z 30 
lokalami o powierzchni ok. 35 m2 oraz 2 bu-
dynki usługowe. Do dyspozycji mieszkańców 
będzie basen, fitness, sauny, place zabaw. 
Zagospodarowane zostaną także przedwo-
jenne koszary, w których swoje miejsce znaj-
dą najbardziej prestiżowe restauracje.

- Trzeba było wiele odwagi, by zacząć realizować 
ten projekt, bo zarówno teren jak i wizja jego za-
gospodarowania były obarczone większym niż 
standardowe realizacje ryzykiem. Nikt jeszcze 
nie przetarł tego szlaku, a ci którzy próbowali 
raz zainwestować na terenie Fortu ponieśli 
porażkę. Nie wiadomo było czy potencjalnym 
klientom spodoba się pomysł i czy będą za to 
chcieli płacić. Nie wiadomo było, czy konser-
wator zabytków zgodzi się na proponowane 
rozwiązania oraz jakie niespodzianki czekają 
na terenie dawnego terenu wojskowego. Nie-
mniej jednak gry z dużą stawką ryzyka przyno-
szą więcej satysfakcji i przyciągają jak magnes 

- przekonuje Małgorzata Podbielska.

Zarówno La Playa Palace, jak i Fort Cze to 
przykłady miejsc, w których duch minio-
nych lat przeplata się z  nowoczesną archi-
tekturą, przestrzeń wnętrz z  przestrzenią 
otaczającej natury, prestiż z lekkością. Są to 
bezkompromisowe miejsca do życia.

Anastazja Mierosławska 
White Wood Nieruchomości

 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24/11
 Tel: 530 292 133  

 www.whitewood.pl

Małgorzata Podbielska  
En Casa Premium Real Estate 

Warszawa, ul. Pływacka 3 lok.2
Tel: 607 388 349

www.encasa.pl

 Inwestycja La Playa Palace w Sopocie
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Miejsce, w którym spotykają się luksus, renoma, wiedza i doświad-
czenie, a wspólnym mianownikiem jest profesjonalna obsługa. Pra-
cownia AGD w Gdyni - bo o tym miejscu mowa - to zupełnie nowy 
koncept i nowa jakość sprzedaży wysokiej klasy sprzętu gospodar-
stwa domowego renomowanych producentów. 

Na czym polega ta nowa jakość? Przede wszystkim na tym, że 
w Pracowni AGD kupisz zarówno modele ze standardowej oferty, 
jak i trudno dostępne na polskim rynku. Dostępne są tutaj urządze-
nia, których próżno szukać w marketach, jak choćby chłodziarki do 
wina, chłodziarki na cygara, luksusowe kuchnie wolnostojące, okapy 
oczyszczające powietrze, baterie ozonujące wodę. Oferowane przez 
nas marki to Gaggenau, Subzero, Wolf, Falcon, Miele, Smeg, Faber, 
Falmec, Fulgor, Siemens, AEG, Blanco, Peka, B&O oraz inne.

Nowa jakość to również sposób obsługi klienta oparty na wiedzy 
i doświadczeniu. Na pytanie, czym różnią się poszczególne urządze-
nia nie usłyszysz odpowiedzi, że głównie ceną. Wieloletnie doświad-
czenie branżowe, wiedza, znajomość marek, nowości rynkowych, 
rozeznanie wśród wad i zalet, możliwości i ograniczeń poszczegól-
nych modeli, pozwalają pracownikom Pracowni AGD zaproponować 

swoim klientom najlepsze dla nich rozwiązania. Pracownia AGD 
dobiera urządzenia tak, by pasowały do indywidualnych oczekiwań, 
potrzeb, stylu życia i gustu klienta.

Innymi słowy, jeśli jesteś singlem z aspiracjami, nikt nie będzie cię 
przekonywać, że najlepsza dla ciebie będzie pięciopalnikowa płyta 
gazowa z “turbodoładowaniem”. A  sześcioosobowej rodzinie nikt 
nie zaproponuje pralki z 4,5 kg wsadem. Eksperci z Pracowni AGD 
odpowiedzą na każde pytanie i pomogą przejść przez wybór płyty, 
lodówki, pralki, piekarnika, czy akcesoriów. Poświęcą czas na znale-
zienie najlepszych rozwiązań do konkretnej kuchni, dla konkretnych 
osób, pod określony budżet. Ta współpraca oparta jest na wzajem-
nym zaufaniu. 

W Pracowni AGD wszyscy zdają sobie sprawę, że sprzęt AGD do 
domu to nie jest breloczek do kluczy – to urządzenia, które mają 
działać i spełniać swoje funkcje, z którymi żyje się kilka-kilkanaście 
lat. Ten związek powinien być udany. Bo prawdziwy luksus to życie 
w  otoczeniu funkcjonalnych sprzętów idealnie dostosowanych do 
naszych preferencji. Odwiedź Pracownię AGD w Gdyni i przekonaj 
się, że marzenia o stylowej kuchni są w zasięgu ręki.

PRACOWNIA AGD: C.H. PANORAMA, AL. WINCENTEGO WITOSA 31 LOK. 49, 00-710 WARSZAWA 
PRACOWNIA AGD: BUDYNEK ALTUS, UL. LEGIONÓW 112 LOK. 8, 81-429 GDYNIA

WWW.PRACOWNIAAGD.PL
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Nie bez powodu Duńczycy są najszczęśliwszym narodem 
na świecie. I mam tu na myśli nie  tylko wysokie świadcze-
nia socjalne, czy atrakcyjny rynek pracy, ale także doskona-
łe rozwiązania np. w zakresie kosmetologii. Przedstawiciele 
duńskiej marki kosmetyków medycznych Beaute Pacifique 
tym razem zawitali do Sopotu, by sprawdzić wiek i kondycję 
naszej skóry. Jakie są tego efekty?

Sopocka Fabryka Urody dr Zdzito-
wiecki zaprosiła panie na bezpłat-
ne badanie skóry za pomocą tzw. 
dermoscanera. To pierwsze urzą-

dzenie tego typu, które nie tylko jest w sta-
nie ocenić stan naszej skóry, ale także jej 
możliwości regeneracyjne. Badanie trwało 
dosłownie kilka sekund (przyłożenie skane-
ra do policzka), za to pozwoliło mi przekonać 
się, że zdecydowanie zaniedbałam swoją 
cerę w ostatnim czasie. 

Choć każdego dnia staram się dbać o moją 
skórę, to okazuje się, że do ideału jest jej 
bardzo daleko. Na ekranie komputera zoba-
czyłam obraz, przypominający zdjęcie ultra-
sonograficzne. Wykazało ono, że struktura 
skóry nie jest „gęsta”, a to oznacza, że jest 
w niej mało kolagenu, a tym samym bardzo 
podatna na procesy starzeniowe oraz wszel-
kiego rodzaju niedoskonałości. Wynika to 
przede wszystkim z nadmiernej ekspozycji 
na słońce (lubię się opalać, nic na to nie 
poradzę), choć nie tylko. Porady dotyczące 

tego, jak powinnam zadbać o kondycję mo-
jej cery otrzymałam od Vivi Holk, dyrektor 
firmy Beaute Pacifique. 

Zbadała pani cerę wielu osób na całym 
świecie. Z jakimi problemami skórnymi 
najczęściej borykają się Polki?
Tutejszy klimat jest dość suchy, co sprawia, 
ze skóra jest również przesuszona. Jedno-
cześnie wiele osób ma bardzo tłustą cerę, 
która również wymaga specjalnej pielęgna-
cji. Zwykle Polki maja też jasną karnację, 
tym bardziej więc powinny unikać słońca. 
Polski jednak lubią się opalać, trudno to 
niestety pogodzić. Kolejnym problemem są 
zaczerwienienia, głównie okolicy nosa i tzw. 
strefy T. Zresztą problemy skórne Polek są 
bardzo podobne do tych, z którymi muszą 
radzić sobie mieszkanki Danii.

Co powinno być najważniejsze w naszej 
codziennej pielęgnacji?
Najważniejszym krokiem jest oczyszczanie. 
Nasza skóra, aby móc się odpowiednio rege-

nerować, musi być dokładnie oczyszczona 
ze wszystkich zanieczyszczeń, jakie zgro-
madziła w ciągu dnia. Często więc uczy-
my, głównie młode osoby, by pamiętały np. 
o demakijażu. Czasem wracają po długiej 
imprezie i zwyczajnie nie chce im się zmy-
wać makijażu. To jednak bardzo ważne, by 
zanim położymy się spać, umyć dokładnie 
twarz. Nie bez znaczenia jest także to, jakie 
produkty do pielęgnacji wybieramy. Powin-
ny być one spersonalizowane i dobrane kon-
kretnie do naszych potrzeb i trybu życia.

Co zatem wyróżnia kosmetyki Beaute  
Pcifique?
Przede wszystkim są to dermokosmety-
ki, a więc zapewniają one nie tylko pielę-
gnację, ale także pozwalają uzyskać efekt 
bliski preparatom farmakologicznym. Po-
magają redukować objawy starzenia się 
skóry i zmniejszają objawy cellulitu. Efekty 
stosowania produktów marki Beaute Paci-
fique zostały udowodnione podczas badań 
przeprowadzonych z użyciem medycznego 
ultradźwiękowego skanera skóry. Co ważne, 
należy stosować je regularnie przez okres 
kilku miesięcy – są bardzo wydajne, więc 
opakowanie bez przeszkód na tyle czasu 
nam wystarczy. Pierwsze pozytywne i trwa-
łe zmiany zauważymy już po ok. trzech 
miesiącach stosowania. Warto wówczas 
ponownie wykonać badanie przy użyciu 
skanera i na własne oczy przekonać się, czy 
było warto.

Leki zamknięte w kosmetykach
AUTOR: AGATA RUDNIK / FOTO: KAROL KACPERSKI

Badanie skóry Dermoscanerem

Vivi Holk, dyrektor firmy Beaute Pacifique





78 ZDROWIE I URODA

Kropla jadu z muszli ślimaków, szczypta otartego bursztynu, odrobina 
24-karatowego złota… Nie, to nie przepis na sekretny eliksir młodości, ale składniki 
kosmetyków, które (skutecznie!) pozwolą nam walczyć ze zmarszczkami. 
O niezwykłych i zaskakujących produktach opowiada Agnieszka Kośnik - Zając 
z Instytutu Kosmetologii Babiana. 

Lustereczko, powiedz przecie…

PORADY EKSPERTA

C zęsto chwytamy za pierwszy 
lepszy krem, stojący na dro-
geryjnej półce. Dlaczego war-
to poświęcić na taką decyzję 

zakupową zdecydowanie więcej czasu 
i nie kierować się jedynie przedziałami 
wiekowymi?
Profesjonalne zabiegi kosmetologiczne 
przeprowadzamy od czasu do czasu, 
zaś kosmetyki stosujemy każdego dnia. 
Stąd czytajmy składy i sprawdzajmy, ja-
kie właściwości posiada dany produkt. 
Do niektórych obietnic należy podcho-
dzić z rezerwą, ja jednak zdradzę, którym 
kosmetykom zdecydowanie warto przyj-
rzeć się bliżej i wypróbować je – dosłow-
nie - na własnej skórze. 

Od czego zaczynamy?
Na twarz polecam krem Youth Venom 
firmy diego dalla palma profesional.. 
Zawiera jeden z najsilniejszych jadów 
na świecie - μ-konotoksynę III, która 
produkowana jest przez muszle ślima-
ków stożków. Krem ten eliminuje oznaki 
starzenia, minimalizując występowa-
nie zmarszczek. Całość zamknięta jest 
w eleganckiej, czarnej, szklanej butelecz-
ce, wyposażonej w pipetkę. Dzięki temu 
codzienny rytuał nabiera wyjątkowego 
charakteru. Stosuję ten preparat od nie-
dawna i jestem zachwycona.  

Jaki jeszcze kosmetyk dobrze spraw-
dza się w walce z upływającym czasie?
Firma Selvert Thermal wprowadziła nową 
linię Peptide Lift, która ujędrnia skórę oraz 
rzeźbi owal twarzy. Dzięki temu pozwala 
uzyskać długotrwały efekt liftingu w na-
turalny, nieinwazyjny sposób. Wszystko 
to dzięki receptorom – tzw. zamkom 
błony komórkowej, które mogą być pe-

netrowane jedynie przez specjalny rodzaj 
molekuł - kluczy. W przypadku Peptide 
Lift takie molekuły stanowią peptydy, wy-
wołujące specyficzne procesy w obrębie 
komórki, a całość działa właśnie na zasa-
dzie „zamka i klucza”. 

Które produkty poleca pani do pielę-
gnacji całego ciała? 
Ciekawym składnikiem kosmetyków 
jest bursztyn bałtycki, zwany „płynnym 
złotem” lub „złotem Morza Bałtyckiego”. 
Jest symbolem zmysłowości i wiecznej 
młodości. Bursztyn to kamień życia. Tra-
dycja przypisuje mu liczne właściwości 
medyczne, w tym m.in.: przeciwbólowe, 
odtruwające czy immunostymulujące. 
Polecam produkt diego dalla palma pro-
fesional.- Nourishing Sensorial Cream 
właśnie z bursztynem bałtyckim, który 
idealnie nawilża, regeneruje i wygładza 
naszą skórę. Pozostając przy tematy-
ce złota, koniecznie należy wspomnieć 
o propozycji wymienionej już marki 
Selvert Thermal -  kompozycja 24K Soin 
D’or. Ten cenny metal znajduje się tu 
w formie mikrocząsteczek 24-karatowe-
go złota. Składnik ten stymuluje energię 
witalną, wspomaga przedłużanie życia 
komórkowego skóry i wzmacnia działa-
nie towarzyszących mu nowych skład-
ników aktywnych. Ponadto stymuluje 
reprodukcję i regenerację komórek oraz 
syntezę kolagenu i elastyny. Chroni tak-
że przed agresjami środowiskowymi, 
zwiększa odporność i obronność skóry. 
Działa również przeciwzapalnie i hipo-
alergicznie, oraz aktywizuje mikrokrąże-
nie krwi. I kto by pomyślał, że na półce 
z kosmetykami będziemy wybierać po-
między trucizną a drogocennym krusz-
cem (śmiech).

AGNIESZKA KOŚNIK-ZAJĄC 

właścicielka Instytutu Kosmeto-
logii Babiana w Gdańsku i prezes 
Fundacji Wspierania Rozwoju 
Medycyny Anizja. Aktywnie uczest-
niczy we wprowadzaniu nowości 
na rynek, rekomenduje sprawdzo-
ne produkty i zabiegi. Ukończyła 
biotechnologię na Politechnice 
Gdańskiej, przez wiele lat pracowa-
ła w przemyśle farmaceutycznym. 
Ukończyła również organizację 
i zarządzanie ośrodkami wellness 
i Spa, a później kosmetologię 
bioestetyczną. Wraz z mężem 
prowadzi także Klinikę Chirurgii 
Naczyń ArtVein w Gdańsku. 

Instytut Kosmetologii Babiana   •   Gdańsk, ul. Hynka 6/9   •   Tel: 600 086 240   •   www.babiana.pl



Impladent Medical & Dental Clinic jest jedną z najnowocześniejszych placówek stomato-
logicznych i medycznych w Polsce. Zespół doświadczonych specjalistów może Państwu 
zaoferować kompleksowe leczenie stomatologiczne w komfortowych i doskonale wypo-
sażonych gabinetach.
Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie w wykonywaniu skomplikowanych prac na 
implantach dentystycznych. Implanty objęte są wieczystą gwarancją. Klinika jest akre-
dytowanym ośrodkiem szkoleniowym Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Implan-
tologicznego. Prace protetyczne sa wykonywane na podstawie cyfrowego planowania z 
wizualizacją estetyki, tak aby sprostać wymaganiom naszych Pacjentów.

Jako jedyni w Trójmieście możemy Państwu zaoferować system wybielania zębów 
Prevdent, który z pomocą nanotechnologii, jednoczasowo leczy nadwrażliwości zębów.

Już niedługo w ofercie pojawi się pełen zakres usług chirurgicznych i ortognatycznych 
wykonywanych w znieczuleniu ogólnym ze stacjonarnym pobytem Pacjentów w jedno-
osobowych, komfortowych salach.

Zapraszamy do odwiedzania naszych Klinik i zapoznania się z pełną ofertą na stronie
www.impladent.eu

Gdańsk Kowale, ul. Andromedy 3 oraz Gdańsk, ul. Kartuska 312  •  tel. 58 691 71 47 / 501 155 036  •  rejestracja@impladent.eu

www.impladent.eu
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Już sama myśl o chirurgicznych zabiegach stomatologicznych wzbudza w nas nierzadko 
niechęć, a nawet przerażenie. Czy słusznie? Nowoczesne techniki pozwalają wykonywać 
nawet najbardziej skomplikowane procedury, nie wywołując jednocześnie dyskomfortu 
u pacjenta. Jakie rozwiązania są obecnie dostępne? 

Zacznijmy od tego, że wyróżniamy 
podstawową chirurgię stomatolo-
giczną, chirurgię szczękową oraz im-
plantologiczną. Ta pierwsza, najbar-

dziej typowa, obejmuje m.in. takie zabiegi, 
jak ekstrakcja zęba. Wśród innych zabiegów 
wchodzących w zakres chirurgii stomato-
logicznej wymienić można te wykonywane 
m.in. w Klinice Medicodent oraz w gabinecie 
Stomatologicznym Mawident w Gdyni. 

Są to: hemisekcja (zabieg polegający na 
częściowym usunięciu zęba wielokorzenio-
wego, który potem może pełnić rolę zęba 
filarowego przy odbudowie protetycznej); 
resekcja wierzchołka korzenia, plastyka 
połączeń ustno - zatokowych, czy też opera-
cyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego oraz 
dłutowanie zębów mądrości. 

W gdyńskiej klinice Mawident możemy tak-
że wyciąć kapturek dziąsłowy. Zabieg po-
lega na wycięciu fragmentu dziąsła pokry-
wającego koronę wyrzynającego się zęba. 
Najczęściej wykonywany przy utrudnionym 
wyrzynaniu się zębów ósmych, co likwiduje 
dolegliwości bólowe i przyspiesza prawidło-
we ustawienie się zęba w łuku zębowym. 
Zabieg ten wykonywany jest w znieczuleniu 
miejscowym, przez co jest całkowicie bez-

bolesny. Okazuje się jednak, że to wcale nie 
tego typu zabiegi wywołują u pacjentów naj-
większe emocje. 

- Jeszcze do niedawna chirurgia odtwórcza, 
a więc implantologiczna wzbudzała u pacjen-
tów najwięcej strachu. Obecnie we wszystkich 
procedurach uczestniczy anestezjolog, a same 
znieczulenia są niemalże bezbolesne i skutecz-
ne. Wbrew pozorom umieszczenie implantu to 
mniejszy zabieg niż usunięcie zęba  – podkre-
śla dr n. med. Adam Ziemlewski z Impladent 
Medical & Dental Clinic. 

Warto też wspomnieć o wykonywanych 
w Impladent & Dental Clinic zabiegach 
z zakresu chirurgii szczękowej - osteotomia 
szczęki i żuchwy, plastyka nadmiernie wysu-
niętej lub cofniętej brody, czy przeszczepy au-
togenne bloków kostnych. Często wymagają 
one pełnego znieczulenia, stąd też klinika 
wyposażona jest w blok operacyjny z jedno-
osobowymi salami pooperacyjnymi. Choć 
chirurgia szczękowa obejmuje skomplikowa-
ne i inwazyjne zabiegi, to jednak pacjenci są 
do nich odpowiednio przygotowywani. Dzięki 
czemu mogą czuć się pewnie i bezpiecznie.

- Tworzymy symulacje komputerowe zabiegu, 
aby omówić go dokładnie z pacjentem. Takie 

planowanie z jednej strony sprawia, że osoba, 
którą czekają wielkie zmiany, czuje się bardziej 
komfortowo, a jednocześnie nam, specjalistom, 
pozwala zmniejszyć ryzyko błędu do minimum 

- tłumaczy dr n. med. Adam Ziemlewski. 

Dodatkowo tworzone są tzw. szablony chi-
rurgiczne, pozwalające przenieść zaplano-
wane pozycje implantów do ust pacjenta 
i bezpiecznie przeprowadzić nawet najtrud-
niejszy zabieg. Co więcej, kąt oraz głębo-
kość nawiercania jest kontrolowana przez 
tytanową tuleję wklejoną w szablon, co eli-
minuje możliwość wystąpienia powikłań.

W chirurgii stomatologicznej wykorzy-
stywany jest także laser. Niedawno 
gdańska klinika stomatologiczna Na-
wrocki Clinic wzbogaciła się o kolejny 
sprzęt wysokiej klasy, jakim są najbar-
dziej zaawansowane lasery stomatolo-
giczne na świecie: Nd-Yag i Er-Yag. 

- Dzięki biomodulacji tkanki, dolegliwości po-
zabiegowe, jak obrzęk, czy ból zostają zmini-
malizowane. Pacjenci czują się dzięki temu 
bardziej komfortowo, a gojenie przebiega 
szybciej - mówi lek. dent. Michał Nawrocki 
z Nawrocki Clinic.

Różne procedury stomatologiczne wyma-
gają zastosowania różnych długości fal 
laserowych. Określone tkanki organizmu 
wchodzą bowiem w różne interakcje, w za-
leżności od źródła promieniowania. Prak-
tycznie wszystkie wspomagane laserowo 
procedury dentystyczne mogą być wyko-
nywane za pomocą lasera Er-YAG, charak-
teryzującego się najwyższą absorpcją na 
wodzie, lub za pomocą lasera Nd-YAG o naj-
głębszej penetracji w tkance.

Boisz się dentysty? Wokół wizyt u tego 
specjalisty narosło wiele mitów. Warto jed-
nak pamiętać, że zawsze możemy zapytać 
lekarza o wszelkie procedury i dostępne 
rozwiązania. Zabiegi są coraz bardziej sper-
sonalizowane - dostosowane do naszych in-
dywidualnych potrzeb, a dyskomfort z nimi 
związany jest za to coraz mniejszy.

Chirurgia stomatologiczna Hi-tech
AUTOR: AGATA RUDNIK



ADRES:
UL. CZARNY DWÓR 10/34
80-365 GDAŃSK

GODZINY OTWARCIA
PN – PT:  8:00-19:00

SOB: 9:00-14:00

KONTAKT:
+48 58 52 66 004 | +48 501 143 042
RECEPCJA@NAWROCKICLINIC.COM

S TO M ATO LO G I A P R Z YS Z ŁO Ś C I

Z A P R A S Z A M Y

ZAKRES USŁUG:
 ● CAD CAM - KORONY I MOSTY NA JEDNEJ WIZYCIE

 ● LASER FOTONA LIGHTWALKER

 ● DSD - CYFROWE PROJEKTOWANIE UŚMIECHU

 ● IMPLANTY DENTYSTYCZNE

 ● TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

 ● MIKROSKOP

 ● LECZENIE ENDODONTYCZNE

 ● CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 ● LECZENIE ZACHOWAWCZE
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Znakomici okuliści, dermatolodzy, ortopedzi, chirurdzy i proktolodzy wspomagani 
najnowocześniejszym sprzętem medycznym i doskonale przygotowanym personelem - to 
podstawa sukcesu i dynamicznego rozwoju kliniki Laguna Medical. W 15 rocznicę powstania 
kliniki uruchomiono kolejną specjalizację - medycynę estetyczną pod marką Laguna Estetica. 
O szczegółach rozmawiamy z prezesem kliniki dr Piotrem Gołębiowskim.

Kompleksowe podejście 
do medycyny estetycznej

15 lat temu powstała Laguna Me-
dical, którą określa się mianem 
jednej z najbardziej dynamicznie 

rozwijających się prywatnych klinik w Pol-
sce. Jak dojść do takiego miejsca. 
Długo pracowaliśmy nad naszą pozycją na ryn-
ku medycznym. Od samego początku, razem 
z dr Janem Staniewiczem, staraliśmy się stwo-
rzyć nowoczesny ośrodek, który jest przyjazny 
pacjentom i stwarza możliwości doskonalenia 
zawodowego kadrze medycznej. Uważnie słu-
chamy co mówią i piszą o nas pacjenci, a opinie 
i sugestie naszego zespołu niejednokrotnie po-
mogły nam zażegnać kryzys i pomogły w roz-
woju. Dlatego miło nam wszystkim usłyszeć te 
słowa pod naszym adresem.

Dzisiaj uruchomiliście nowe, komplekso-
we usługi z zakresu medycyny estetycznej.
Tak, choć muszę podkreślić, że doświadczenie 
w medycynie estetycznej nabywaliśmy przez 
ostatnie kilka lat, a odrębna marka - Laguna Es-
tética, nasz specjalistyczny dział który komplek-
sowo zajmuje się potrzebami osób poszukują-
cych rozwiązań dla problemów niedoskonałości 
własnej urody i - to naturalny krok w rozwoju na-
szej firmy. Ciekawym zagadnieniem jest wpro-
wadzenie zabiegów obszaru obejmującego 
narząd wzroku do kanonu medycyny estetycz-
nej. Od dawna wykonujemy korekcję plastyczną 
powiek. Obecnie stosujemy nici liftingujące do 
unoszenia łuków brwiowych. Chemicznie lub 
laserem rewitalizujemy skórę powiek i wpro-
wadzamy w nie nici rewitalizujące i liftingujące. 
Wypełniamy kwasem hialuronowym dolinę łez. 
To jednak nie wszystko, bowiem szczególnie 
wyróżnia nas wspomniane kompleksowe podej-
ście. W Laguna Estética pacjentów konsultują 
wspólnie chirurdzy plastyczni, dermatolodzy 
i okuliści. Wyobraźmy sobie naszych pacjentów 
w średnim wieku, podczas letniego spaceru lub 
w restauracji, kiedy stają się bezradni próbując 
poradzić sobie z drobnym drukiem w menu lub 
w telefonie komórkowym, a nie zabrali okularów. 
W Laguna Estética potrafimy im pomóc. Od 
lat, w ramach okulistyki, promujemy życie bez 
okularów - czyli laserową korekcję wad wzroku 

i  wszczepianie soczewek wieloogniskowych do 
leczenia starczowzroczności, dzięki czemu licz-
ba osób które nie potrzebują okularów, zarówno 
młodych jak i starszych, stale rośnie .  Przed 
powołaniem LE badaliśmy rynek, konkurencję, 
oczekiwania pacjentów i ich zainteresowanie 
medycyną estetyczną. Wydaje mi się, że współ-
czesny pacjent oczekuje kompleksowego podej-
ścia do problemów poprawy swojego wyglądu 
i procesów związanych ze starzeniem. Wzor-
cowy ośrodek medycyny estetycznej posiada 
kadrę złożoną z chirurgów plastycznych, der-
matologów, stomatologów, kosmetologów jak 
i dietetyków i psychologów. W naszym wypadku 

- również okulistów. Do tego będziemy dążyć.

Kto najcześciej korzysta z zabiegów me-
dycyny estetycznej?
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na 
to pytanie, ponieważ grupa docelowa jest 
bardzo szeroka i pewnie niektórych zdziwi, 
że zainteresowanie medycyną estetycz-
ną zaczyna się już około 20 go roku życia. 
Oczywiście dominują kobiety, jednak ilość 
mężczyzn u których wykonujemy zabiegi 
medycyny estetycznej stale rośnie. Opraco-
wujemy w tej chwili konkretne usługi derma-
tologii estetycznej skierowane do Panów.

Czy widać jakiś trend w wybieranych zabie-
gach? Jak ludzie podchodzą do nowości?
Osoby, które poddawały się wcześniej innym za-
biegom, chętniej decydują się na nowości. Wyni-
ka to z zaufania do ośrodka, lekarza, znajomosci 
zabiegów. Nie boją się. Większość zabiegów 
dermatologii estetycznej trzeba powtarzać po 
kilku, kilkunastu miesiącach. Ci pacjenci mają 
tego świadomość i oczekują od lekarza inwencji 
w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu, 
zmiany zabiegu lub konsultacji z chirurgiem pla-
stycznym. Osoby, które dopiero zdecydowały się 
na dokonanie zmian, wybierają zabiegi cieszące 
się dobrą opinią wsród znajomych i zaufanych 
kosmetyczek, lekarzy.

Jak wygląda rozwój medycyny estetycznej 
w Polsce? Czym wyróżnia się Laguna Es-

tética na tle innych placówek medycznych.
Jak już wspomniałem, w tym dziale medy-
cyny nie ma jasno sprecyzowanej grupy 
odbiorców. Dlatego oferta musi być zróż-
nicowana i dostosowana do oczekiwań pa-
cjentów. W Laguna Estetica stawiamy na 
bezpieczeństwo i kompleksowość usług. 
Inwestujemy w zaawansowany sprzęt, który 
skutecznie wspomaga pracę lekarza. Jest 
regułą, że w naszym ośrodku zabiegi z za-
kresu medycyny estetycznej wykonuje wy-
soko wykwalifikowany lekarz, a jego pracę 
może asekurować anestezjolog. Należy pa-
miętać, że większość procedur medycyny 
estetycznej wykonujemy w obrębie twarzy, 
obszarze dobrze unaczynionym i unerwio-
nym. Lekarz wprowadza nici, preparaty wy-
pełniające, odżywcze w okolice oczu i ich 
aparatu ochronnego. Większość zabiegów  
jest mało komfortowa. Wprowadziliśmy 
możliwość wykonania większości procedur 
w krótkim znieczuleniu ogólnym. Wbrew po-
wszechnym opiniom część pacjentów boi 
się bólu i jest to jedna z głównych przyczyn 
rezygnowania z kontynuacji terapii lub przy-
stąpienia do niej.
Udało nam się stworzyć zespół specjali-
stów, którzy dzięki swojej wiedzy i zaawan-
sowanej aparaturze pomogą pacjentom 
poprawić swoją urodę i dzięki temu osią-
gnąć szczęście, zrealizować marzenia. A na 
koniec pomogą im pozbyć się okularôw do 
czytania - ostatniej oznaki starzenia, która 
długo opierała się postępowi medycyny.

 Dr Piotr Gołębiowski, okulista, Prezes Laguna Medical

LAGUNA MEDICAL   •   Plac Kaszubski 1, Gdynia   •   tel: 58 719 82 86   •   rejestracja@lagunamedical.pl
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CHAOS by MARTA BOLIGLOVA
AUTOR: MATYLDA PROMIEŃ / FOTO: MACIEJ BERNAS

Ewa Chodakowska, Karolina Malinowska, Weronika Rosati, Edyta Zając, Agnieszka Szulim, Joanna 
Krupa, Natalia Siwiec, Maffashion, czy Marieta Żukowska - to tylko niektóre gwiazdy i celebrytki, któ-
re pokochały kreacje marki CHAOS. Na łamach Prestiżu rozmawiamy z założycielką i projektantką 
marki Martą Boligłową, przedstawiamy też najnowszą, wiosenną kolekcję. 

Co jest znakiem firmowym 
marki CHAOS by Marta Boli-
glova, takim stemplem, któ-
ry oddaje charakter twoich 
projektów?

Przede wszystkim bardzo wysoka jakość 
wykonania oraz najwyższa jakość tkanin. 
Charakter oddaje na pewno kolorystyka, jak 
i wzornictwo, które sprawiają, że patrząc na 
daną rzecz klientki od razu wiedzą, że to jest 
„ich CHAOS“.

Jak określiłabyś najnowszą, prezentowa-
ną w magazynie Prestiż kolekcję?
Jest to kolekcja wiosna 2016. Dominują 
w niej ciepłe beże, brązy oraz biel. Jest to 
bardzo kobieca kolekcja, pełna wyjątkowych 
i unikatowych ubrań. Dodatkowo wprowa-
dziliśmy nową linię Handmade. Są to w stu 
procentach, ręcznie robione ubrania w na-
szej pracowni przez artystów rękodzielni-
ków. W tej chwili kończymy pracę nad pełną 
kolorów, soczystą letnią kolekcją.

Dla jakiej kobiety projektujesz swoje ko-
lekcje?
Kobieta CHAOSU to świadoma swojej war-
tości osoba, chcąca wyróżnić się z szarego 
tłumu. Lubiąca substelne koronki, ale i moc-
ne, rockowe, skórzane stylizacje. Oferujemy 
szeroki przekrój kolekcji. Niewątpliwie, na-
szą mocną stroną są indywidualne projekty 
dla pań poszukujących czegoś naprawdę 
wyjątkowego.

Czy masz swoich idoli w świecie mody? 
Czy mają oni wpływ na twoje projekty, in-
spiracje?
Podziwiam Oliviera z Balmain - niebywały ta-
lent. Jednak, bliżej mojemu sercu jest moda 
użytkowa i tutaj, zawsze numerem jeden 
jest Roberto Cavalli, za połączenie barw, fak-
tur oraz zwierzęce motywy, które także bar-
dzo kocham. Niestety nie zawsze mam czas 
by śledzić świadowe trendy, choć uważam, 
że jestem zawsze na czasie. Sama staram 
się je raczej kreować i być częścią wielkiego 
świata mody.

Jak i gdzie widzisz swoją markę za 10 lat?
Marka CHAOS od lat mocno zakorzenia się 
w Polsce i także w Europie. Jeszcze w tym 
roku będzie można kupić ubrania  naszego 
brandu w kilku miastach w Europie, obok 
wielkich marek. Planujemy rozwój na Euro-
pę Wschodnią oraz Amerykę. Czas pokaże. 
Plany są mocne, a ja należę do osob, które 
ciągle wytyczają sobie nowe cele i konse-
kwentnie je realizują.
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Modelka: Adri/Gaga Models 
Zdjęcia: Maciej Bernas 

Stylizacja: Paula Dudziak 
Make-up: Wilson/Warsaw Creatives 

Włosy: Adrian Lasota 
Paznokcie: Iga/Eclair Nails  

Miejsce: HOUSE&more Stary Browar

Pracownia Projektowa CHAOS by Marta Boliglova 
znajduje się w Poznaniu przy ul. Chartowo 27

www.chaos-fashion.com
www.sklep.chaos-fashion.com
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Czerwiec jest miesiącem, w którym 
pełną parą odżywają sporty wodne. 
Tym razem widzicie efekt bardzo 
energetycznej, podszytej wiatrem, 
niesionej grzbietami fal sesji na 

pokładzie jachtu. W moich kreacjach Agnieszka 
Piwnicka, rudowłosa modelka z Gdyni nazywana 
przez nas „Wiedźmą” – jedna z ulubionych pięk-
ności. 

Agnieszka ma niezwykle rzadką, unikalną wręcz 
alabastrową cerę. Z racji tego, że wylądowali-
śmy w gorącej części Afryki, walka o zachowa-
nie tego unikalnego odcienia skóry przypominała 
walkę z wiatrakami. Jednym z planów zdję-
ciowych w Egipcie był siłą rzeczy jacht – duży, 
przestronny, z dwoma pokładami. Z tą właśnie 

„miejscówką” wiąże się bardzo ciekawa przygoda. 

Scenariusz ujęć zakładał  zdjęcia z drona. Jed-
nak nie wiedzieliśmy o tym, że dron jest nie do 
końca dozwolony w Egipcie, ponieważ trzy mie-
siące wcześniej przypadkowy turysta nakręcił 
w ten sposób nielegalną egzekucję, a do tego 
bardzo podobnym sprzętem. Dlatego też, nastą-
piła natychmiastowa reakcja władz. Wróciliśmy 
do hotelu, pojawiło się wojsko, które otoczyło 
hotel i zaczęło przeszukiwać nam pokoje. 

Byłem pewien, że nic nie znajdą, byłem przeko-
nany, że jesteśmy „czyści”, ale okazało się, że to 
nie była do końca prawda… Jeden z członków 
ekipy filmowej, który kręcił w tym samym cza-

sie reklamówkę telewizyjną, był na czarnej liście 
dziennikarzy, ogólnie mówiąc  „niemile widzia-
nych” w kilku krajach arabskich. 

Gdy obsługa hotelu poinformowała nas o zaist-
niałej sytuacji, bojąc się konfiskaty materiałów, 
zaczęliśmy wszywać karty pamięci w miseczki 
staników. To jest właśnie kultura arabska, gdzie 
mężczyzna nie może dotknąć obcej, damskiej 
bielizny. Można powiedzieć, że uratowała nas 
poniekąd wiedza Agnieszki Piwnickiej, która stu-
diowała  wówczas religioznawstwo i znała panu-
jące zwyczaje i zasady.

Następnego dnia powróciliśmy na jacht. Wypły-
nęliśmy w okolice rafy – piękne niebo, lazurowa 
woda, wymarzona sceneria. Cała akcja na pokła-
dzie, szaleństwo – pracowite 5 godzin i na koń-
cu epickie zejście Agnieszki do wody w moim 
body. Takie chwile naprawdę budują nas jako 
artystów! A z racji tego, że sesja wyszła niezwy-
kle pięknie, a zarazem tak ekscytująco, nadszedł 
najwyższy czas żeby ją światu pokazać. Moim 
zdaniem jest zniewalająca. Co myślicie?

MODOWE PODRÓŻE MICHAŁA STAROSTA
EGIPSKIE PRZYGODY
Egipt, Hurghada, konkurs Amber Look Project 2014 i wyróżniona kolekcja „Róże”. Jedną z nagród była 
sesja zdjęciowa ufundowana przez  biuro podróży Exim Tours. Oprócz kolekcji nagrodzonej, do Egiptu 
pojechała także moja o nazwie „Second Skin” i tą właśnie, jedną z dziewiczych, nieopublikowanych 
dotychczas  sesji,  zobaczycie na łamach czerwcowego numeru Prestiżu. 

MICHAŁ STAROST

trójmiejski projektant 
mody, producent i reżyser 
pokazów mody. Zajmuje 
się projektowaniem od 
początku lat 90. Po ukoń-
czeniu klasy rzemieślni-
czej Cechu Gdańskiego 
realizował w  Sopocie in-
dywidualne zamówienia. 
Pierwszy pokaz zorgani-
zowały jego własne klient-
ki. W czasie współpracy 
z  warszawskim domem 
mody Forget-Me-Not, za-
projektował około 17 linii 
pret-a-porter. Wśród jego 
klientów można znaleźć 
dziennikarzy, prezente-
rów i producentów BBC, 
CNN, wiele znamienitych 
nazwisk świata polityki 
i biznesu, a także estrady, 
takich jak: Kasia Kowal-
ska, Patrycja Markowska, 
Doda, Anna Wyszkoni, 
Monika Richardson, Jacek 
Łągwa, Halina Mlynkova, 
Jose Cura, Alicja Janosz, 
Grażyna Torbicka, Ewa 
Ewart, Grażyna Patural-
ska, Alec Sun Drae, Big 
Cyc, Czerwone Gitary 
i wiele innych.



Zdjęcia: Marcin Kruk
Modelka: Agnieszka Piwnicka
Kolekcja: Michał Starost
Makijaż/fryzury: Dominika Koryciorz / Emerald Project

91 MODA



92 MODA

LA MANIA 
NA POMORSKIM 
RENDEZ VOUS 

Premierowy pokaz najnowszej jesienno – zimowej kolekcji mar-
ki La Mania był jedną z największych atrakcji imprezy Pomorskie 
Rendez – Vous. La Mania to szyk, elegancja i przede wszystkim 
klasyka. Najnowsza kolekcja jest temu wierna - to połączenie kla-
sycznego designu z nowoczesnym minimalizmem. 

Proste, zwiewne kroje, jednolite barwy, eleganckie sukienki, dekol-
ty, wycięcia i subtelne prześwity - kobieta La Manii jest niezależna, 
ambitna i pełna pasji. Znakiem rozpoznawczym La Manii są luk-
susowe materiały oraz dbałość o wysoką jakość wykończenia. La 
Mania starannie dobiera tkaniny oraz producentów. Wśród nich 
znalazły się między innymi wysoko uznawane w przemyśle tek-
stylnym kaszmiry i wełny Loro Piana oraz tkaniny ze szwajcarskiej 
manufaktury Jakoba Schlaephera. mp
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Zapraszamy do zakupu kart podarunkowych Centrum Handlowego Klif 
w Punkcie Informacyjnym i na stronie klif.pl
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Jaką ma pan filozofię, zasady goto-
wania? 
Gotowanie kojarzy mi się z pewne-
go rodzaju projektowaniem, takim 

wielowymiarowym, zgrywasz wiele czyn-
ników w jednym czasie i garnku. Najpierw 
wyobrażasz sobie jak różne składniki będą 
ze sobą grały, potem zastanawiasz się nad 
fakturą dla każdego z nich, a następnie prze-
chodzisz do fazy realizacji i sprawdzasz jak 
to ze sobą współgra. To dyscyplina o nie-
skończonej liczbie rozwiązań i wariacji, nie-
zwykle stymulująca mózg do pracy.

Gdzie zdobywał pan doświadczenie?
Głównie zagranicą. W Norwegii na tyłach 
restauracji uprawialiśmy ogródek, w którym 
rosły świeże zioła i warzywa. Rano wsia-
daliśmy w łódkę i płynęliśmy na połów. Po 
południu ryba była w wędzarni, wieczorem 
na talerzach u gości. Wyrabialiśmy też pie-
czywo. Tego stylu przyrządzania potraw 
miałem też okazję spróbować w Hiszpanii. 
Restauracja znajdowała się blisko plaży, 
świeże owoce morza były podstawą tamtej-
szej kuchni. W Austrii z kolei była włoska re-
stauracja, ogromny ruch. W Wielkiej Brytanii 
zaś pracowałem w 5-gwiazdkowym hotelu 
- 25 kucharzy, ogromna kuchnia, podział na 
sekcje, pełna dyscyplina.

Ulubione smaki z dzieciństwa i czy smaki 
te wprowadza pan do menu prowadzonej 
przez siebie restauracji?
Uwielbiam żonglować nowymi smakami 
i metodami gotowania, ale to babcina trady-
cyjna kuchnia zajmuje chyba najważniejsze 
miejsce w moim sercu. Nigdy nie zapomnę 
jak umorusanego po całym dniu skakania po 
drzewach w ogrodzie u dziadków, na obiad 
przyciągał mnie zapach placków ziemnia-
czanych, a na deser była kasza manna z ja-
godami albo - mój hit- puszysty gigantyczny 
biszkopt, z bitą śmietaną, świeżo zerwany-
mi wiśniami i… rumem (!). Wówczas nikt nie 
widział nic złego w kilku kroplach alkoholu 

w takiej porcji sło-
dyczy. Czasy się 
zmieniły, zmieniła 
się także jakość 
produktów. Cza-
sem zastanawiam 
się nad tym, czy te 
beztroskie dzieciń-
stwo determinowa-
ło niepowtarzalny 
smak tamtych dań, 
czy to może bez-
błędna kucharka, 
jaką była babcia 
Jadwinia, czy to 
właśnie niepryska-
ne, świeże produk-
ty. Zapewne jest to kompilacja wszystkich 
tych czynników. 

Dzisiaj bardzo modne jest łączenie sma-
ków i produktów, które pozornie do siebie 
nie pasują. Jak pan się zapatruje na takie 
eksperymenty?
Łączenie smaków to fantastyczna zabawa, 
ale nie należę do grupy maniaków kuchni 
fusion, ani też nie zatraciłem się w meto-
dach kuchni molekularnej. Pozycje w na-
szym a’la carte są raczej klasyczne, modyfi-
kujemy metodę przyrządzenia i bawimy się 
dodatkami. Czasem tradycyjne danie przy-
gotowujemy w nowej odsłonie. Mieliśmy 
niedawno np. kaczkę w sosie kawowym 
z redukcją z czerwonego wina. Łączenia 
smaków nie nazwałbym zatem ekspery-
mentowaniem, ale jest to pewien sposób na 
puszczenie oka do naszych gości.

Jakie danie najbardziej porusza zmysły 
w waszej kuchni? Może ma pan jakieś ulu-
bione?
Jestem typowym mięsożercą i wołowina to 
mój zdecydowany faworyt. Dlatego moim 
numerem jeden w karcie jest Fillet Mignon 
podawany z aromatyczną marmoladą z sza-
lotki, esencją z wina Porto i łagodzącym to 

wszystko puree z selera. Myślę jednak, że 
preferencje smakowe są tak indywidualną 
kwestią, że jedynym sposobem na znale-
zienie swojego numer 1 jest empiryczne 
sprawdzenie menu na własnej skórze. 
Jakie wiosenno - letnie potrawy, smaki by 
pan polecił?
Mamy ogrom świeżych warzyw na rynku 
w porze letniej, skupiłbym się na przygoto-
waniu potraw właśnie z nich. Osobiście je-
stem fanem groszku cukrowego, rzodkiew-
ki, pomidorów, do tego ryba z porannego 
połowu i danie gotowe. 

Czy jest coś co wprowadziłby pan chętnie 
do karty w restauracji, ale nie może pan, bo 
nie ma u nas składników? 
Tatar z tuńczyka! wspaniała sprawa! I pomi-
mo tego, że steki z tuńczyka są u nas do-
stępne to jednak jest on mrożony, a w takiej 
postaci niedopuszczalnym jest przyrządzić 
z niego tatar. 

Co by pan zrobił gdyby do dyspozycji miał 
pan tylko 5 składników: szparagi, szynkę 
parmeńską, gruszkę, orzechy, ryż? 
Grilowane szparagi w szynce parmeńskiej 
z marynowaną gruszką i prażonymi orzecha-
mi, a ryż mi do tego nie pasuje (śmiech). 

KUCHNIA SZEFA KUCHNI
RYSZARD PIASECKI

Krótka karta, wyłącznie świeże produkty, rodzinna atmosfera, która emanuje pozytywną 
energią, a do tego profesjonalny serwis oraz rzadko spotykany w Polsce chef’s table - 
to najważniejsze cechy restauracji Open Kitchen w Gdyni. Rozmawiamy z właścicielem 
i jednym z dwóch szefów kuchni Ryszardem Piaseckim.

AUTOR: MATYLDA PROMIEŃ



„Jeśli mielibyśmy podsumować jednym słowem zamysł, którym kierowaliśmy się 
otwierając naszą restaurację w Gdyni, na myśl przychodzi nam tylko jedno: pasja. 

Pasja do gotowania, pasja do jedzenia, a wreszcie pasja do zaspokajania kulinarnych 
gustów i oczekiwań naszych Gości. Z serdecznością, ze smakiem, do syta – to motto 

restauracji Open Kitchen.”

Gdynia, uI Armii Wojska Polskiego 10   ―――――――――   tel. 790 328 680
rezerwacje@openkitchengdynia.pl   ―――――――――   tel. 58 354 62 32
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WINIARSKIE ODKRYCIA 

VEGE JEST OK!

Ponad 1000 różnych win oraz 27 wystawców 
-importerów, dystrybutorów i właścicieli win-
nic - tak w skrócie można podsumować ko-
lejną edycję Dnia Otwartej Butelki. Degustacja 
win z całego świata, zorganizowana przez 
firmę BoCoach &Events, odbyła się w hotelu 
Sofitel Grand Sopot.

To była prawdziwa gratka dla 
wszystkich miłośników roślin-
nego jedzenia. Miejski Festiwal 
Kulinarny Smakuj Trójmiasto, 
organizowany cyklicznie w Sta-
rym Maneżu, tym razem upły-
nął pod hasłem vege. 

Tak szeroka oferta sprawiła, że z de-
gustacji nikt nie wychodził rozcza-
rowany, a o swoje kubki smakowe 
zadbali zarówno miłośnicy win 

z Nowego, jak i Starego Świata. Co ciekawe, 
wielką popularnością cieszyły się polskie 
wina. Podkarpacka winnica Spotkaniówka 
urzekła nas winami Rondo i Rondo Rose, 
ale największym hitem był Hibernal, likiero-
we wino zwane potocznie "polskim porto", 
a to z powodu, że w procesie produkcji, aby 
zatrzymać proces fermentacji, dodaje się do 
niego czysty alkohol - zupełnie jak w przypad-
ku słynnych win typu porto. 

Warto było też zatrzymać się przy trunkach 
z winnicy Turnau, której właścicielem jest 

znany muzyk Grzegorz Turnau. Winnica po-
łożona między Szczecinem a Gorzowem 
Wlkp. składa się z dwóch parceli mających 
w sumie 17 hektarów, obsadzonych głównie 
szczepami solaris i johanniter oraz rondo 
i regent. I to właśnie wino Rondo/Regent za-
smakowało nam najbardziej. Odcień purpury 
z fioletowymi refleksami, z głębią i połyskiem, 
pierwszy nos przynosi delikatny aromat 
beczki i malin. Po chwili pojawia się odrobina 
gorzkiej czekolady i papryki. Pozostawia ak-
samitny, długi posmak. 

Podczas Dnia Otwartej Butelki z uwagą przy-
glądaliśmy się także rynkowym nowościom. 
Odkryliśmy m.in. trójmiejskiego importera 
KaapVino oferującego wina z RPA. W hotelu 

Grand zaprezentowano kilkanaście win z Vil-
liera Wines. To jedna z największych rodzin-
nych winnic w słynnym winiarskim regionie 
Stellnebosh. 

Winnica słynie z ekologicznych upraw - zie-
mia uprawiana jest w sposób jak najbardziej 
naturalny, bez zagrażania corocznym plo-
nom, technologia ograniczona jest do trak-
torów poruszających się między rzędami 
winorośli, a cała energia potrzebna do zasi-
lania winnicy pochodzi z siłowni słonecznej. 
Już kilkanaście lat temu zrezygnowano tu 
z używania środków owadobójczych, a do 
walki z niszczącymi uprawy ślimakami wyko-
rzystuje się liczące ponad 1000 sztuk stado 
kaczek pekińskich. 

Sporym powodzeniem cieszyło się 
stanowisko z ekologicznymi warzy-
wami, świeżymi ziołami i jadalnymi 
kwiatami. W temacie dań prym wio-

dły oczywiście pasty kanapkowe, hummusy, 
kolorowe tarty i wegetariańskie pasztety 
serwowane w przeróżnych kombinacjach 
smakowych. Moją uwagę przykuły ciekawie 
skomponowane mieszanki muesli, selerowe 
„śledziki” indyjskie curry z ciecierzycą i kore-
ańskie przysmaki. 

Jedną z najzdrowszych kuchni na świecie 
jest kuchnia japońska, dlatego pojawiło się 
też sushi. W międzyczasie można było wy-
słuchać prelekcji na temat diety roślinnej lub 

skorzystać z treningu na trawie, by potem 
bezkarnie próbować kolejnych smacznych 
propozycji np. deserowych. 

Wśród słodkości królowały same superfo-
od, czyli nasionka chia w mleku kokosowym 
i jagody acai zmiksowane w formie smoothie. 
Zainteresowaniem cieszył się także karob 
w formie płynnej przypominającej miód oraz 
sproszkowanej, jak kakao. Czy jest coś lepsze-
go niż słodki miód? Tak – miód z dodatkami 
np. z malinami, płatkami róży czy z cynamo-
nem – trudno było przejść obok obojętnie. 

Dla prawdziwych smakoszy czekał sklep 
z oliwami i winami, gdzie można było za-

opatrzyć się w naprawdę wyborne trun-
ki, także te od polskich producentów. Na 
tej edycji festiwalu nie zabrakło również 
sklepów ze zdrową żywnością. Natural-
ne przyprawy i przetwory oraz eko pro-
dukty do wykorzystania w domu cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 

Festiwal Smakuj Trójmiasto ma w pla-
nach już kolejne edycje, co mnie bar-
dzo cieszy, bo wyjście restauratorów 
i szefów kuchni na zewnątrz do gości 
to wielkie wydarzenie, a każda edycja 
utwierdza mnie w przekonaniu, że kuli-
narne Trójmiasto ma nam jeszcze wiele 
do zaoferowania.

Wina z winnicy Villiera Wines od importera KaapVino
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Słodki miód

AUTOR: KLAUDIA SROCZYŃSKA / DUSIOWAKUCHNIA.PL



PRESTIŻ   SMAKI POMORZA

2

Restauracja  Vertigo znajduje się w budynku Gdyńskiego Centrum 
Filmowego (Plac Grunwaldzki 2). To idealne miejsce dla filmowych 
fanów, przytulnych wnętrz i ciepłego, niemal domowego klimatu. 
Można się tu wygodnie rozsiąść w fotelu i na całe godziny zanurzyć 
w dobrej książce, tym bardziej, że nasze menu zachęca do długiej 
obecności. Kinomaniakom przypadnie do gustu także konstrukcja 
karty dań. Spostrzegawczy klienci odnajdą w niej odniesienia do 
wielu kultowych filmów. Serwujemy śniadania, obiady i kolacje po 
dobrym kinie.

rezerwacje: 530116000
email: kontakt@vertigogcf.pl

www: vertigogcf.pl

adres: pl. grunwaldzki 2, Gdynia
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 WOJCIECH RADTKE

POMORZE JE W STYLU SLOW 
AUTOR: AGATA RUDNIK

Regionalnie i sezonowo – to dwie podstawowe zasady, jakimi kieruje się kuchnia slow food. Goto-
wanie w rytmie slow to przede wszystkim szacunek do najwyższej jakości produktów i potępienie 
wszystkiego, co sztuczne i chemiczne. To dzięki temu trendowi na nowo odkrywamy m.in. bogactwo 
smaków polskiej kuchni. O rozwoju ruchu slow food w naszym regionie rozmawiamy z Wojciechem 
Radtke, szefem  Slow Food Pomorze.

Jak to się stało, że artysta stał się kulinar-
nym aktywistą? 
Od wielu lat przyjaźnię się z Jackiem 
Szklarkiem, założycielem Slow Food 
Polska. To on opowiedział o filozofii ży-

cia, jaką niesie ze sobą slow food i którą przeniósł 
na teren Polski. Trafiło na podatny grunt, bo jestem 
człowiekiem, który oprócz wielu pasji, także tych za-
wodowych, sympatyzuje z tą przestrzenią kulinarną 
i gastronomiczną. Po licznych wspólnych wyprawach 
w Pieniny, Tatry oraz różne zakątki świata i całej masie 
wspólnych uczt, zaproponował mi, abym poprowadził 
tzw. convivium, jak określa się regionalne grupy ruchu 
Slow Food. Z początku przyjąłem tę propozycję z nie-
chęcią, ponieważ realizuję wiele projektów i nie byłem 
przekonany, czy powinienem podjąć się tak trudnego 
wyzwania. Przyjąłem to jednak „na klatę” i zbudowa-
łem własną strategię, którą próbuje realizować na po-
morskim rynku.

Jaka to strategia?
Uznałem, że najlepszą przestrzenią promocji idei slow 
food są restauracje, które pulsują razem z modami 
i rozwojem regionu. Właśnie dzisiaj rekomendowa-
liśmy dwie kolejne restauracje. Pierwszym dużym 
wydarzeniem, które powstało z myślą o tym, by zin-
tegrować całe środowisko – kucharzy, producentów 
i smakoszy, był festiwal Slow Fest Sopot – Sopot od 
Kuchni w 2012 roku. Idea była odzwierciedleniem 
myślenia Slow Food - zbudowanie jednego stołu 
dla wszystkich „wariatów”, którzy się tym interesują. 
Wśród nich znaleźli się nie tylko szefowie kuchni, ale 
także celebryci, politycy i mieszkańcy miasta. Udało 
nam się przypomnieć w szerszej skali, jak smakuje 
kilka odmian prawdziwej kaszubskiej truskawki, bał-
tyckie i kaszubskie ryby, często nieznane lub zapo-
mniane, jak np. turbot, belona, stynka, sielawa, miętus, 
troć wędrowna, moskalik, szprot, łosoś bałtycki, czy 
grzyby i owoce z okolicznych lasów i pól, np. morwa, 
rokitnik, wiele odmian warzyw, ziół, kwiatów jadalnych, 
miodów, mięs, np. z gęsi pomorskiej, wytrawnych 
i słodkich potraw o korzeniach lokalnych i nie tylko. 

W czerwcu czeka nas już czwarta edycja festiwalu.
W dniach 25-26 czerwca na molo w Sopocie, przy naj-
dłuższym w Europie stole można będzie spotkać 70 

restauracji z całego Pomorza, 200 kucharzy, artystów 
i pasjonatów i niezliczoną ilość przysmaków, w tym wie-
le kulinarnych skarbów regionu. To chyba największa 
impreza slow food w tej części Europy. Przy okazji to do-
skonały sposób promocji miasta. Przyciąga tym, czym 
chyba najprzyjemniej jest być przyciąganym – kuchnią. 

A które restauracje na Pomorzu uzyskały rekomen-
dację Slow Food? 
Obecnie mamy na Pomorzu najwięcej rekomendowa-
nych restauracji w Polsce. Moja rola jest skromna, bo 
ja tylko łączę nitki. Zacznę od Bogusia Gałązki, który 
w Malborku wykonuje mrówczą pracę. Jest obdarzo-
ny niezwykłym talentem i energią. W swojej restauracji 
Gothic stworzył pewnego rodzaju pomost pomiędzy 
dziedzictwem kulturowym Krzyżaków, a dzisiejszym 
społeczeństwem. Próbuje to cały czas odkrywać, 
szuka starych przepisów, posiłkuje się okolicznymi 
producentami, hoduje zioła, które kiedyś rosły na dzie-
dzińcu zamku. Kolejne miejsce to restauracja Mercato 
w hotelu Hilton. Były już szef kuchni Adam Woźniak 
jasno sprecyzował swój cel, czyli kuchnia w oparciu 
o regionalnych dostawców. Teraz jego następca Pa-
weł Stawicki, deklaruje kontynuację idei slow. Restau-
racja w hotelu stanowi nie lada wyzwanie i towarzyszą 
jej różne ograniczenia. Z tymi poradziła sobie również 
restauracja Wave w hotelu Sheraton. Jej lokalizacja - 
tuż przy morzu, w zasadzie obliguje do tego, by slow 
food się tam pojawił. Pałac Kościeszy to z kolei miej-
sce na uboczu. Restauracja Czarny Kos na Kaszu-
bach, niedaleko Żukowa buduje ciekawą ofertę, a szef 
kuchni nieustannie poszukuje nowych smaków i in-
spiracji. W efekcie tych poszukiwań powstają np. lody 
o smaku pędów młodej sosny czy wegański śledź bez 
śledzia. Dla odmiany największą pasją właściciela 
restauracji Dym na Wodzie Rafała Niewiarowskiego 
są ryby - tradycyjna obróbka i potrawy z różnych ich 
części - a w przyszłości chce ograniczyć się jedynie 
do producentów znajdujących się do 30 km od jego 
restauracji. Prawdziwą perełką jest też restauracja 
Delmonico Cut, której oferta zdecydowanie wykracza 
poza standardy. Właściciele prowadzą na Kaszubach 
hodowlę krów rasy wagyu, co wynika z ich pasji i ma-
rzeń. Mamy okazję zjeść tu nie tylko najlepsze mięso 
w Polsce, ale jestem przekonany, że prezentuje ono 
najwyższy poziom światowy. 

WOJCIECH RADTKE
www.radtkeart.eu 

Jednostka roztentegowa-
na. Wszechstronny artysta. 
Niestrudzony poszukiwacz 
prawdy. Utytułowany twórca 
wielu wydarzeń artystycznych 
i kulturowych w przestrzeni 
miejskiej, galeriach, teatrach 
w Polsce i za granicą. Rzeź-
biarz. Malarz. Rysownik. 
Reżyser. Grafik. Scenograf. 
Poeta. Fotograf. Performer. 
Ojciec. Mąż. Entuzjasta go-
towania i dobrej kuchni. Lider 
Slow Food Pomorze.
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browary rzemieślnicze z całej Polski 

foodtrucki, zakąski do piwa

strefa VIP

muzyka na żywo

gry planszowe, flippery i inne atrakcje
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więcej informacji na
hevelka.pl
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PORA NA RYBĘ
AUTOR: MILENA ŚMIŁEK

Dobrze przyrządzona, aromatyczna ryba to nie tylko kulinarne marzenie turystów, ale i miesz-
kańców nadmorskich kurortów. Szczególnie latem, kiedy ich smakiem można delektować się na 
świeżym powietrzu. Gdzie w Trójmieście zjeść dobrą rybę? Jak rozpoznać tę świeżą? I przede 
wszystkim czy naprawdę należy zwiększyć ich ilość w codziennej diecie? 

Informacja o tym, że Polacy spożywa-
ją za mało ryb raczej nikogo nie dziwi. 
I choć naukowcy od lat przekonują o ich 

dobroczynnym wpływie na zdrowie, samo-
poczucie i prawidłowe funkcjonowanie or-
ganizmu, wciąż zbyt rzadko goszczą one na 
naszych talerzach. 

ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW  
ODŻYWCZYCH 
O tym jak wiele cennych mikroelemen-
tów dostarczają naszemu organizmowi 
ryby wiadomo od zawsze. Ryby bogate są 
w kwasy tłuszczowe Omega-3, które pozy-
tywnie wpływają na układ krążenia, chronią 
przed miażdżycą, zawałem, nowotworami, 
a także zwiększają produkcję serotoniny. 
Oprócz tego w ich mięsie znajdują się także 
między innymi witamina A, witamina D, po-
tas, fosfor i magnez. 

Ryby morskie zawierają również sporo 
jodu, który jest niezbędny w utrzymywaniu 
odpowiedniego funkcjonowania tarczycy. 
Warto wspomnieć, że ryby niskokalorycz-
ne, o niewielkiej zawartości tłuszczu, są 
świetnymi sprzymierzeńcami osób, które 
podjęły walkę o szczupłą sylwetkę. Nale-
żą do nich między innymi dorsz, pstrąg, 
szczupak, okoń, sandacz. 

NA RYBKĘ DO GDYNI
Restauracje w turystycznym sercu Gdy-
ni, czyli na Bulwarze Nadmorskim, oferu-
ją dania rybne z różnych kuchni świata. 
W Barracudzie znajdziemy pstrąga tęczo-
wego w marynacie orientalnej gotowane-
go na parze, podawanego na sałatce tab-
bouleh z kaszą bulgur. Uwagę przyciąga 
również Półmisek Barracuda, czyli połą-
czenie dorsza, łososia, pstrąga, halibuta, 

muli i kalmarów z pieczonymi ziemniaka-
mi, frytkami, ryżem jaśminowym, sałatą 
i sezonowymi warzywami. 

Restauracja Del Mar natomiast ma 
w swoim menu między innymi halibuta 
w sosie szczawiowym z ziemniaczany-
mi roesti i sezonowymi warzywami. Dla 
tych, którzy szukają klasycznego, do-
brze znanego dania obiadowego z rybą 
w roli głównej, szef kuchni przygotuje 
filet z dorsza z frytkami i bukietem suró-
wek, czy filet z sandacza w sosie śmieta-
nowym z ziemniakami z wody i sezono-
wymi warzywami. 

RYBA W SOPOCIE
W sopockiej restauracji Amici, słynącej 
z kuchni włoskiej, smakosze ryb mogą 
zdecydować się na smażony na maśle filet 
z sandacza w sosie cytrynowo - maślanym, 
czy doradę z grilla z z cytryną, świeżymi 
ziołami, rukolą, pomidorami koktajlowymi, 
parmezanem, orzeszkami pini oraz świeżo 
wypiekaną ciabattą z oliwą z oliwek. Bar-
dziej tradycyjne propozycje znajdziemy na-
tomiast w restauracji U Kucharzy, w której 
do wyboru są sandacz, okoń, pstrąg, łosoś 
i dorsz. 

Przenosimy się do restauracji Morska w So-
pocie, która - jak na nazwę przystało - w kar-
cie pochwalić się może takimi przysmaka-
mi, jak m.in. rozgrzewający i egzotyczny 
łosoś gotowany w sosie red curry mango 
z ryżem basmati, groszkiem cukrowym oraz 
limonką, papają i bambusem. Na tych, któ-
rzy jednak wolą bardziej tradycyjne smaki, 
czeka filet z turbota z borowikowym gra-
tin z pieczonymi burakami, dynią i fasolką 
szparagową.

PROSTO Z KUTRA
Wyczekiwane są od rana i bywa, że wszyst-
kie rozchodzą się w ciągu godziny. Świeżo 
złowione ryby są nie lada gratką w nadmor-
skich kurortach. Najczęściej wybieranymi, 
miejscowymi gatunkami są dorsz i flądra. 
Świeżą rybę w Trójmieście, prosto od ryba-
ka, można znaleźć między innymi w przy-
stani rybackiej w Sopocie, znajdującej się 
niedaleko baru Przystań. 

Obydwa miejsca zasłynęły już jakiś czas 
temu – przystań zawsze świeżymi rybami 
(należy jednak pamiętać, że ryby prosto 
z kutra są sprzedawane tylko wtedy, gdy 
aura umożliwia wypłynięcie na połów), a bar 
swoją specjalnością, czyli Zupą Rybaka 
i pysznymi smażonymi rybami, po które 
w sezonie kolejka potrafi ciągnąć się kilka 
metrów. 

DOBRY WYBÓR
Kupując rybę kluczową kwestią jest jej świe-
żość. Nigdy nie mamy stuprocentowej pew-
ności czy była ona przechowywana w odpo-
wiednich warunkach. Możemy natomiast 
spróbować ją ocenić, by zminimalizować 
ryzyko kupna mięsa, które nie nadaje się do 
spożycia. Skóra ryby powinna być gładka 
i błyszcząca, a łuski powinny do niej przyle-
gać. Nie powinna być pokryta śluzem (wyją-
tek stanowią te z rodziny karpiowatych). 

Mięso po naciśnięciu nie może się zapadać 
lub być twarde. Powinno za to być spręży-
ste i z łatwością wracać do pierwotnego 
kształtu. Ważnymi elementami są również 
skrzela i oczy. Jeśli te pierwsze mają biały 
bądź szary kolor, to znak, że ryby lepiej nie 
kupować. Oczy natomiast nie mogą być 
mętne i wklęsłe.
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ul. Polna 1, Sopot 81-745
tel. 519-786-958

pytania@secretariat.pl
facebook.com/Secretariat-restaurant-events



Lody naturalnie 
kręcone

Serce Gdańska, jasne wnętrze w kolo-

rze mięty z odrobiną lukru, kącik dla 

dzieci i atmosfera, która sprawia, że 

chce się tu po prostu wracać. A to dopiero 

początek, bo głównym bohaterem Paulo 

Gelateria są oczywiście lody. Przepełnione 

smakiem i w 100-procentach naturalnymi 

składnikami, lody rzemieślnicze tworzone 

są tu na bieżąco, każdego dnia. Nie jest to 

bowiem produkcja masowa, a mała, lokalna 

manufaktura. Najlepiej samemu przekonać 

się, jak smakują niecodzienne i zaskakujące 

połączenia, o których nawet nie pomyśleliby-

śmy, że mogą do siebie tak idealnie pasować. 

Co powiecie na czekoladę z borowikami, 

gruszkę z gorgonzolą, awokado z czerwo-

nym pieprzem lub sorbet mango-melon? Za 

wszystkimi tymi smakowymi, a jednocześnie 

smakowitymi połączeniami stoi Paweł Pe-

trykowski, obecnie panujący mistrz Polski w 

Lodziarstwie. Inspiracji szuka na całym świe-

cie, a wizyta w jego lodziarni, to rzeczywiście 

prawdziwa kulinarna podróż wokół globu. Je-

śli więc chcecie zapewnić swoim znajomym, 

czy rodzinie (i to nie tylko najmłodszym!) 

niecodzienne doznania smakowe oraz miło 

spędzić czas, zdecydowanie zajrzyjcie do 

słodkiego wnętrza Paulo Gelateria.

Podwale Staromiejskie 96/97, Gdańsk
tel. 515 092 287

 / paulogelateria
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W POGONI ZA SZCZĘŚCIEM
Niejednokrotnie nasza motywacją do działania jest dążenie do szczęścia, ale co to naprawdę oznacza 
być szczęśliwym? We wschodniej filozofii szczęście to stan zadowolenia z obecnej chwili, bez martwie-
nia się przeszłością, która minęła oraz bez niepokoju o przyszłość, która niezależnie od czynionych 
planów potrafi być zaskakująca. Przy ulicy Szafarnia 11 w Gdańsku są dwa miejsca, gdzie zwraca się 
szczególną uwagę na celebrację chwili, która może być wyjątkowym momentem w trakcie dnia, kiedy 
spokój i stan zadowolenia dostępne są nie tylko dla mnichów czy joginów.

Docenieniu walorów chwili pomagają 
widok na Motławę pełną jachtów, 
Żurawia będącego świadectwem 

kupieckiej tradycji Gdańska, piękną pano-
ramę Starego Miasta, a ponadto wyjątkowe 
wnętrza dwóch lokali, Delmonico Cut Steak-
house oraz UMAM Marina Patisserie & Art.

W restauracji Delmonico Cut Steakhouse 
goście mają okazję zasmakowania steków 
przyrządzonych z mięsa krów japońskiej 
rasy Wagyu (znanej również jako Kobe), 
które hodowane są na kaszubskim tere-
nie objętym ochroną Natura 2000, w go-
spodarstwie prowadzonym bezpośrednio 
przez właścicieli restauracji. Sposób chowu 
w wielu obszarach różni się od tradycyj-
nego, począwszy od jakości wyżywienia, 
sposobu traktowania oraz komfortu życia 
zwierząt. Bydło traktowane jest wyjątkowo, 
co wpływa na smak i strukturę mięsa. 

Charakterystyczna, bardzo intensywna mar-
murkowatość (to znaczy zawartość tłusz-
czu w mięsie) zapewnia delikatność, so-
czystość, aromat i wyjątkowy smak mięsa. 
Różnorodność gramatury steka zależy od 
cięcia, które kucharze wykonują osobiście. 
Czy faktycznie jest to prawda, że te steki są 
smaczniejsze? Bezwzględnie należy spraw-
dzić samemu, ci co już wypróbowali po-
twierdzają, że szczęście i zadowolenie krów 
wyczuwa się w każdym kęsie.

O UMAM pisano już wiele przy okazji nagro-
dzenia Krzysztofa Ilnickiego, szefa pracowni 
cukierniczej znajdującej się na terenie Gar-
nizonu, nagrodą Grand Prix dla najlepsze-
go cukiernika, przyznanej w marcu 2016 r. 
przez Francuską Akademię Gastronomicz-
ną AIG. W UMAM Marina, miejscu stwo-
rzonym przez fanów smaków komponowa-
nych w UMAM, znaleźć można coś więcej 
niż ciastka, choć sztuka cukiernicza jest 
niewątpliwie tematem przewodnim tego 

miejsca. 

Chwili przyjemności sprzyja sztuka odbiera-
na za pomocą wielu zmysłów. Na ścianach 
prezentowane są obrazy gdańskiej artystki 
Magdy Benedy – kolorowe i pełne radości, 
naprzeciw dzieła sztuki cukierniczej skła-
niające do refleksji, czy podziwiać, czy jeść. 
Dopełnieniem kulinarnej rozkoszy są lody 
Grzegorza i Adama Kasprzyków z Włady-
sławowa, który poświęcił im ostatnie 20 lat 
swojego życia oraz wyśmienita kawa. 

Warto sprawdzić, kiedy topowy model eks-
presu obsługiwany jest przez Mateusza 
Kędzia, który na życzenie potrafi wycza-
rować z kawy i mleka, kotka, misia rozetę 
i wiele innych wzorów. Drogę do osobistego 
szczęścia wynikającego z pogody ducha 
i zadowolenia z chwili bieżącej każdy musi 
znaleźć samodzielnie, niewątpliwie można 
sobie pomóc poprzez pozwolenie innym na 
traktowanie się w nadzwyczajny sposób. 
W Delmonico Cut Steakhouse oraz UMAM 
Marina wiedzą jak pozwolić gościom czuć 
się wyjątkowymi. Po prostu warto te miej-
sca odwiedzić.

Delmonico & UMAM marina   •   Gdańsk, ul. Szafarnia 11
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To już 23. sezon Lata Teatralnego, który zapowiada się rów-
nie interesująco, jak w poprzednich latach. Bogata oferta 
szczególnie może zadowolić miłośników poezji śpiewanej, 
kultury żydowskiej, czy piosenek kabaretowych. Na scenie 
zobaczymy m.in. Renatę Przemyk, Piotra Machalicę, Hannę 
Banaszak, Artura Andrusa, czy Katarzynę Żak. Nie obejdzie 
się też bez premier spektakli dramatycznych i muzycznych 
oraz wybitnych spektakli impresaryjnych z Polski i zagrani-
cy. W sierpniu odbędą się też półfinały konkursu „Pamię-
tajmy o Osieckiej”, które są organizowane we współpracy 
z Fundacją „Okularnicy”. Program na teatratelier.sopot.pl.
Sopot, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej, 
1 lipca – 31 sierpnia

LATO TEATRALNE 
W TEATRZE ATELIER 

Ponad 200 gatunków piwa, 50 wystawców,  4 tys. m2 
powierzchni, 12 food trucków... Podczas II edycji festiwalu 
miłośnicy piwa mają aż trzy dni, aby poznać tajemnice 
produkcji piwa oraz skosztować nowych smaków. Będzie 
można także spróbować orzeźwiających cydrów rze-
mieślniczych oraz napojów bezalkoholowych. Nie zabrak-
nie również bogatej oferty gastronomicznej – zakąsek, lo-
dów na bazie piwa oraz food trucków, które zajmą tereny 
na zewnątrz hali. Ponadto przewidziane są dodatkowe 
atrakcje, jak flippery, transmisje meczów z piłkarskich mi-
strzostw Europy na olbrzymim ekranie LED.
Gdańsk, Stadion Energa, 
Gdańsk, Amber Expo, 24-26 czerwca

FESTIWAL PIW RZEMIEŚL-
NICZYCH HEVELKA

Festiwal designu obfitujący w inspirujące wystawy, 
wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dyskusje. Program 
skierowany jest zarówno do profesjonalistów, mło-
dych przedsiębiorców, jak i entuzjastów szukających 
inspiracji do twórczego działania i kreatywnego spę-
dzania czasu. Tegoroczna myśl przewodnia festiwalu 
odwołuje się do historii Gdyni, która w  tym roku ob-
chodzi swoje 90-lecie. Miasta ważnego i strategiczne-
go z uwagi na swoje położenie nad Bałtykiem. Organi-
zatorzy chcą przywrócić miastu mentalne połączenie 
z morzem wykorzystując do tego design. Posłużyć 
temu ma odwoływanie się do lokalności, tradycji, spe-
cyficznych materiałów i rzemiosła. 
Gdynia, różne lokalizacje, 1 - 10 lipca

GDYNIA DESIGN DAYS 

Artysta, który początkowo pisał teksty dla innych 
wokalistów, jako solista zyskał ogromną popularność 
zarówno w swoim kraju jak i w Polsce. O uwielbieniu 
naszych rodaków do Nohavicy świadczyć może płyta 
„Świat według Nohavicy” wydana w polskim tłuma-
czeniu, wykonana przez polskich artystów, niedługo 
po publikacji pokryła się złotem. Twórczość tego cze-
skiego poety, kompozytora, pieśniarza jest bardzo róż-
norodna – ma swoim repertuarze zarówno poetyckie, 
pełne zadumy ballady, jak i wesołe, wręcz rubaszne 
pieśni, dzięki czemu potrafi wprowadzić słuchacza 
w stan refleksji i ogromnej radości. Tak też na pewno 
będzie już w lipcu w Sopocie. 
Sopot, Opera Leśna, 3 lipca, godz. 21:00

JAROMIR NOHAVICA 

Najnowsza propozycja Teatru Muzycznego ROMA to 
spektakl, na który składają się wielkie przeboje mu-
sicalowe. To jednocześnie przeszłość i przyszłość 
teatru muzycznego. Z klasyki, nie zabraknie fragmen-
tów dzieł tak odmiennych, jak „Jesus Christ Super-
star” i „Notre-Dame de Paris”. Organizatorzy zaskoczą 
nas czymś z Disneya, czymś z Andrew Lloyda Web-
bera. Będzie wesoło jak w „Producentach” i strasznie 
jak w „Jekyll i Hyde”. Ale będzie też... bardzo aktualnie. 
A aktualnie na świecie królują dwa tytuły: „Newsies” 
i „Księga Mormona”. Wszystko to z towarzyszeniem 
znakomitej orkiestry po dyrekcją Jakuba Lubowicza 
wraz z zespołem tanecznym.  
Sopot, Opera Leśna, 30 lipca, godz. 20:30

ALE MUSICALE!

Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury co roku 
w czerwcu otwiera sezon imprez plenerowych na Placu 
Zebrań Ludowych. Inauguracyjną imprezą jest Noc Świę-
tojańska, którą w tym roku przejmuje zespół Kombi wraz 
z przyjaciółmi. Przed Kombi zagrają: Milczenie Owiec - roc-
kowa grupa z Trójmiasta oraz Rezerwat – polska grupa 
rockowa, założona w 1982 roku, debiutująca na Festiwalu 
Rockowisko. Tuż przed gwiazdą wieczoru wystąpi też Ma-
rek Piekarczyk – wokalista legendarnej grupy TSA, który 
występuje na scenie od 1969 roku. Marek był także trene-
rem i jurorem w talent show „The Voice of Poland”. 
Gdańsk, Plac Zebrań Ludowych, 
24 czerwca, godz. 18:00

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
W GDAŃSKU

Prestiżowe IMPREZY
CZYLI SUBIEK T Y WNY PRZEGL ĄD W YDARZEŃ

AUTOR: KATARZYNA PADUCH

Euro Chamber to 9 dni koncertowych, a także wydarze-
nia towarzyszące – w tym roku jest to wystawa zdjęć 
festiwalowych i kurs fotografowania. Do najważniej-
szych artystów występujących podczas tegorocznej 
edycji festiwalu należą m.in. Grupa MoCarta (2 lipca), 
która świętuje dwudziestolecie istnienia i planuje spe-
cjalny program na pięciolecie festiwalu, a także Leszek 
Możdżer i Lars Danielsson – zamykający festiwal 10 lip-
ca. Wystąpi także wielu innych znakomitych muzyków, 
w różnych miejscach Trójmiasta. Szczegółowy program 
na stronie eurochambermusicfestival.com
Gdańsk, różne lokalizacje, 
21 czerwca – 10 lipca

EURO CHAMBER MUSIC 
FESTIVAL

Kino ponownie opanuje niemal cały Sopot. Projekcje 
odbędą się w salach kinowych, studyjnych, teatral-
nych, będzie też kino plenerowe na plaży, nad samym 
brzegiem morza. Na miłośników kina czeka ponad 
120 projekcji filmowych, warsztaty, koncerty do kina 
niemego, spotkania z twórcami i panele dyskusyjne. 
Wyjątkowym wydarzeniem będzie koncert muzyki 
filmowej na plaży w wykonaniu symfonicznej orkie-
stry smyczkowej z udziałem zaproszonych muzyków, 
DJ'ów oraz Vj'ów. W programie tegorocznej edycji 
znajdziemy trzy międzynarodowe konkursy filmowe 
– szczegółowy program na sopotfilmfestival.pl
Sopot, różne lokalizacje, 9-17 lipca

SOPOT FILM 
FESTIWAL 2016 
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 JAKUBIK/DERIGLASOFF

PRZEBOJEM 
W XXI WIEK

AUTOR: CZESŁAW ROMANOWSKI
FOTO: MICHAŁ JAWORSKI I MAŁGOSIA DERIGLASOFF

Postanowili pójść z duchem czasu, a nawet go wyprzedzić. W epoce szybkiej infor-
macji, esemesów, skrótowości, nagrali płytę „40 przebojów”, na której piosenki nie 

trwają dłużej niż minutę. Czy będzie wyznaczać nową jakość w muzyce? Nawet jeżeli 
nie, to Arkadiuszowi Jakubikowi i Olafowi Deriglasoffowi nikt nie zabierze ogrom-

nej frajdy, jaką mieli podczas jej nagrywania. My zachęcamy oczywiście do lektury 
wywiadu i do posłuchania płyty, którą za darmo możecie ściągnąć ze strony www.

jakubik-deriglasoff.pl.

Panowie, jesteście stosunko-
wo młodym zespołem, choć 
jednocześnie dosyć doświad-
czonym, więc zacznę od pod-
stawowego pytania: jak to się 

stało, że postanowiliście nagrać wspólną 
płytę?
Arkadiusz Jakubik: Może na początku 
wtrącę swoje trzy grosze: młody jestem ja, 
a doświadczony jest Olaf (śmiech). 
Olaf Deriglasoff: (śmiech) Najlepiej śmiać 
się ze swoich dowcipów, co Areczku? Ale 
faktycznie tak jest, że Arek robi za tego 
młodego, a ja za doświadczonego w tym 
zespole. A współpraca wzięła się stąd, że 
jesteśmy z Arkiem ludźmi ulepionymi może 
nie do końca z tej samej, ale z podobnej gli-
ny i lubimy sobie czasami popracować dla 
dobra słuchaczy i odbiorców. I dla własnej 
przyjemności. 
A.J.: Wiele lat temu zadałem Olafowi jed-
no z fundamentalnych, wręcz eschatolo-
gicznych pytań: po co robić cokolwiek, na 
przykład muzykę? Powiedział mi znamien-
ne słowa: robi się ją dla siebie i dla swoich 

przyjaciół. I myślę, że tej idei wierna jest 
płyta, którą razem popełniliśmy. Płytę pod 
tytułem „40 przebojów” zrobiliśmy właśnie 
dla siebie i dla swoich kumpli. A to, że chce-
my by jak najwięcej osób dołączyło do gro-
na naszych przyjaciół, to inna sprawa. 
O.D.: To oznacza tyle, że chcemy mieć jak 
najwięcej kumpli i przyjaciół. 
A.J.: Dokładnie. Ale nie ukrywamy też, że 
to wszystko dzieje się trochę na naszych 
zasadach, bo płyta jest jaka jest, a my sze-
roko otwieramy ramiona do wszystkich 
chętnych i ich do tego grona zapraszamy, 
dając im naszą muzykę. Za darmo.
O.D.: Tylko jest jeden warunek: muszą zro-
zumieć o co nam chodzi. Jeżeli tego nie 
zrozumieją, może to kumplostwo i ta przy-
jaźń się nie udać.

No właśnie, bo ja cały czas próbuję zro-
zumieć, o co wam chodzi. Bo w tym co 
piszecie o tej płycie, że piosenki na niej 
będą trwały tylko minutę, bo taki jest 
duch czasu, wyczuwam też jakiś bunt 
i niezgodę, na to co się dzieje w muzyce. 

Że piosenki muszą być krótkie, bo lu-
dzie nie mają czasu na wsłuchiwanie się 
w dłuższe utwory. Czy dobrze odczytuję 
ów bunt? Czy walę kulą w płot?
O.D.: Ironia jest zawsze częścią naszego 
myślenia. Ale ironia miła. Nie komentujemy 
rzeczywistości w sposób mający na celu 
jedynie wyśmianie. Puszczamy z jednej 
strony oko do słuchaczy, z drugiej rzeczy-
wiście te krótkie utwory świetnie zadziałały, 
zeszły ze sobą, a idea jest taka, że jeste-
śmy o krok do przodu przed wszystkimi. 
A.J.: To zabawne, że faktycznie to się za-
działo z pewnej idei niezgody na to, co się 
dzieje dokoła, na to, co Olaf znakomicie na-
zwał „dżinglowatością”. To czego słuchamy 
w radiu, co oglądamy w telewizji, kinie musi 
być coraz szybsze, coraz krótsze, coraz 
więcej bodźców musimy dawać widzowi 
i słuchaczowi, bo ludzie strasznie szybko 
się nudzą. Gdzieś przeczytałem na przy-
kład notatkę o konkursie wierszy esemeso-
wych, gdzie wiersz nie mógł być dłuższy niż 
140 znaków! Ten świat doszedł do jakiejś 
debilnej krawędzi, do jakiegoś horrendalne-
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go skrótu, ludziom wystarcza porozumie-
wanie się za pomocą najprostszych słów. 
Za chwilę porozumiewać się będziemy za 
pomocą onometopei, bo nasz język staje 
się coraz bardziej ubogi, a informacje coraz 
krótsze i bardziej zwięzłe. I stąd się wzięła 
ta płyta. Która, o paradoksie, strasznie, ale 
to strasznie nas kręci. Może więc faktycz-
nie coś w tym jest, że tak właśnie będzie 
wyglądała muzyka w przyszłości.

Oglądając oba wasze teledyski, myślałem 
sobie: to są skity, czy to już jest całość? 
Czując w tym spory niedosyt, chęć na dal-
szy ciąg, rozwinięcie. Czy o ten niedosyt 
też wam chodziło?
O.D.: Nie do końca chodziło nam o niedo-
syt. Ale na pewno jesteśmy zwolennikami 
publiczności, która 
prosi o jeszcze, niż 
publiczności, któ-
rej się zbiera na 
mdłości, bo dosta-
ła za dużo. Więc 
fajnie mieć przed 
sobą publiczność, 
która chce jeszcze. 
A.J.: O to chodzi, 
że numer się za-
czyna, jest zwrot-
ka, refren i nagle 
pach! Niespełna 
minuta i wszystko 
się nagle kończy. 
Robiąc różne rze-
czy zawsze staram 
się stawiać w po-
zycji widza czy słu-
chacza. I jestem 
przekonany, że 
większość z nich 
będzie zaskoczona 
słuchając naszej 
płyty. Dlaczego te 
numery trwają tak 
krótko? Niedosyt 
jest pewną częścią pomysłu na tę płytę. Je-
steśmy w trakcie prób do pierwszego kon-
certu, premiery tej płyty, która odbędzie się 
dziewiątego czerwca i czuję, że im szybciej 
te numery będą następowały po sobie, im 
więcej tego zdziwienia, zaskoczenia, nie-
dosytu zostawimy u widza/słuchacza, tym 
lepiej. Na pewno nie będziemy tych piose-
nek przearanżowywać, by były koncertowe, 
dłuższe, z dłuższymi solówkami, improwi-
zacjami. To jest absolutnie konsekwentny 
koncept, od początku do końca. 

Wasz teledysk, który do „Jesieni średnio-
wiecza” nakręcił Wojciech Smarzowski 
jest dosyć, a nawet bardzo szokujący, 
wręcz makabryczny… Czy to jest wasz 
komentarz do tego, co dzieje się teraz na 
świecie?

O.D: To pytanie do Wojtka.
A.J.: Absolutnie, ponieważ Wojtek jest au-
torem scenariusza i to jest jego koncept. 
Natomiast gdy dostaliśmy jego propozycję 
scenariusza, było nam w to graj! Ponieważ 
w tym było to, na co zwróciłeś uwagę: te-
ledysk, który nagraliśmy jeszcze w ubie-
głym roku, stał się nagle i nieoczekiwanie 
niebywale aktualny a propos tego, co się 
dzieje teraz na świecie i w Europie. Czego 
zaczynamy się bać, czegoś, co uzewnętrz-
nia nasze fobie. Fobie, które są w różny spo-
sób podsycane, można absolutnie znaleźć 
w „Jesieni średniowiecza” Smarzowskiego. 

Autorami tekstów są Krzysztof Varga 
i Marcin Świetlicki. Czemu właśnie oni?
A.J.: To są moi kumple, są najlepsi w tym, 

co robią. Mam do nich zaufanie. I jak gdyby 
ich świat, ich emocje, ich przeżycia, są mo-
imi przeżyciami. Jesteśmy z tego samego 
pokolenia i nie mam żadnego problemu 
z tym, by identyfikować się z tym, co oni 
napiszą.
Olaf, powiedz mi, czy te utwory, które znala-
zły się na płycie, skomponowałeś specjal-
nie na nią, czy są to pomysłu, które miałeś 
już wcześniej?
O.D.: Płyta, którą zrobiliśmy z Arkiem po-
wstała w trzy miesiące od A do Z. Obaj lu-
bimy pracować – to nie żart, ani ironia, tak 
po prostu mamy – i umawialiśmy się w ten 
sposób, że Arek przyjeżdżał do mnie we 
wtorek i śpiewał trzy utwory. W momencie, 
kiedy wychodził ode mnie ze studia, za-
bierałem się do pracy i pisałem następne 
trzy utwory do piątku, soboty, wysyłałem 

je Arkowi, a on przygotowywał do nich 
teksty, melodie, które chce zaśpiewać. Nie 
wchodziliśmy sobie w kompetencje – to 
znaczy Arek przyjmował moją propozycję 
muzyczną, ja zaś w pełni akceptowałem 
jego propozycję tekstową i wokalną; w jaki 
sposób i co chciał zaśpiewać było zupełnie 
po jego stronie, a jaki otrzyma podkład – 
po mojej. Mieliśmy mnóstwo wielkiej, nie-
kłamanej przyjemności pracując ze sobą 
przy tej płycie, ponieważ obydwaj mieliśmy 
świadomość przekraczania własnych ba-
rier, własnych ograniczeń stylistycznych 
związanych z tym, co robimy na co dzień. 
Ja jestem rockmanem, Arek aktorem 
i rockmanem, ale jego zespół Dr Misio gra 
zupełnie inny rodzaj muzyki, Deriglasoff 
Band gra zupełnie inny rodzaj muzyki. Tutaj 

nie mieliśmy kom-
pletnie żadnych 
stylistycznych wy-
tycznych. Nie stała 
nad nami żadna 
wytwórnia, żaden 
producent, ani nikt, 
kto w jakikolwiek 
sposób wpływał 
na to, co ma się 
znaleźć na płycie. 
Na marginesie 
wspomnę, że mie-
liśmy taki oto epi-
zod, iż poszliśmy 
do pewnego zna-
jomego mającego 
wytwórnię płyto-
wą, z pytaniem, 
czy nie chciałby 
przypadkiem wy-
dać tego nasze-
go oryginalnego 
materiału, czegoś, 
co byłoby czymś 
zupełnie nowym 
dla jego słuchaczy. 
Odpowiedział, że 

bardzo chętnie, że nasze nazwiska wróżą 
jakieś zainteresowanie, nie widzi jednak ani 
jednego hita na płycie „40 przebojów”. Co 
wprawiło nas w niebywale dobry nastrój...
A.J.: Bo o to właśnie nam chodziło. 
O.D.: Tak, to była chyba najlepsza recenzja 
tego, co zrobiliśmy. 

Już w dwóch pierwszych utworach, które 
udostępniliście słychać, że rozrzut sty-
listyczny na tej płycie jest spory. Sami 
piszecie o disco, techno, elektro-pop, 
hard core. Jak się w tych stylistykach się 
odnalazłeś, Olafie? Czy była w tym chęć 
zmierzenia się z stylami, których do tej 
pory nie ruszałeś?
O.D.: Na tym właśnie polega wolność. Je-
żeli będziemy uważali siebie za punkowca,  
heavymetalowca, czy każdego innego 
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-owca, to będziemy siedzieli w bunkrze na-
szej stylistyki, którego ściany zaczynają 
się niebezpiecznie do nas zbliżać. Wolność 
polega na tym, że robimy dokładnie to, co 
w danej chwili mamy ochotę zrobić. Jeżeli 
mamy ochotę popływać w basenie, to nie 
znaczy, że musimy codziennie w nim pły-
wać. Dzisiaj możemy popływać, następ-
nego dnia pojechać do włoskiej knajpy, 
a jeszcze kiedy indziej pójść na medytację 
zen. I taka jest ta płyta. Gdy któregoś dnia 
miałem jazdę, żeby zrobić coś tanecznego, 
to się nie ograniczałem z tego powodu, że 
Deriglasoff jest nie-taneczny i nie robi takiej 
muzyki. Nie robię muzyki tanecznej, więc 
fajnie byłoby ją zrobić! Nie robię muzyki 
elektronicznej, więc warto byłoby ją zrobić! 
To jest płyta otwarcia, to jest muzyka, która 
nie zna barier!
A.J.: A Deriglasoff – muzyk klasyczny? Jak 
dostałem numer, gdzie Olaf gra jakieś pasa-
że na fortepianie, to mi kapcie spadły! A ja 
z kolei przyniosłem wtedy tekst o mięsie. 
Dokładnie w każdy piątek dostawałem trzy 
numery od Olafa i miałem weekend na to, 
żeby wybrać do tego teksty, czy coś dopi-
sać. I gdy wreszcie spotykaliśmy się razem 
w te wtorki, to tworzyliśmy coś, co nie rzą-
dziło się żadną zasadą, było kompletnie od-
jechane. I to co powiedział wcześniej Olaf: 
żadnych dyskusji z jego światem, szanuję 
i akceptuję to, co on zaproponował i sam 
muszę do tego dostosować swój świat i za-
trybić razem z jego światem. Trzeba więc 
było zobaczyć jego minę, kiedy w następ-
ny wtorek przychodziłem ze swoimi melo-
diami i tekstami i dana piosenka podążała 
w kompletnie innym kierunku, bo tekst wy-
wrócił ją na drugą stronę. 
O.D.: Arek, pamiętasz, tak było na przykład 
z „Rowerkiem” - kiedy przyszedłeś i do tego 
mojego, w sumie fajnego, kawałka, mające-
go przebojowy potencjał, przyniosłeś tekst, 
który zacząłeś śpiewać jakimś dziecinnym 

głosem. Kompletnie nie wiedziałem, co 
mam o tym myśleć. Ale przez to, że mamy 
tak otwartą formułę i nikogo nad sobą, kto 
by się mógł poczuć oszukany, skrzywdzo-
ny, że robimy to tak, jak robimy, więc ta 
wolność, o której cały czas mówimy, ma-
nifestowała się w całej swej okazałości. 
Zaskakiwanie jeden drugiego było pięknym 
przeżyciem. 

Nie macie wydawcy i rozdajecie płytę za 
darmo. Od początku mieliście taki plan?
O.D.: Arku, wyjaśnij panu.
A.J.: Przez pewien czas myśleliśmy, czy by 
nie zainteresować którejś z firm płytowych. 
Ale zdając sobie sprawę, że takie rozmowy 
wymagały by od nas pójścia na oczywisty 
kompromis, zdusiliśmy ten koncept w za-
rodku. Ta płyta jest po prostu, jakby to po-
wiedzieć... My się w ten sposób wyrażamy 
i nie pozwolimy na to, by ktokolwiek miał 
w to ingerować i mówić nam, że powinni-
śmy zrobić chociaż jeden dłuższy numer 

do radia, to czy tamto. Jesteśmy starymi 
osłami spod znaku barana albo koziorożca, 
którzy gdy robią coś w co wierzą, robią to 
do końca tak, jak oni chcą, a nie mając nad 
sobą kogoś, kto będzie nam mówił, co po-
winniśmy zmienić, by było lepiej. 

Całkowita wolność...
A.J.: Absolutnie! Tak w ogóle chcemy, żeby 
do tych utworów powstało 40 teledysków. 
Już się zadeklarował z pomocą Łukasz Pal-
kowski, który jest wielkim admiratorem tej 
płyty i tego pomysłu, Zbyszek Libera, który 
jest autorem okładki do tej płyty też się za-
oferował. Tak więc zbieramy zaprzyjaźnio-
nych, zdolnych kolegów i mamy nadzieję, 
że tych klipów powstanie jak najwięcej. Na-
mówimy też do tego naszych fanów. 

Muszę wam, panowie, powiedzieć, że 
strasznie przyjemnie się słucha mło-
dzieńczego wręcz entuzjazmu w waszych, 
niemłodych już przecież ustach. Ta wa-
sza podjarka tą płytą jest strasznie fajna 
i zaraźliwa.
O.D.: Myślę, że uderzyłeś w bardzo czułą 
strunę, ponieważ jednym z moich podsta-
wowych zarzutów, jeśli chodzi o artystów, 
ale też częstokroć publiczność, z którą mam 
do czynienia w naszym kraju, jest to, że tro-
chę brak jest nam wszystkim animuszu. 
Brak nam łupieżu, jak powiedział kiedyś Ty-
mon Tymański. I trochę brak nam tego zaan-
gażowania i entuzjazmu. Bo entuzjazm jest 
nieodłączną cechą ludzi, którzy są szczęśli-
wi. Nie można być szczęśliwym bez entuzja-
zmu. Kiedy mówimy o kimś, że się interesuje 
piłką, mówimy o nim, że jest entuzjastą piłki 
nożnej. I bardzo istotne jest pielęgnowanie 
w sobie tego entuzjazmu, nie zapominanie 
o nim, czego wszystkim życzymy. 
A.J.: Święte słowa, Olafie. Zwłaszcza, 
że jestem też entuzjastą piłki nożnej. 
O.D.: Dziękuję, Arku.
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HISTORIA JEDNEJ PIOSENKI
TYTUŁ: SOPOCKA PLAŻA

WYKONAWCA: DZIECI KAPITANA KLOSSA
TEKST I MUZYKA: OLAF DERIGLASOFF

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

Piosenka "Sopocka plaża", hit zespo-
łu Dzieci Kapitana Klossa, powsta-
ła w roku 1984. Olaf Deriglasoff, 
autor tekstu i muzyki, stworzył ten 

utwór w sposób dla siebie nietypowy. 

- Zazwyczaj pisząc piosenki biorę gitarę, brzdą-
kam na niej, improwizuję, coś zaczyna się poja-
wiać, jakaś melodia... Natomiast całą linię me-
lodyczną „Sopockiej plaży” stworzyłem jadąc 
kolejką SKM do Wejherowa, gdzie wówczas 
pracowałem - wspomina Olaf Deriglasoff. - I kie-
dy wysiadłem w Wejherowie miałem wszystko, 
łącznie z tekstem. Niektórzy artyści zwykli ma-
wiać, że tworzenie piosenek, wierszy, czy malo-
wanie obrazów jest jak telefon z nieba. I akurat 
w tym wypadku miałem właśnie takie uczucie, 
jakbym otrzymał z góry jakąś transmisję. Nie 
było wówczas komórek z dyktafonem, dykta-
fonów także było niewiele, więc musiałem tę 
piosenkę przez cały dzień w sobie pielęgnować, 
żeby jej po prostu nie zapomnieć. I dopiero, kie-
dy wróciłem z pracy wieczorem, mogłem wziąć 
gitarę do ręki i ją zagrać - dodaje muzyk. 

Moczę nogi w wodach zatoki / Brodzę w kale, 
brodzę w kale / Wokoło gniją rybie zwłoki / Ja 
idę dalej, idę dalej / Radosne dzieci zamki bu-
dują / Z piasku syfem skażonego / Wszyscy 
udają, że świetnie się czują, że nie ma w tym nic 
nienormalnego.

Tekst piosenki powstał po tym, gdy ogłoszo-
no, że jedna z najpiękniejszych plaż Bałtyku, 
właśnie plaża w Sopocie, została zamknięta 
ze względu na skażenie epidemiologiczne. 
Obowiązywał nie tylko zakaz wchodzenia do 
wody, ale też nie było można korzystać z pla-
ży, chodzić po piasku. 

- Była tam potworna liczba złośliwych, za-
rażających ludzi bakterii, powodujących 
najróżniejsze choroby. Znaleziono tam mię-
dzy innymi bakterie koli, bakterie kałowe, 
a powodem było to, że do Zatoki Gdańskiej 
spuszczano po prostu ścieki ze wszystkich 
okolicznych miast. Do tego dochodziły jesz-
cze statki, które stojąc na redzie czyściły so-
bie ładownie, bo za komuny kary za mycie 
ładowni były tak śmiesznie niskie, że wszyst-
kim armatorom po prostu opłacało się robić 
to u nas. Pamiętam zalegające na plaży 
zdechłe ryby. Napisałem więc o tym piosen-
kę, która była pierwszą w Polsce piosenką 
ekologicznie zaangażowaną - mówi Olaf.

W szambie się kąpie kilka rodzin / To ze 
Śląska są górnicy / Ktoś zbiera muszelki / 
Już od paru godzin / To turysta ze stolicy 
/ Wychodzą z wody ludzie / Cali poparzeni 
/ Już im doktor nie pomoże / Lecz są za-
chwyceni, co za atrakcja / Dziś pierwszy raz 
widzieli morze.

Deriglasoff nie ukrywa, że trochę nabija się 
tutaj z rodzimych turystów odwiedzających 
bałtyckie plaże. 

- Kpina i swego rodzaju sowizdrzalstwo są nie-
odłączną cechą trójmiejskiego humoru. My, 
chłopaki z Trójmiasta, którzy od wiosny do póź-
nej jesieni siedzieli na plaży, traktując ją niemal 
jak własne podwórko, obserwowaliśmy tych 
wszystkich turystów, tych panów z chustkami 
na głowach, te wszystkie mamuśki i dzieciaki 
nieumiejące pływać. Dla nas ktoś, kto nie umie 
pływać, był ostatnim lamusem. Więc ten turysta 
ze stolicy był archetypem kogoś śmiesznego, 
nieudacznika - wspomina Olaf Deriglasoff.  

Piosenka w swojej pierwotnej wersji, tak jak 
niemal cały repertuar założonych przez De-
riglasoffa Dzieci Kapitana Klossa, ukazała 
się dopiero w 1994 roku na kasecie „Dzieci 
Kapitana Klossa” wydanej przez wytwórnię 
S.P. Record, zawierającej rejestrację występu 
grupy ze stycznia 1986 roku w szczecińskim 
klubie "Trans". Zespół zaraz potem się roz-
padł, a Olaf wyjechał do Berlina. 

W 1996 roku grupa została na krótko reak-
tywowana, z oryginalnego ostali się tylko 
Deriglasoff i saksofonista Tomasz „Pies” Ba-
chorz. Powstała wówczas nowa wersja „So-
pockiej plaży”, zagrana w rytmie ska, która 
ukazała się na albumie kompilacyjnym „SKA-
danka” dołączonym do magazynu „Machina” 
w 1999 roku.

- Ja bardzo lubię przeróbki piosenek, uwielbiam 
to, że utwór nie jest zamkniętą formą. Muzyka 
ma tę świetną cechę, że można robić kolejną 
wersję jakiegoś kawałka, która to wersja może 
być często lepsza od oryginału. Jestem zwolen-
nikiem poprawiania i stąd nowa „Sopocka plaża” 
- z entuzjazmem w głosie o hicie minionych lat 
mówi Olaf Deriglasoff. 
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DAMY JAZZU 
W GDYNI

MUZYCZNA UCZTA 
W GDYNI

Jazz, smooth jazz, bossa nova, piosenka 
francuska i wiele innych, dobrych gatunków 
muzycznych - Ladies' Jazz Festival 2016 
zaprasza do Gdyni i Wejherowa na corocz-
ne lipcowe święto dam jazzu. To jedyny 
w Europie festiwal kobiet jazzu i prawdo-
podobnie najgęściej obsadzone nagrodami 
Grammy miejsce we wszechświecie!

Nneka, Taco Hemingway oraz Organek - 
niezwykle atrakcyjnie prezentuje się mu-
zyczna odsłona tegorocznych Cudawian-
ków - plenerowej imprezy inaugurującej 
lato w Gdyni. Odbędzie się ona 25 czerwca 
na plaży w Gdyni Śródmieściu. To zdecy-
dowanie jedna z najciekawszych propozy-
cji programowych związanych z obchoda-
mi Nocy Świętojańskiej w Polsce. 

Tegoroczną edycję 
Ladies' Jazz Festi-
val rozpocznie Pa-
ris Combo (8 lipca, 

godz. 20. Teatr Muzyczny). 
Dali początek i inspirację 
takim artystom jak ZAZ czy 
Pink Martini. Ich muzyka 
to kwintesencja muzycznej 
Francji, połączenie ska, latino, 
francuskiej tradycji kabareto-
wej, lounge music czy down 
tempo i cudownego surre-
alistycznego humoru prosto 
spod Wieży Eiffla. 

Dzień później, również w Te-
atrze Muzycznym, odbędzie 
się koncert Rumer, której 
styl ewidentnie nawiązuje 
do tradycji takich gwiazd jak 
Carol King czy Dionne War-
wick. Rumer występuje za-
równo na festiwalach typu 
Glastonbury, czy w salach 
takich jak Royal Albert Hall 
- wszak wśród swoich inspi-
racji Artystka wymienia jed-
nym tchem, zarówno Arethę 
Franklin i Joni Mitchell, jak 
i Tracy Chapman. 

Kolejny dzień festiwalu (16 
lipca, godz. 20:00, Teatr Mu-
zyczny) będzie należał do 
Carmen Moreno, polskiej 
królowej swingu. Koncert ten 
uczci 90. urodziny artystki. 
24 lipca  Ladies' Jazz Festi-

val przeniesie się na chwilę 
do  Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie, która specjal-
nie na tę okazję zamieni się 
w jedną z najpiękniejszych 
plaż w okolicach Rio de Ja-
neiro, a bohaterką będzie Sta-
cey Kent. Artystka wystąpi 
w wyjątkowym programie, na 
który złożą się najpiękniejsze 
bossa novy na świecie. 

Na zakończenie Ladies' Jazz 
Festival (25 lipca) w Teatrze 
Muzycznym zaprezentuje się 
grupaNew York Voices. Po-
trafią zaśpiewać wszystko! 
Z równą pasją i wirtuozerią 
odnajdują się w swingu, jazzie, 
R&B czy popie. Swój wyko-
nawczy sznyt i talent prezen-
tują zarówno w repertuarze 
klasycznym, jak i w piosen-
kach Paula Simona. 

Nneka to nigeryjska 
piosenkarka, która 
w wieku 19 lat prze-
prowadziła się do 

Hamburga. Jej styl — mieszan-
ka soulu, hip-hopu i afrykań-
skich ozdobników — bywa po-
równywany tego, co robi Erykah 
Badu. Delikatniejsze piosenki, 
niekiedy oparte na rytmach reg-
gae, mogą się natomiast koja-
rzyć z Ayo. 

Ale Nneka nie potrzebuje po-
równań do innych artystów. Jej 
muzyka przyniosła jej sławę na 
całym świecie, a dzięki tekstom 
naszpikowanym polityką, Nne-
ka szybko została okrzyknięta 
jednym z najmocniejszych gło-
sów Afryki. W swoich utworach, 
artystka porusza mnóstwo pro-
blemów społecznych, w tym 
kwestię matczynej miłości, zła-
manego serca i szukania spra-
wiedliwości.

  Taco Hemingway to 25-letni 
raper z Warszawy, który wy-
pływa na szerokie wody, dzięki 
nadaniu tej formie muzycznej 
nowego sznytu. Niespieszny, 
leniwy sposób rapowania, nie-
co zblazowany, ale absolutnie 
nie lekceważący słuchacza ton 
głosu, wykorzystanie w pod-
kładach materiałów z Polskiej 

Kroniki Filmowej - to jego znaki 
rozpoznawcze. No i najważniej-
sza chyba rzecz w rapie - nie-
spotkane zacięcia do opowia-
dania fascynujących historii. 
O jego muzyce mówi się, że to 
rap dla tych, którzy nie słuchają 
rapu. I z pewnością jest w tym 
wiele racji. 

Organka nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Artysta szczero-
ścią przekonuje do siebie co-
raz większą publiczność. Jest 
jednym z największych odkryć 
muzycznych ostatnich lat w na-
szym kraju. Zdobywca "Mate-
usza" Radiowej Trójki i Nagro-
dy Artystycznej im. Grzegorza 
Ciechowskiego. Wyraziste, 
błyskotliwie opisujące teraźniej-
szość teksty osadzone w pełnej 
cytatów i historycznych odnie-
sień muzyce, a także niezwykła 
ekpresja sceniczna stanowią 
o wartości zespołu powołanego 
do życia w 2013 roku przez jego 
lidera, autora tekstów i kompo-
zycji, gitarzystę i wokalistę To-
masza Organka.  mpmp

Nneka

Paris Combo
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13.05 CYPRESS JUNKIES
Eric Bobo (Cypress Hill) & Dj Rhettmatic (Beat Junkies)

28.05 ARMAND VAN HELDEN
12.06 TOM NOVY

24.06 ROOFTOP B-D PARTY
25.06 MICHAEL CANITROT

03.07 BEN PEARS

Ustanawiamy nowy, wyższy poziom
clubbingu w Polsce.

Dwa poziomy najlepszej zabawy w wykonaniu
światowej sławy DJ’ów.

The View
A: Twarda 18, Spektrum Tower  

Reservation: reservation@theview.pl
M: +48 663 971 942

F: facebook/theviewwarsaw
W: theview.pl

28th FLOORROOF TOP

TheView_Prestige_04-2016.indd   1 26.04.2016   14:23

ARTYSTYCZNA 
PODRÓŻ HESTII 
„Wśród twarzy” - taki tytuł nosi wystawa 
laureatów konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii, którą oglądać można od 20 czerw-
ca do 3 lipca w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie. Na wystawie pojawią się wy-
brane prace 15 laureatów i finalistów tego 
docenianego w środowisku twórczym oraz 
biznesowym konkursu. 

Motyw przewodni 
tegorocznej odsło-
ny konkursu zo-
stał podyktowany 

tematyką dzieł artystów biorą-
cych w nim udział. W znacznej 
większości zdecydowali się oni 
by przedstawić twarze, często 
w nietypowym ujęciu.

- Fakt ten nie może budzić zdzi-
wienia, bo twarz kogoś bliskiego, 
czy też własna jest najbardziej 
dostępnym tematem dla twórczo-
ści. Codzienne z nią obcowanie 
i obserwowanie skutkować może 
właśnie podjęciem działania twór-
czego, a dostrzeganie zmienności, 
przemijalności, czasowości są 
jednymi z podstawowych zadań 
i tematów sztuki od wielu wieków. 
Można by nawet powiedzieć, że 
twarz jest uniwersalnym przeka-
zem w sztuce - mówi Magdalena 
Kąkolewska, prezes Fundacji Ar-
tystyczna Podróż Hestii.

Sopocka wystawa będzie dy-
chotomiczna – z jednej strony 
znajdą się na niej dzieła twór-
ców, którzy starają się twarz 
przeanalizować w sposób do-
słowny, przyjrzeć się jej i sku-
pić na jej zmiennym wyglądzie, 
a z drugiej pojawią się dzieła 
twórców, którzy rezygnują z tra-
dycyjnego podejścia do tematu 
i w miejsce twarzy wstawiają 
zupełnie nieoczekiwane przed-

mioty. Część prac, które znajdą 
się na wystawie jest już znana 
z konkursu APH, część nato-
miast zadebiutuje w Trójmieście 
i poszerzy kontekst ekspozycji.

Artystyczna Podróż Hestii to 
konkurs powstały w 2002 roku 
z inicjatywy prezesa Grupy 
Ergo Hestia, Piotra M. Śliwic-
kiego. Sopocka firma ubezpie-
czeniowa, która w tym rokui 
obchodzi 25-lecie, już od 15 lat 
upowszechnia ideę mecenatu 
w środowisku biznesowym. 
Poprzez konkurs młodzi artyści 
mają niebywałą szansę na za-
prezentowanie swojego talentu 
w szerszych kręgach. Laureaci 
konkursu wyjeżdżają do Nowe-
go Jorku i Walencji, a ich prace 
są prezentowane na specjalnie 
organizowanych przez Fundację 
wystawach. 
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Natalia Bazowska, "On patrzy"

Wystawa "Wśród twarzy"
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GALERIA GLAZA EXPO ŚWIĘTUJE

Zbiorową wystawą grafiki i rysunku "Oto 
Gdańsk" obchody 25-lecia zainaugurowała ga-
leria Glaza Expo Design. Jesienią  kolejne dwa 
wydarzenia: zbiorowa wystawa rzeźby, pod-
czas której zostanie odsłonięta przed galerią 
pamiątkowa ławka im. Weny Twórczej oraz 
zbiorowa wystawa malarstwa 50 dzieł 50 ar-
tystów w Europejskim Centrum Solidarności.

Galeria sztuki i wzornictwa przemysło-
wego Glaza Expo Design powstała 
w kwietniu 1991 roku z inicjatywy 

Barbary i Tomasza Glazy. Z początku, działal-
ność galerii skupia się wokół idei sztuki użyt-
kowej, jednak szybko staje się ona miejscem 
twórczej wymiany myśli malarzy rysowników 
i rzeźbiarzy, przyciągając najznamienitsze 
nazwiska polskiej sceny artystycznej. Dziś to 
jedno z najważniejszych miejsc na artystycz-
no - kulturalnej mapie Trójmiasta. 

Założycielom i zespołowi galerii od lat nie-
zmiennie przyświeca cel tworzenia miejsca 
stanowiącego przeciwwagę dla przeciętno-

ści i odwołującego się do wrażliwości każde-
go klienta z osobna. Przy ul. Długi Targ 20/21 
w Gdańsku swoje prace wystawiają artyści 
z różnych dyscyplin sztuki. Galeria obecnie 
współpracuje z grupą około dwustu arty-
stów. W gronie tym znajdują się już uznani na 
rynku sztuki twórcy, jak i młode talenty.

 W ofercie galerii znajdziemy dzieła ze 
wszystkich dyscyplin sztuk, w tym sztuki 
użytkowej. Właściciele galerii organizują 
również wernisaże, wystawy i spotkania. 
Starają się także integrować środowiska 
twórcze, biznesowe oraz organizacje pożyt-
ku publicznego. mp

Galeria Glaza Expo

Natalia Górka-malarka i Barbara Glaza, właścicielka galerii
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MUZYCZNY WYGNANIEC W OPERZE LEŚNEJ  
Amerykański wokalista i gitarzysta z po-
granicza rocka i folku, artysta, który przez 
kilkadziesiąt lat żył nie wiedząc o popu-
larności swojej muzyki – Rodriguez – bo 
o nim mowa, ponownie zawita do Polski. 
Muzyk w naszym kraju zagra dwa koncer-
ty – 14 lipca w Domu Muzyki i Tańca w Za-
brzu  i 16 lipca w sopockiej Operze Leśnej. 

Muzyczne losy Rodrigueza nie nale-
żą do najprostszych. Artysta swoje 
pierwsze koncerty zagrał już w la-

tach 60. w barach i klubach rodzinnego Detroit. 
To właśnie w tym mieście Rodriguez zareje-
strował dwa studyjne albumy – „Cold Fact” 
(1969) i „Coming from Reality” (1971). Niestety 
wydawnictwa przeszły wówczas bez echa, 
a muzyk postanowił skoncentrować się na pra-
cy zarobkowej, trudniąc się pracami budowla-
nymi, często żyjąc na granicy ubóstwa. 

Rodriguez nie zdawał sobie sprawy, że 
w międzyczasie jego muzyka zyskała 
ogromną popularność w RPA. Jego piosenki 

szczególnym 
u z n a n i e m 
cieszyły się 
wśród tamtej-
szych muzyków i aktywistów opowiadają-
cych się przeciwko apartheidowi. Artysta 
miał tam status gwiazdy, o której krążyły 
legendy – łącznie z opowieściami o jego 
domniemanej śmierci. Pod koniec lat 90. XX 
wieku fani z RPA w końcu odnaleźli Rodrigu-
eza, a to zaowocowało wznowieniem jego 
muzycznej kariery.

Niezwykła historia Sixto Rodrigueza 
została opowiedziana w 2012 r. w na-

grodzonym Oscarem filmie dokumen-
talnym „Searching for Sugar Man”, 
dzięki któremu Rodriguez wreszcie zy-
skał sławę poza RPA i to nie tylko w ro-
dzimych Stanach Zjednoczonych, ale 
również na całym świecie! Wtedy też 
ukazała się płyta ze ścieżką dźwięko-
wą do wspomnianego filmu. Znalazło 
się na niej 14 kompozycji Rodrigueza, 
które podbiły wysmakowane listy prze-
bojów na całym globie. kp
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LEGENDY ROCKA 
W DOLINIE CHARLOTTY
Carlos Santana, Deep Purple, Whitesnake, Mike&The Mechanics, Marillion, Suzi Quatro, The 
Sisters of Mercy - to zagraniczne gwiazdy 10 edycji Festiwalu Legend Rocka, który tradycyjnie 
już odbędzie się w Dolinie Charlotty. Impreza odbywa się w liczącym 10 tys. miejsc amfiteatrze. 

Festiwal otworzy koncert Suzi Quatro. 
Amerykańska wokalistka i basistka 
to największa gwiazda glam rocka 
lat 70-tych, która z powodzeniem 

występuje non stop na całym świecie. Suzi 
sprzedała astronomiczna ilość 50 milionów 
płyt w czasie swojej kariery. Quatro podbiła 
cały świat ekspresyjnymi, prostymi, rockowy-
mi piosenkami. Energiczna, ładna dziewczyna 
w skórzanym kombinezonie z gitarą w ręku 
była nowym zjawiskiem na scenach muzycz-
nych. Quatro otworzyła drogę dla wszystkich 
dziewczyn, które chciały śpiewać rockowe nu-
mery. Bez Suzi nie byłoby zespołów The Ru-
naways czy The Bangles. Zanim Amerykanka 
pojawi się na scenie, publiczność będzie się 
bawić przy koncercie Kasi Kowalskiej. Polska 
wokalistka to marka sama w sobie, a jej muzy-
ka to rockowy rollercoaster.

Carlos Santana, jeden z najlepszych i najbar-
dziej lubianych gitarzystów rockowych na 
świecie,  to dla festiwalu artysta szczególny, 
tak samo jak dla niego samego Dolina Char-
lotty jest miejscem wyjątkowym. W lipcu 
2013 r. podczas swojego pierwszego koncer-
tu w Dolinie Charlotty, Santana przerwał kon-
cert i stwierdził - Charlotta to mój nowy dom! 
Mówił prawdę, bo wrócił tu w lipcu 2015 r. 
i przyjedzie do niej po raz trzeci (8 lipca).

25 lipca będzie należał do Marillion i Mike&The 
Mechanics. Tą pierwszą grupę Dolina Charlot-
ty miała już zaszczyt gościć podczas IV edycji 
Festiwalu. Grupa Marillion  powstała w 1979 
roku w Aylesbury, w Anglii. Fantastyczny suk-
ces w całej Europie płyty „Misplaced Chilhood” 
z hitami „Kayleigh” i „Lavender” z 1985 r. wy-
niósł zespół na szczyty list przebojów.  W 1987 
roku grupę opuścił charyzmatyczny woka-
lista Fish.  Na jego miejsce pojawił się Steve 
Hogarth z The Europeans i z powodzeniem 
udźwignął ciężar bycia wokalistą. 

Drugą Gwiazdą tego wieczoru będzie długo 
wyczekiwany zespół  Mike and The Mecha-
nics. To pierwszy koncert tej grupy w Polsce. 
Mike & The Mechanics to zespół założony 
przez znanego z Genesis gitarzystę Mi-
ke'a Rutherforda. Formacja powstała w 1985 
roku, gdy Mike postanowił prowadzić wła-
sny zespół, niezależnie od grania w Genesis 
. Przez lata grupa nagrała mnóstwo hitów, 
zespół zmieniał skład, a nawet zawieszał 
działalność. W repertuarze koncertowym są 
wszystkie przeboje zespołu jak i 2 lub 3 utwo-
ry z repertuaru grupy Genesis.

Deep Purple, najgłośniejszy zespół rockowy 
świata, pionierzy hard rocka i heavy metalu 
grali już tu na V Festiwalu Legend Rocka. 24 
lipca 2011 roku amfiteatr pękał w szwach, 
a wykonanie „Smoke on the Water” sprawiło, 
że nikt z obecnych nie był w stanie usiedzieć 
na miejscu. Wielotysięczny chór głosów 
akompaniował wykonawcom. Było to nieza-
pomniane przeżycie dla widzów, jak również 
dla samych artystów, którzy postanowili za-
grać w Dolinie Charlotty ponownie (26 lipca). 

The Sisters of Mercy to legendarna, brytyjska 
grupa rockowa prowadzona przez charyzma-
tycznego wokalistę, kompozytora i autora tek-
stów Andrew Eldritcha. Ponura, post punkowa, 
gitarowa muzyka zjednała grupie natychmiast 
wielka rzeszę fanów na całym świecie. W Doli-
nie Charlotty zagrają 5 sierpnia. Dzień później 
fani cieszyć się będą koncertem Whitesnake. 
To jeden z najbardziej popularnych zespołów 
nurtu hard rock na świecie. Założycielem ze-
społu jest wokalista David Coverdale, który 
wcześniej, przed rokiem 1977, śpiewał w Deep 
Purple i nagrał dwa albumy solowe.

Festiwal Legend Rocka to impreza, która słynie 
z urokliwego miejsca, ponadczasowej muzyki, 
niezapomnianych wrażeń i wspaniałej organi-
zacji. Koncerty w Dolinie Charlotty charaktery-
zują się niezwykłą atmosferą, która pozwala 
cieszyć się muzyką w wyjątkowy sposób. Ze 
względu na przepiękne usytuowanie amfite-
atru i jego kameralność, kontakt z muzykami 
nie jest utrudniany przez tłumy ochroniarzy 
i metalowe zapory barierek, co daje poczucie 
niesamowitej bliskości z artystami. mr

Deep Purple

Carlos Santana
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Polacy kupili w 2015 roku ponad 6 ton żółtego kruszcu, to więcej niż rok wcześniej. Za-
kupy te mogły się opłacić, bo od początku roku złoto zdrożało niemal o 20%. Nie znaczy 
to jednak, że kruszec jest zyskowną inwestycją pozbawioną ryzyka – przestrzega Paweł 
Jazowiecki, dyrektor gdańskiego oddziału Lion’s Banku.

NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO KU-
PUJESZ JAKO ZŁOTO

Gdyby wierzyć deklaracjom roda-
ków, to złoto jest obiektem po-
żądania i jedną z najbezpiecz-
niejszych form inwestowania. 

W badaniu przeprowadzonym przez Deut-
sche Bank w 2015 roku 7,2% responden-
tów wskazało na złoto jako najbardziej 
zyskowną lokatę kapitału. Kruszec zajął 
więc drugie miejsce za nieruchomościa-
mi – od lat niekwestionowanym liderem 
wszelkich tego typu zestawień. 

– Od początku roku zysk na żółtym 
kruszcu przekroczył 19%. Mimo to, zło-
to wciąż nie jest dużą częścią portfeli 
inwestycyjnych Polaków. Szacunki Men-
nicy Polskiej pokazują, że w 2015 roku 
mogli oni kupić ponad 6 ton złota. Jest 
to co prawda więcej niż rok wcześniej, 
ale wciąż żółty kruszec odpowiada za 
niewielką część oszczędności rodaków 

– wyjaśnia przedstawiciel Lion’s Banku.

ZŁOTO NIEJEDNO MA IMIĘ

W tym miejscu trzeba podkreślić, że 
inwestować w złoto można na bardzo 
wiele różnych sposobów. Posłużyć 
mogą temu akcje spółek wydobywczych, 
kontrakty terminowe na złoto, fundusze 
inwestycyjne, ETF-y (rodzaj notowane-
go na giełdzie funduszu, który kupuje 
dla swoich klientów złoto i zajmuje się 
jego magazynowaniem w imieniu inwe-
storów). – Złoto w sztabkach czy mone-
tach jest tylko jednym, choć najbardziej 
namacalnym ze sposobów. Ma on też 
niekwestionowaną zaletę w przypadku 
kryzysów finansowych lub militarnych – 
utrzymuje wartość i można je łatwo spa-
kować i zabrać ze sobą w bezpieczne 
miejsce – tłumaczy Paweł Jazowiecki. 

ZŁOTO ZŁOTU NIERÓWNE

Kilkudziesięciu tysiącom rodaków takie 
ryzyko walutowe czy niedogodności nie 
zrażają i choć odrobinę kruszcu chcą 
posiadać. Lion’s Bank przyjrzał się więc 
dostępnym rozwiązaniom. Okazuje się 

bowiem, że cena „złota w zło-
cie” może bardzo odbiegać od 
rynkowych notowań kruszcu. 
Zakładamy przy tym, że nie inte-
resuje nas inwestowanie w firmy 
wydobywcze, certyfikaty oparte 
o złoto, a tym bardziej kontrakty 
terminowe. Chcemy kupić złoto 
w formie fizycznej, aby móc je 
w każdej chwili wyjąć z szuflady, 
cieszyć nim oko czy zanieść je 
do lombardu.

– Oferta jest bardzo szeroka. 
Złoto można bowiem kupić 
zarówno w sztabkach, jak i monetach, 
a do tego mogą mieć one różne wielko-
ści. Najmniejsze sztabki ważą zaledwie 
gram, a jeśli ktoś chciałby zainwesto-
wać w większy kawałek kruszcu, to 
w ofertach wielu sklepów znajdują się 
też sztabki kilogramowe – mówi przed-
stawiciel Lion’s Banku. 

Co nie powinno dziwić, im większą 
sztabkę kupimy, tym mniej zapłacimy za 
gram złota w niej zawarty. I tak wykła-
dając ponad 162 tys. zł na zakup sztab-
ki o wadze jednego kilograma, za jeden 
gram zapłacimy de facto około 162 zł. 
Na drugim biegunie byłyby mikrosztab-
ki jednogramowe. Za te trzeba zapłacić 
około 200 zł, czyli za złoto w nich zawar-
te płacimy de facto o ponad 23% więcej 
niż w kilogramowej sztabie.

Kolejnym sposobem na niższą cenę jest 
zamówienie złota z dłuższym terminem 
wysyłki (nawet 45 dni). Takie możliwości 
oferuje Mennica Wrocławska. Cena dzię-
ki temu może spaść o około 1-3%. Przy 
zakupach za kilka, kilkadziesiąt czy kil-
kaset tysięcy złotych można już mówić 
o wymiernych oszczędnościach. 

– Przy okazji warto zwrócić uwagę na 
próbę złota, czyli „zawartość złota 
w złocie”. Przy próbie 999,9 wytwórca 
gwarantuje, że w kilogramowej sztabce 
znajdzie się jedynie 0,1 grama zanie-

czyszczeń. W przypadku próby 916, za-
nieczyszczeń byłoby odpowiednio 84 gr. 
na kilogram. Na etapie porównywania 
cen należy więc bezwzględnie zwracać 
uwagę na próbę złota w monetach czy 
sztabkach – uczula Paweł Jazowiecki. 

Inną kwestią są monety kolekcjoner-
skie – wybijane w określonym nakładzie 
z konkretnej okazji. Te mają wartość ko-
lekcjonerską, a ta często jest oderwana 
od wartości złota zawartego w danym 
numizmacie. Doskonałym, bo bardzo wy-
razistym przykładem, jest moneta wybi-
ta z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Ta 
jednogramowa moneta o próbie 900 po-
siadała cenę emisyjną na poziomie 500 
zł. W przypadku tego numizmatu za gram 
czystego złota płaci się aż 555 zł. Monety 
kolekcjonerskie(szczególnie te wybijane 
w dużych ilościach) trzeba więc postrze-
gać raczej jako hobby niż jako sposób na 
inwestowanie w złoto.

– Podkreślić należy, że nawet w wiarygod-
nych sklepach numizmatycznych, a tym 
bardziej na aukcjach internetowych un-
cjowe monety można nabyć taniej niż 
w powyżej przytoczonych przykładach. 
Zawsze jednak trzeba mieć pewność, 
że precjoza pochodzą z zaufanego źró-
dła i nie są falsyfikatami, a trzeba mieć 
świadomość, że im gram złota tańszy, 
tym większe ryzyko podróbki – tłuma-
czy przedstawiciel Lion’s Banku.
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Esencją działalności Metropolitan 
Investment S.A. jest budowa, komer-
cjalizacja, a następnie optymalizacja 
finansowa oraz podatkowa komercyj-

nych nieruchomości handlowych o powierzch-
niach od 1000 do 5000 mkw. Są to najczęściej 
budynki wynajmowane przez sieci handlowe, 
typu Biedronka, Lidl, Polo Market, czy Tesco, 
oparte o długoterminowe umowy najmu. Inwe-
stycja udostępniana jest inwestorom dopiero 
na ostatnim etapie. Oferujemy zatem gotowy 
produkt - budynek oddany do użytkowania, 
z ułożoną strukturą prawno - finansową i, co 
najważniejsze, najemcami, którzy wpłacają już 
pierwsze czynsze. Dzięki temu, od pierwszego 
miesiąca inwestycja, zwykle w postaci udzia-
łów w spółce, regularnie zarabia kilkanaście 
procent średniorocznie.

Co to oznacza w praktyce? Dzięki naszemu 
podejściu powstaje segment rynku nieru-
chomości komercyjnych dający większe 
bezpieczeństwo. Segment, który z jednej 
strony daje większą płynność i  powtarzal-
ność popartą 10. czy 20. letnimi umowami 
najmu ze stabilnymi sieciami handlowymi, 
bez możliwości ich wypowiedzenia. Z dru-
giej strony bariera wejścia obniża się nawet 
do poziomu 200 tyś. zł.

Idea inwestowania w nieruchomości komercyj-
ne powstała za czasów Imperium Rzymskiego. 
Przez setki lat zarezerwowana była wyłączenia 
dla elit. Dopiero w XX wieku, w krajach rozwinię-
tych, stała się coraz popularniejszym rozwiąza-
niem problemu bezpieczeństwa finansowego. 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy 
to kraje, które wiodą prym w inwestowaniu 

w nieruchomości komercyjne, bardzo często 
poprzez fundusze nieruchomościowe oraz 
fundusze emerytalne.

Dzięki kapitałowi zagranicznemu, polskie miasta 
mogły w ciągu ostatnich 27 lat rozkwitać, prze-
obrażając się w nowoczesne europejskie metro-
polie. Zyskali na tym polscy przedsiębiorcy, którzy 
w dużej mierze, właśnie na kapitale zagranicz-
nym, budowali sukces swoich firm, ale także całe 
społeczeństwo, które w krótkim czasie uzyskało 
dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań 
w zakresie budownictwa oraz urbanistyki. 

Ten zagraniczny kapitał nie wchodził jednak 
na nasz rynek bezinteresownie. Zagraniczni 
inwestorzy rozumieli potencjał naszego rynku 
lepiej od Polaków. Nasi sąsiedzi zza Odry od kil-
kudziesięciu lat budują swoje bezpieczeństwo 
emerytalne poprzez inwestowanie w nierucho-
mości komercyjne. Lata doświadczeń poka-
zały, że jest to najbezpieczniejsza i najbardziej 
powtarzalna forma inwestycji. 

Tymczasem w Polsce wchodziliśmy w XXI wiek 
testując coraz to nowsze formy inwestowania. 
Rynek zalały polisy inwestycyjne czy produkty 
strukturyzowane, których konstrukcji nie byli 
pewni nawet ich twórcy. Na porządku dziennym 
było lokowanie środków w parabankach oraz 
bankach ziemi, bez wiedzy o tym, co w sobie 
zawierają. W tym samym czasie Europejczycy 
z krajów zachodnich metodycznie skupowali 
w Polsce dostępne nieruchomości komercyjne, 
bardzo często poprzez fundusze emerytalne. 

Na szczęście ten czas nie został przez Pola-
ków zmarnowany. Wielu polskim przedsię-

biorcom udało się wypracować w tym okresie 
kapitał, który coraz chętniej lokują właśnie 
w nieruchomości komercyjne. Bardzo często 
to właśnie one, a nie sam biznes operacyjny, 
są fundamentalnym zabezpieczeniem mająt-
ku najzamożniejszych Polaków.

Metropolitan Investment wykorzystując do-
świadczenie wspólników w bankowości inwe-
stycyjnej opartej na inwestycjach nierucho-
mościowych, tworzy rozwiązania, dostępne 
do niedawna tylko dla największych funduszy 
oraz firm zagranicznych i dostosowuje je do 
potrzeb polskich przedsiębiorców. 

Po dynamicznym starcie firmy oraz udanym 
evencie otwarcia oddziału Metropolitan Invest-
ment w Gdańsku, gdzie prelekcji na temat inwe-
stycji w nieruchomości komercyjne wysłuchało 
blisko 60 przedsiębiorców, należących do elity 
polskiego biznesu, posiadamy zapisy na wszyst-
kie trzy projekty w zakresie nieruchomości ko-
mercyjnych, nad którymi pracujemy. 

Zapewniamy jednak, że jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy pracę nad kolejnymi projektami 
oraz na pewno nie zrezygnujemy z prowadze-
nia kolejnych paneli edukacyjnych, rozwijają-
cych świadomość inwestycyjną w zakresie 
budowania długoterminowego bezpieczeń-
stwa finansowego w oparciu o nieruchomości 
dochodowe.

Wielkie transakcje opiewające na setki milionów euro, 
drapacze chmur o powierzchniach liczonych w tysiącach 
metrów kwadratowych zlokalizowane w największych me-
tropoliach – to pierwsze skojarzenia z inwestycjami w nie-
ruchomości komercyjne. Większość polskich przedsiębior-
ców uważa, że ta cześć rynku jest dla nich nieosiągalna, 
a bariera wejścia zbyt wysoka. Rzeczywistość wygląda 
jednak zgoła inaczej.

JAK INWESTOWAĆ W NIERUCHOMOŚCI 
HANDLOWE KAPITAŁEM WYSTARCZAJĄCYM 
NA ZAKUP APARTAMENTU W TRÓJMIEŚCIE? 

AUTOR: ŁUKASZ WŁODARCZYK, PREZES ZARZĄDU METROPOLITAN INVESTMENT S.A.
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Spośród 15 finalistów konkursowe jury 
z wiceprezydent Gdyni Katarzyną Gru-
szecką - Spychałą na czele wyłoniło 
po jednym laureacie w każdej kate-

gorii (Open, Innowacyjne rozwiązania i techno-
logie oraz Przedsiębiorczy Student). Przyznano 
także dodatkową nagrodę specjalną w kategorii 
Przedsiębiorczy Student oraz 3 wyróżnienia.

Łukasz Nowak i Adam Zieliński, autorzy 
zwycięskiego biznesplanu swój projekt kie-
rują do nurków. 

- Zbudowaliśmy urządzenie, które można przyło-
żyć do ust i dzięki temu komunikować się pod 
wodą. Słyszymy tam całkiem nieźle. Co prawda 
inaczej, ponieważ pod wodą nasze uszy ze-
wnętrzne nie odgrywają już takiej roli, jaką peł-
nią na powietrzu, ale dobrze słyszymy to, co się 
dzieje – mówi dr inż. Łukasz Nowak z Instytu-
tu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Łukasz Nowak zajmował się badaniem ssa-
ków morskich, starając się określić, jakie 
zjawiska i mechanizmy leżą u podstaw ich 
komunikacji.

 – Chodziło mi też o to, czy jesteśmy w sta-
nie w jakiś sposób skopiować te mechani-
zmy tak, żeby móc sobie rozmawiać pod 
wodą – mówi Łukasz Nowak. 

Laureatem w kategorii Innowacyjne rozwiąza-
nia i technologie został Maciej Korzonek. Jego 
biznesplan „Odbojnice elektromagnetyczne” 
zyskał szczególne uznanie jurorów. Odbojnice 
według pomysłu pana Macieja mogą zostać 
wykorzystane do „cumowania” statków przy 
nabrzeżach portowych oraz przemieszczania 
się ich w kanałach i śluzach poprzez przytrzy-
manie jednostek siłami elektromagnetyczny-
mi. Konstrukcja zapewnia wzrost bezpieczeń-
stwa oraz usprawnienie i  skrócenie czasu 
potrzebnego do przeprowadzenia cumowa-
nia statku.

- Manewr cumowania statku do nabrzeża w por-
cie to jeden z najważniejszych elementów pro-
cesu transportu morskiego, a  jednocześnie 
bardzo niebezpieczny, czasochłonny, a  przez 
to kosztowny - tłumaczy Maciej Korzonek, 
inżynier budownictwa hydrotechnicznego 
z wieloletnim doświadczeniem. 

Zwycięzcą w kategorii Przedsiębiorczy stu-
dent został Bartosz Ambrożkiewicz. Jego 
projekt „Firelligent.pl – Innowacyjny sys-

tem pirotechniczny”  to system projektują-
cy spektakularne pokazy sztucznych ogni 
idealnie zsynchronizowanych pod muzykę 
w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji.

Wyjątkowo w tej edycji Konkursu Jury zde-
cydowało o przyznaniu dodatkowej nagrody 
specjalnej w kategorii Przedsiębiorczy Stu-
dent. Jej laureatem został Jakub Polakowski 
ze swoim pomysłem „Baltica Bicycles”.  To 
firma, która produkuje rowery (trój)miejskie. 

„Gdańsk” to elegancki rower męski, „Gdynia” to 
damka, zaś „Sopot” jest klasyczną szosówką.

 Ponadto wyróżnienia w konkursie “Gdyński 
Biznesplan” 2016 otrzymali: Bartłomiej Bu-
cholc Bartłomiej i Kowalewski Michał (kat. 
Open) za pomysł: „EMBRO Create Yourself” 
(piszemy o tym na stronach 52-55); Marcin 
Cięszczyk (kat. Innowacyjne rozwiązania 
i technologie) za pomysł: „Skytech – au-
tonomiczne systemy sterowania dronami” 
oraz Konrad Witczuk i Adam Szulecki (kat. 
Przedsiębiorczy student) za pomysł: „Ad-
dictive Sound”.

Gdyński Biznesplan to jeden z największych 
i najbardziej prestiżowych konkursów w biz-
nesowych w Polsce. W dotychczasowych 
czternastu edycjach wzięło udział prawie 
5 i pół tys. osób. Wielu laureatów założyło 
własne firmy, które prężnie działają i dyna-
micznie się rozwijają, nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Od konkursu Gdyński Bizne-
splan rozpoczęły się wielkie kariery takich 
firm jak Ivona Software, Bilander IT, Wiatra-
kowiec, VR One, Astcon, Novae Res, AEON 
Form, Forbot, czy Isivi.pl.

Scubaphone - urządzenie, 
które nie wymaga zasilania 
i nie zawiera żadnej elektro-
niki, a mimo to można się 
dzięki niemu komunikować 
pod wodą. Ten właśnie pro-
jekt wygrał XIV edycję kon-
kursu Gdyński Biznesplan. 

BIZNES PO GDYŃSKU
AUTOR: MAX RADKE

Rower Gdynia marki Baltica Bikes

Łukasz Nowak i Adam Zieliński, autorzy zwycięskiego biznesplanu Scubaphone
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O tym, jak pasję jednej osoby przerodzić można w firmę, która obecnie jest największym pro-
ducentem i dystrybutorem urządzeń ochrony wód w Polsce opowiada Wojciech Falkowski 
– prezes firmy Ecol-Unicon. Firma obchodzi w tym roku swoje 20-lecie i nadal dynamicznie 
się rozwija.

20 LAT PASJI W KAŻDEJ KROPLI

Czy sukces w biznesie to kwestia 
szczęścia czy umiejętności? 
Przede wszystkim umiejętności, 
w tym również sprzedażowych. 

Jedną z podstawowych wartości Ecol-Uni-
con jest wiedza techniczna i rozpowszech-
nianie tej wiedzy, jak również dbałość o  
rozwój i jakość naszych urządzeń. Już dziś 
dostarczamy produkty do Skandynawii, Bel-
gii, Turcji, USA, Nowej Zelandii… Szczęście 
nie jest jednak bez znaczenia.  Dla mnie re-
alizacja zawodowa, finansowa i społeczna – 
bo tak traktuję ochronę środowiska natural-
nego – jest źródłem szczęścia i satysfakcji. 

Czy firmie działającej w sektorze inżynierii 
sanitarnej łatwo jest zaistnieć w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu?

Stanowi to wyzwanie o tyle, iż większość 
naszych produktów znajduje się pod zie-
mią. Po tym, jak zostaną zakopane, niewiele 
osób się nimi interesuje. Jednak jako firma, 
dbająca o ochronę środowiska wodnego, 
bierzemy aktywny udział w ciągłym pod-
noszeniu świadomości ekologicznej społe-
czeństwa. Prowadzimy programy edukacyj-
ne dla licealistów. Ściśle współpracujemy 
z uczelniami. Organizujemy praktyki dla stu-
dentów, staże, prowadzimy wykłady. Wierzę, 
że taka działalność przynosi korzyści całe-
mu środowisku – nie tylko wodnemu.

Jakie cechy ceni Pan u siebie i u innych lu-
dzi, w tym swoich pracowników?
Cechy, a raczej wartości, które osobiście bar-
dzo cenię to innowacyjność, zaangażowa-

nie, zorientowanie na cel i praca zespołowa.  
Ta ostatnia daje najlepsze efekty i powód do 
zadowolenia. To, co doprowadziło firmę do 
sukcesu to właśnie zaangażowany zespół, 
dzięki któremu firma mogła się rozwinąć, 
a dziś obchodzi 20-lecie. 

Jakie są Pana pasje?
Jest ich wiele, a najważniejszą jest poczucie 
wolności – wolności wyboru i samorealiza-
cji. Uzyskuję to na wiele sposobów: w gó-
rach, gdzie mogę oddychać pełną piersią, 
podziwiać niesamowite widoki, testować 
swój organizm i przekraczać własne grani-
ce, na morzu – konfrontując się z potęgą 
natury i poznając „swoje miejsce w szere-
gu”, pod wodą – oglądając świat z zupełnie 
innej perspektywy, w firmie, gdzie można 
pociągnąć za sobą 300 osób, czy w rodzi-
nie, gdzie wspólnie spędzany czas i widok 
rosnących dzieci dają tak wiele radości…

Czy pasje jednego człowieka mogą prze-
rodzić się  w pasję wielu pracowników?
Ecol-Unicon jest tego najlepszym przykła-
dem. To, co osiągnęliśmy i rok po roku osią-
gamy. Zespół, który jest ze mną cały czas. 
Na 300 pracowników, 150 pracuje w Ecol-

-Unicon ponad 5 lat, a 50 ponad 10. Myślę, 
że ci ludzie są świadectwem wspólnej pasji. 
Dynamicznie rozwijająca się firma to mój 
największy sukces  

Żyjemy w czasach, gdzie bardzo wielu 
młodych ludzi zakłada własne biznesy. 
Jaką radę dałby Pan młodym przedsię-
biorcom z perspektywy człowieka, który 
osiągnął niekwestionowany sukces?
Według mnie najważniejszy jest pomysł 
na biznes – zaangażowanie w jego realiza-
cję i WYTRWAŁOŚĆ. W trakcie budowania 
biznesu jest wiele ciężkich momentów: 
zniechęcenie, problemy finansowe, różnice 
zdań z pracownikami… Ważne, aby mieć 
wizję i krok po kroku do niej dążyć, wierzyć 
w siebie i wytrwać w swoim postanowieniu, 
by urzeczywistnić marzenia.

AUTOR: MATYLDA PROMIEŃ
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FESTIWAL LUKSUSU 
NA OŁOWIANCE

Trzecia edycja imprezy Pomorskie Rendez Vous or-
ganizowana przez Sunreef Yachts okazała się spek-
takularnym festiwalem luksusu. Ponad 50 marek 

premium, około 800 gości, pokazy mody, koncerty, prezen-
tacje, jachty, luksusowe samochody, helikoptery, wyszuka-
ne alkohole i kulinaria. A wszystko przy aktywnym udziale 
Magazynu Prestiż.                                    mp
Fot. Karol Kacperski

Od lewej: Edyta Górniak, Francis Lapp, właściciel Sunreef Yachts,
 z żoną Katarzyną Lapp - organizatorzy Pomorskiego Rendez Vous Dariusz Michalczewski i Edyta Górniak

Od lewej: Zbigniew Reszka, architekt, współwłaściciel Arch-Deco, 
Serge Bosca, prezes Polskiego Związku Rugby, Maciej Dobrzyniecki, 
Business Centre Club

Od lewej: Rafał Sawicki, Yacht Club Sopot, Marta Pałucka, Miss World 
Poland 2015, Jakub Jakubowski, redaktor naczelny Magazynu Prestiż, 

Karolina Matysek, Magazyn Prestiż, Paweł Górski, GSC Yachting, Michał 
Stankiewicz, prezes Prestiż Trójmiasto Sp. z o.o.

Borys Szyc z partnerką  Justyną Nagłowską

Agnieszka Ciesielska i Olivier Janiak, prowadzący imprezę
 Od lewej: Agnieszka Jastrzębska, TVN, Aleksandra Staruszkiewicz, 

dyrektor działu marketingu i reklamy Magazynu PrestiżOd lewej: Joanna Przetakiewicz, La Mania, Edyta Górniak

 Od lewej: Adam Lewandowski, członek zarządu STBU, Sylwia 
Sęczkowska, Monika Lewandowska, Przemysław Sęczkowski, 
wiceprezes Asseco Poland S.A. Wojciech Cichowski, prezes firmy Bauhaus

Od lewej: Agnieszka i Mariusza Zawadzcy, restauratorzy, Izabela 
Disterheft, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, 

Elżbieta Skurzyńska, SK Sales Management, Maggie Winiarczyk
Od lewej: Danuta Tworkowska, Beata Kulbikowska, 
prezes zarządu Naturmedicin

Elżbieta Skwarek, Green Dream Boats

Barbara Zaborowska, prezes Olimpia Group

Mateusz Kusznierewicz, Małgorzata Kaczmarski, Kaczmarski Inkasso 
i członek Rady Nadzorczej Krajowego Rejestru Długów

Od lewej: Wojciech Mróz, private banker Lions Bank, Paweł Jazowiecki, 
dyrektor Lions Bank w Gdańsku. Z lewej: Daniel Rokosz, dyrektor sprzedaży Domy Hybrydowe
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Z prawej: Aleksandra Blumert, Luxury Travel Gregory Millon, dyrektor hotelu Sofitel Grand Sopot

Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku
Anna Szymborska, właścicielka Broadway Nieruchomości, 
z partnerem Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, Dariusz Michalczewski

Od lewej: Łukasz Wilamowski, Jan Żółtowski, dyrektor zarządzający 
Interplastic, Klaudia Kinas, Marry Me, Martyna Gliwińska, Jarosław 

Bieniuk, Justyna Zalewska, Festiwal Smakuj Trójmiasto

Od lewej: Łukasz Fiedur, TFF S.A., Artur Kowalczyk, prezes 
Pomorskiego Klubu Biznesu

Od lewej: Małgorzata Gębarowska, Orlex Invest, Izabela Ellwart, 
właścicielka restauracji GianniBarbara i Paweł Chałupka, dyrektor Porsche Centrum Sopot

Od lewej: Monika Ośmiałowska, radca prawny, Karolina Sozańska, 
Holistic Clinic Nicolas Lapp, właściciel firmy Skarbnica Win z małżonką Pauliną

Od lewej: Andrzej Jeznach, prezes firmy Gerso, dr Ewa Kempisty 
Jeznach, Szpital Medicover, Janusz Wiśniewski, krawiecMagdalena i Michał Kaczorowscy, trojmiasto.pl, Kasper Orkisz, VMG PR

Od lewej: Tadeusz Zdunek, prezes Grupy Zdunek, Jakub Jakubowski, 
redaktor naczelny Magazynu Prestiż

Od lewej: Marika Podias, Magazyn Prestiż, Katarzyna Paduch, Magazyn 
Prestiż, Klaudia Krause, Magazyn W Ślizgu!

Od lewej: Izabela Ośka, Poland Sotheby's International Realty, Monika 
Andrzejczyk - Waszut, Timeless Gallery

Od lewej: Monika Bondarczyk, ING Życie, Marta Blendowska, Magazyn 
Prestiż, Karina Czernów, lekarz dentysta, właścicielka kliniki Mawident

Od lewej: Andrzej Popławski, prezes zarządu ODDK Sp. z o.o., Michał 
Baryżewski, architekt, współwłaściciel Arch-Deco
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DAGO FOLKOWO

Impreza bez okazji. Dla. Właściciele Studia Dago, eksklu-
zywnego salonu płytek i drewna, zaprosili swoich przy-
jaciół, klientów, współpracowników i partnerów bizneso-

wych na imprezę... bez okazji. W Starym Maneżu bawiono 
się w folkowo - rockowym klimacie. Wśród gości można 
było spotkać przedstawicieli środowiska biznesowego, 
m.in. włascicieli salonów wnętrzarskich, hoteli, dziennika-
rzy, a przede wszystkim architektów. Zabawa była przednia, 
bo przecież wiadomo, że brak okazji, jest także okazją.   md 
Fot. Krzysztof Nowosielsk

W środku: Justyna Górak i Dariusz Górak, właściciele Studio Dago 
z córką, Marcin Seń, manager Studio Dago. Właściciel firmy Bagomar Wojciech Dąbrowski z żoną Goją Dąbrowską.

Jacek Seń, szef departamentu informatyki Morskiego Instytutu 
Rybackiego, Rima Seń. Od lewej: Architekt, Krystian Rasmuss z przyjaciółką, Paweł Pałucki, architekt.

Od lewej: Remigiusz Radaszewski, SKANSKA, Katarzyna Bieńka Invest 
Komfort, Monika Janczewska.

Dariusz Sanigórski, MAPEI Polska, Robert Kiezik, Mostostal, Michał 
Molenda, MAPEI Polska.

Od lewej: Architekt Marcin Rutkowski, Studio Marru z partnerką 
Eweliną, Leszek Wawrzyniak, RWR Probuild Group.

Magdalena Posiadało, BoConcept Gdynia, 
Andrzej Borowy, właściciel firmy Krab.

Od lewej: Blanka Balicka, prawnik, Rafał Nakielski, Tomasz 
Miąskiewicz i Dominika Miąskiewicz, architekci z Pracowni 111, 
Wiesia Warszawska, architekt Pracownia Extravaganza.

Od lewej: Piotr Gajda, właściciel Gajda Fashion Group, Karolina Ossowska, 
architekt, Piotr Jakimiak, współwłaściciel Akademii Kulinarnej Fumenti.

Od lewej: Karolina Panaś, Monika Wrzeszcz, Moderna Investment.
Ireneusz Budziszewski, Grzegorz Łabaj, Marta Skolimowska, Janusz 

Kopecki - Dago Tech/Studio Dago, Tomasz Kopecki

Tomasz Skrobun, architekt, Pracownia T33.

Od lewej: Michał Maraszek, właściciel LUK Studio i współwłaściciel B-Loft, 
Maciej Wojtysiak, właściciel BoConcept Gdynia, Paweł Świątkiewicz, współ-

właściciel B-Loft, Michał Ciomek, współwłaściciel firmy Ciomek Investments.

Od lewej:  Karolina Filipiak, Hossa, Anna Czernicka, Inga Skrobaczewska.

Jerzy Bratkowski, Studio BTA. Małgorzata Kolesińska, architekt.
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HUCZNE OTWARCIE ME-
TROPOLITAN INVESTMENT 

Lokowanie kapitału w oparciu o nieruchomości ko-
mercyjne, zabezpieczone długoterminowymi umo-
wami najmu - o tym przede wszystkim rozmawiano 

podczas uroczystego otwarcia gdańskiego oddziału 
spółki inwestycyjno - deweloperskiej Metropolitan Invest-
ment. W restauracji Eliksir spotkali się klienci i partnerzy 
biznesowi spółki zainteresowani inwestowaniem i loko-
waniem kapitału poza sektorem bankowym.                      mp

Fot. Karol Kacperski

Od lewej: Michał Osadczuk, wiceprezes Metropolitan Investment S.A., Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment S.A., Łukasz Włodarczyk, 
prezes Metropolitan Investment S.A. Od lewej: Tomasz Wileński, Wealth Manager Metropolitan Investment 

S.A, Robert Jaś, wiceprezes Metropolitan Investment S.A.

Od lewej: Jan Kaczmarczyk, Partner w kancelarii KZP, Łukasz 
Włodarczyk, prezes Metropolitan Investment S.A. 

Od lewej: Natalia Szczygieł, Dorota Włodarczyk.
Od lewej: Jakub Szadaj, przewodniczący Niezależnej Gminy Wyznania 

Mojżeszowego, Kacper Płażyński, prawnik.

Ewelina Pietrowska.

Z lewej: Thorsten Brudigam, prezes Bilfinger Facilty Management, 
przewodniczący Rady Nadzorczej Metropolitan Investment S.A.  Krzysztof Wenta, cukiernia Krzysztof Wenta.

Od lewej: Rafał Ferber, prezes Inspire Sp zo.o., Krzysztof Kurdziałek, 
Inspire Sp z o.o.

Grzegorz Burzyński i Jan Burzyński, Arhelan Burzyńscy Sp. jawna.

Od lewej: Jakub Woźniak i Sebastian Muller, Bawaria Motors Gdańsk.

Od lewej: Tomasz Małecki, prezes Pan Dragon Sp. z o.o. , 
Beata Małecka.

Od lewej: Daria Wasiluk, Partner Colway Distribution, Adriana Lenartowska, 
Partner Colway Distribution.

Natalia Szczygieł, członek Rady Nadzorczej Metropolitan Investment 
S.A., Agata Pilenc.
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TRÓJMIASTO POD 
ŻAGLAMI

TENISOWE EMOCJE 
NA LECHII

Czwarta edycja Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta za 
nami. Na wodzie słabe wiatry nie sprzyjały żeglowa-
niu, ale za to na lądzie żeglarze byli bardziej wypo-

częci i mieli więcej sił na integrację. W tym roku żeglarzy 
ugościł Browar Port Gdynia na gdyńskim Bulwarze Nad-
morskim.     mp

Na bardzo wysokim poziomie stał amatorski 
turniej tenisa Porsche Cup 2016 rozegrany na 
kortach Lechia Tennis Club w Gdańsku. Turniej 

był także okazją do biznesowej integracji, nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych, a na miłośników motory-
zacji czekały najnowsze modele samochodów marki 
Porsche zaprezentowane przez sopockiego dilera 
Porsche Centrum Sopot.    mp

Fot. Karol Kacperski

Od lewej: Maciej Kot, szef marketingu Delphia Yachts, Wojciech Kot, 
właściciel Delphia Yachts.

Od lewej: Ewa Kot, Delphia Yachts, Zbigniew Gutkowski, Polish Ocean 
Racing, Marcin Kaczmarek.

Z prawej: Bogdan Kisielewski, współwłaściciel Browaru Port Gdynia.
Jarosław Zemło, dyrektor inwestycyjny Value Quest, 

załoga trimaranu Catchup.

Roman Paszke z załogą Gemini 4.

Załoga jachtu Polled. Po prawej Krzysztof Woźniak, Apia.
Od lewej: Filip Wójcikiewicz, właściciel hotelu Hilton Gdańsk, Adam 

Lewandowski, członek zarządu STBU.Od lewej: Zuzanna Mojska, VMG PR, Kasper Orkisz, VMG PR, Michał 
Kaczorowski, prezes trojmiasto.pl

 Załoga jachtu GoodSpeed. Z lewej: Łukasz Trzciński, sternik. Załoga jachtu Scamp One.

Od lewej: Artur Chomicz i Michał Zajączkowski, Noble Bank.

Od lewej: Magda Semerda, Karolina Łukaszewska, Porsche Centrum Sopot, 
Grzegorz Paszkiewicz, KT Lechia, Kuba Semerda.

Anna Szepietowska, Poland Sotheby’s International Realty, Bartłomiej 
Pham, Vekamaf Holland BV.

Od lewej: Bronislaw Trzpis, Krzysztof Stenzel, właściciel firmy Steel, Tomasz 
Kurpisz, adwokat.

Od lewej: Łukasz Smoła, 
trener Lechia Tennis Club, 
Wiesław Kaszubowski,  KMJ 
Kaszubowscy

Michal Kolarczyk, Head Coach 
Lechia Tennis Club

Fot. Karol Kacperski
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PIERWSZE URODZINY RE-
STAURACJI KREW I WODA

WERNISAŻ LENY SUBOTY

Pyszne jedzenie, wino, muzyka i przede wszystkim 
przyjaciele - tak właściciele restauracji Krew i Woda 
świętowali pierwsze urodziny lokalu. Na urodzinową 

imprezę przyjechało wielu znakomitych szefów kuchni nie 
tylko z Trójmiasta, ale też z różnych miast Polski. Restau-
racja zdobyła już sobie dużą renomę, a goście dostrzegają 
nie tylko znakomite menu, ale również ogromne serce i za-
angażowanie, jakie w prowadzenie restauracji wkładają 
właściciele.     mp

Bardzo duże zainteresowanie i wspaniała atmos-
fera towarzyszyły wernisażowi Leny Suboty, któ-
ry już po raz drugi został zorganizowany przez 

galerię Na Miejscu i Pinakoteka Design w Garnizonie 
Kultury. Impreza przyciągnęła wiernych fanów twór-
czości artystki, ludzi wrażliwych na sztukę i piękno. 
Zaprezentowane prace są efektem ostatniego roku 
twórczości Leny Suboty.                                                                                            mp

Fot. Karol Kacperski

Od lewej: Mariusz Pieterwas, współwłaściciel i szef kuchni restauracji 
Krew i Woda, Adam Woźniak, szef kuchni w 1611 Restaurant w Dworze 
Oliwskim, Łukasz Cegłowski, były szef kuchni 1611 Restaurant, Robert 
Wojnarowski, szef w N31 restaurant&bar by Robert Sowa.

Od lewej: Mariusz Pieterwas, Ryszard Zając, chirurg naczyniowy, 
właściciel kliniki ArtVein.

Katarzyna Noga, kierownik działu marketingu ZT Kruszwica, Justyna 
Zalewska, festiwal Smakuj Trójmiasto.

Grzegorz Widelski, prezes zarządu Winers, 
Tomasz Kalenik, sommelier Winers.

Od lewej: Dariusz Pańczyk, właściciel Cofferage i Luulu Design, Marta 
Milewska, współwłaścicielka restauracji Krew i Woda, Marta Buzalska, 

właścicielka Luulu Design.

Od lewej: Marta Milewska, Krew i Woda, Łukasz Cegłowski, Przemek 
Woźny, szef kuchni Gard Nordic Kitchen, Tomek Purol, zwycięzca Top 
Chef i szef kuchni Blow Up Hall  Poznań, Ernest Jagodziński, szef 
kuchni Cucina88, Poznań.

Anna Fibak, partner zarządzający Words&Co., Joanna Kotarbińska, 
członek zarządu POPAI Poland.

Mecenas Mateusz Trojanowski z małżonką, 
kancelaria radców prawnych Meritum.

Katarzyna Seliga-Wróblewska, Galeria Na Miejscu, Łukasz Radomski 
Pinakoteka Design. Małgorzata Radomska, Pinakoteka Design, Michał Starost, projektant mody.

Prof. Czesław Tumielewicz, artysta malarz.

Od lewej: Małgorzata Radomska, Pinakoteka Design, Lena Subota, artystka.

Od lewej: dr Elżbieta Kwella, UG, Alicja Głowacka, 
Piotr Głowacki, Ryszard Kwella.

Od lewej: Lena Subota, artystka 
i Halina Langowska, właścicielka Langowski Shipping.

Od lewej: Beata Olejnik, projektantka torebek, Dorota Piotrowska.

Od lewej: Aleksandra Popiel – Lipiecka, kierownik sprzedaży firmy 
Nautiqus, Alicja Cackowska-Lass, lekarz stomatolog.
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KONFERENCJE UKIERUN-
KOWANE NA SUKCES

Spotkania z ekspertami i ludźmi sukcesu, kontakty 
biznesowe, solidna dawka wiedzy, wymiana doświad-
czeń i przede wszystkim świetna atmosfera - taki cel 

przyświeca konferencjom z cyklu Success Man i Success 
Woman. Odbyły się one w hotelu Courtyard by Marriott  
w Gdyni i okazały się sukcesem, zarówno organizacyjnym, 
jak i frekwencyjnym.                                 mp
Fot. Karol Kacperski i Krzysztof Nowosielski

Barbara i Piotr Król, organizatorzy konferencji Success Man i Success Woman. Od lewej: Piotr Bartecki, adwokat, Krzysztof Hillar, mówca motywacyjny.

Igor Bober, właściciel firmy Satland. Michał Jabłoński, Noble Bank.

Michał Chmieliński, Kings Field.

Grażyna Paturalska, stylistka, projektantka mody. Piotr Majewski, Majewski Business Consulting.
Barbara Król, organizatorka konferencji, Michał Peszek, 
współwłaściciel Adrenaline Gym.

Michał Herok, prezes SEO Group.

Od lewej: Anna Pestilenz, właścicielka hotelu Szafir, Katarzyna Kobiela, 
stylistka, Joanna Głowacka, właścicielka biura księgowego Profit, 

Agnieszka Kośnik - Zając, właścicielka Instytutu Kosmetologii Babiana.

Tomasz Podsiadły, prowadzący konferencję Success Woman, Tomasz 
Konkol, właściciel firmy Promotion.pl

Od lewej: Dorota Jahnz, właścicielka Slow Cafe, Magdalena Dudzińska 
- Florczyk, właścicielka firmy Spedycja M. Florczyk.

Od lewej: Teresa Herok, dyrektor Obszaru Detalicznego Region Gdańsk 
ING Bank Śląski, Katarzyna Sztormowska, Gadus Sp. z o.o.

Od lewej: Magdalena Adamczyk, Justyna Śmiechowska, Joanna 
Kozikowska, Iwona Pałubicka.

Od lewej: Marta Woźny - Tomczak, właścicielka firmy Personia,  Pure 
Solutions, Monika Koeppen, Intel.

Od lewej: Agata Woźniak i Magdalena Barszczak z Pomorskiego Klubu 
Biznesu, Aleksandra Kobielak, Akademia Fitness Aleksandry Kobielak.

Elżbieta Pohl - Duczmal, Wieniawa SPA.
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ELEMENTS JUŻ W GDAŃSKU 

VINEGRILL W VINEGRE 

Produkty z segmentu premium, doradztwo techniczne 
i wykonawstwo - wszystko to znajdziemy w nowym salo-
nie wyposażenia łazienek Elements w Gdańsku. Niektóre 

marki dostępne są tylko w tym salonie, nie można ich kupić na-
wet w sklepach internetowych. Elements to nowe spojrzenie 
na budowanie przestrzeni kąpielowej oparty na 4 żywiołach: 
ziemia, woda, powietrze i energia. W Elements otrzymamy bo-
wiem wsparcie w zakresie klimatyzacji, odnawialnych źródeł 
energii, techniki grzewczej oraz instalacyjnej. Ekspozycja jest 
wykonana w taki sposób, aby klient mógł zobaczyć aranżację 
całej łazienki.      mp

Live cooking przy muzyce na żywo - w taki sposób 
restauracja Vinegre w Gdyni zainaugurowała sezon 
letni. Na nieformalnym spotkaniu w gronie przyjaciół 

i stałych klientów częstowano potrawami opartymi na 
świeżych owocach morza, a degustacji towarzyszyły pysz-
ne wina oraz orzeźwiające Prosecco Mionetto. Impreza od-
była się w strefie Vinegrill - to sezonowa kuchnia na tarasie 
restauracji Vinegre mieszczącej się nad Muzeum Marynar-
ki Wojennej w Gdyni.                                                                                            mp

Fot. Krzysztof Nowosielski

Fot. Krzysztof Nowosielski

 Iwona Chybicka, koordynator projektu Elements Polska, Mateusz 
Trzebniak, Roca Poolspa Polska, Arkadiusz Grzymkowski, manager 
regionu Geberit Polska, Monika Niewolska, Elements Gdańsk Katarzyna Rzehak, krytyk designu, współwłaścicielka Trendwizor.pl

Od lewej: Aleksander Plata, prokurent BIMs Plus Gdańsk, Monika Niewolska, 
Elements Gdańsk, Marek Kowalczyk, kierownik projektów Activia.

Od lewej: Renata Łowin i Agnieszka Gzyl, architektki, studio Oranż, 
Bogumiła Karczewska, Elements, Krzysztof Stefański.

Katarzyna Zielonka i Małgorzata Albertin, dział projektowy Grupy Hossa

Od lewej: Beata Szulc, dyrektor działu Salony Geberit Polska, 
Przemysław Powalacz, prezes Geberit Polska.

Zespół Elements gdańsk: Od lewej: Monika Niewolska, Romuald 
Osipowicz, współwłaściciel BIMs Plus Gdańsk, Agnieszka Kita, 

Bogusława Karczewska, Iwona Strysik, Aleksander Plata, Prokurent, 
Monika Szczechowska, szef sprzedaży.Magdalena Urbańska - Babś, architekt, właścicielka Galerii Junony.

Julia Stecura, Agnieszka Kaszuba z mężem, deweloperzy, firma Turus-Bud. Marek i Małgorzata Kolesińscy, architekci.

Marcin Woźny, No. 33 di Vinegre, Aleksandra Rojhel, Persona Sp. z o.o.

Od lewej: Misza, wokalistka, Katarzyna Zblewska.

Od lewej: Aldona Wleklak, 30'PersonalTtraining Studio, Kamila 
Krzeska, trener personalny.

Od lewej: Dariusz Rodzik, ambasadorki Prosecco Mionetto, Mariusz 
Zawadzki, właściciel restauracji Vinegre.

Od lewej: Urszula Sarna, MS Okna, Kamila Krzeska, trener personalny, 
Agnieszka Zawadzka, Vinegre, Dariusz Rodzik.

Od lewej: Adam Skorżyński, wiceprezes Wybrzeże Handball, Michał 
Postek, Auto Postek.





SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!

KAWIARNIE 
 
Cafe Ferber, Gdańsk ul. Długa 77/78
Umam, Gdańsk, ul. Hemara 1
Umam Marina, Gdańsk, ul. Szafarnia 11 
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 
Costa Cofee, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Kreatywna Cafe, Gdańsk, ul. Słowackiego 19
Sztuka Wyboru, Gdańsk, ul. Słowackiego 19 
Costa, Gdynia, Centrum Riviera 
Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Riviera 
Mount Blanc, Gdynia, Centrum Riviera 
Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Gemini 
Grey Coffee&More, Gdynia, Centrum Gemini 
Corner Cafe, Gdynia, ul. Świętojańska 78A 
Costa Coffee, Gdynia, CH Klif
Cyganeria, Gdynia, ul. 3 Maja 27 
Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24
Delicje, Gdynia, Centrum Riviera
Ciuciu Babka, Gdynia, al. Piłsudskiego 30
Lavenda Cafe, Gdynia, ul. Starowiejska 11
Alt Cafe, Gdynia ul. Legionów 112F/1 (Altus)
That English Place, Gdynia, ul. Wybickiego 3/1 
Cafe Resto, Sopot, Hotel Rezydent 
Mount Blanc, Sopot, Centrum Haffnera 
Cafe Ferber, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 48 
Pijalnia czekolady E. Wedel, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36 
Cukiernia T.Deker, Sopot, Hotel Rezydent
Kava, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 61
So! Coffe, Sopot, Krzywy Domek
Gunga House, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6
Capuccino Cafe, Sopot, ul. Zamkowa Góra 25
Bio&Cafe, Sopot, ul. Armii Krajowej 133
Rotunda Cafe, Sopot, Hotel Sheraton
Pociąg do kawy, Nowe Centrum Sopotu
La Bagatela, Nowe Centrum Sopotu 
 
RESTAURACJE/PUBY/KLUBY 
 
Amber Side, Gdańsk, Plac Solidarności 1 (Europejskie Centrum Solidarności) 
Fishmarkt, Gdańsk, Targ Rybny 6 C 
Fellini, Gdańsk, Targ Rybny 6
San Marco, Gdańsk, ul. Długa 4 
Hard Rock Cafe, Gdańsk, ul. Długi Targ 35/38 
Goldwasser, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 22,  
Lao Thai, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy 
Restauracja Sempre, Gdańsk, Targ Rybny 11 wejście od Motławy 
Restauracja Kubicki, Gdańsk, ul. Wartka 5 
Sushi 77, Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 30 (obok Żurawia) 
Mito Sushi, Gdańsk, ul. Tandeta/Szeroka 
La Cucina, Gdańsk, ul. Szeroka 86 
Patio Espanol, Gdańsk, ul. Tandeta (róg Szerokiej) 
Restauracja Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16 
Restauracja Filharmonia, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 
Restauracja Ritz , Gdańsk, ul. Szafarnia 6 
Restauracja Szafarnia 10, Gdańsk, ul. Szafarnia 10 
Neighbours Kitchen, Gdańsk, ul. Szafarnia 11 (Waterlane) 
Delmonico Cut, Gdańsk, ul. Szafarnia 11
Izakaya Sushi, Gdańsk, ul. Szafarnia 11
KOKU Sushi, Gdańsk, Olivia Business Centre 
Restauracja SET, Gdańsk, Grunwaldzka 309  
Otwarta, Gdańsk, ul. Słonimskiego 6 (Garnizon)
Lula, Gdańsk, ul. Norwida 4 (Garnizon)
Eliksir, Gdańsk, ul. Hemera 1 (Garnizon) 
Lobster, Gdańsk, Olivia Business Centre 
VNS, Gdańsk, C.H. Manhattan 
Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka 22/23 
Thao Thai, Gdańsk, ul. Szeroka 84
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 
Fusion Sushi, Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 9 
Mono Kitchen, Gdańsk, ul. Piwna 28/30
Piwna 47, Gdańsk, ul. Piwna 47 
Latający Holender, Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34 
Surf Burger, Gdańsk, ul. Garncarska 30 
Big Apple, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 578
Nautilius, Gdańsk, ul. Bałtycka 5
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
Browar Port Gdynia, Bulwar Nadmorski 
Vinegre di Rucola, Gdynia, Bulwar Nadmorski
Główna Osobowa, Gdynia, ul. Abrahama 39
Tapas Barcelona, Gdynia, ul. Świętojańska 23/2B
Open Kitchen, Gdynia, ul. I Armii WP 10 
Aleja 40, Gdynia, ul. Piłsudskiego 40
Tako Bar, Gdynia, ul. Świętojańska 21 
Panorama, Gdynia, ul. Mickiewicza 1/3 
Malika, Gdynia, ul. Świętojańska 69 
Mariaszek Gdynia, ul. Spółdzielcza 1 
The Dockers Inn, Gdynia, Centrum Gemini
Polska Melodia, Gdynia, ul. Portowa 8 

Tłusta Kaczka, Gdynia, ul. Spółdzielcza 2 
Sztuczka, Gdynia, ul. Abrahama 40 
Ogniem i Piecem, Gdynia, ul. Świętojańska 87 
Mąka i Kawa, Gdynia, ul. Świętojańska 65 
Trio Restauracja, Gdynia, ul. Starowiejska 29-35
AleBrowar, Gdynia, ul. Starowiejska 40B 
Santorini, Gdynia, ul. Świętojańska 61
Biały Królik, Gdynia, ul. Folwarczna 2
Gard Nordic Kitchen, ul. Waszyngtona 10 (Hotel Courtyard)
Mondo di Vinegre, Gdynia, ul. Polska 1
Pieterwas Krew i Woda, Gdynia, ul. Abrahama 41
Śródmieście, Gdynia, ul. Mściwoja 9
Bliżej, Gdynia, Plac Kaszubski 1A
Cozzi, Gdynia, ul. Władysława IV 49
Jack's Bar, Gdynia, al. Zwycięstwa 245  
Tawerna Orłowska, Gdynia, ul. Orłowska 1
Przystanek Orłowo, Gdynia, Al. Zwycięstwa 237/3  
La Vita, Gdynia, ul. Władysława IV 
La Vita, Sopot, Centrum Haffnera 
Grono di Rucola, Sopot, ul. Wybickiego 48 
Dom Sushi, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38 
Nowy Świat, Sopot, Centrum Haffnera 
Monte Vino, Sopot, Centrum Haffnera 
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 
Morska, Sopot, ul. Morska 9 
Pizzeria Sempre, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 49 
Rucola, Sopot, Krzywy Domek 
White Marlin, Sopot, Al. Wojska Polskiego 1 
Browar Miejski Sopot, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 35 
Crudo, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 36 
Unique Club, Sopot, Plac Zdrojowy 1 
Avocado, Sopot, Plac Zdrojowy 1 
Chevi American Steakhouse, Sopot, ul. Kościuszki 10 
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
Integracja, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 15
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) 
Delmonico Cut, Sopot, ul. Moniuszki 10 (Hotel Opera) 
Zatoka Sztuki, Sopot, Al. Franciszka Mamuszki 14 
Bulaj Sopot, Sopot, Al. Franciszka Mamuszki 22 
737 L'entre Villes, Sopot, Al. Niepodległości 737
Aquarella, Sopot, ul. Zamkowa Góra 35 (Hotel Villa Aqua)
Pomarańczowa Plaża, Sopot, ul. Emilii Plater 19
Panaya Thai Restaurant, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 31
A Modo Mio, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 14-16
Fidel, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6
U Przyjaciół, Sopot, ul. Polna 55
Mocno Nadziane, Sopot, ul. Haffnera 7
 
SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE 
 
Salon Fryzur Męskich, ul. Łąkowa 27
Fryzjernia, Gdańsk, ul. Szeroka 24-26 
Club Fryzjerski Alternative, Gdańsk, CH Familia 
Jacques Andre, Gdańsk, ul. Elżbietańska 9/10 koło kościoła św. Józefa 
Jacques Andre, Gdańsk, Galeria Bałtycka (poziom -1) 
Salon Fryzjersko – Kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk, ul. Heweliusza 19
Salon Fryzjerstwa Artystycznego Degowski, Gdańsk, ul. Heweliusza 31 
Paula Roccialli, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Studio Marina, Gdańsk, ul. Jelitkowska 20 Hotel Marina 
Prive Club Fryzjerski, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 FG 
Camile Albane, Gdańsk, CH Madison 
Welkom Józef Świniarski, Gdańsk, CH Manhattan 
Obsessive Studio, Gdynia, ul. Batorego 4 
Studio No 7, Gdynia, ul. Bema 10 
Guerlain, Gdynia, ul. Abrahama 24 
La Perla, Gdynia, ul. Harcerska 5 
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, CH Klif 
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, Plac Górnośląski 4 
Instytut Piękna Dolce Vita, Gdynia, Skwer Kościuszki 18
Beauty Marine, Gdynia, ul. Zygmunta Augusta 7 
Studio Effect, Gdynia, ul. Starowiejska 41/43 (Atrium) 
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 
Styl, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 46 
Instytut Dr Irena Eris, Sopot, ul. Grunwaldzka 12-16 
Salon urody Drausal, Sopot, al. Niepodległości 739/1 
Beauty Box, Sopot, ul. Sobieskiego 2/1 
Salon Modnej Fryzury Mago, Sopot, Al.. Niepodległości 688
Włoski Salon Fryzur, Sopot, Al. Niepodległości 648/1

 
SPA&WELLNESS 
 
Marina Wellness Centre, Gdańsk, ul. Jelitkowska 20 Hotel Marina 
Beauty Derm Instytut-Medical Day SPA, 
 Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon 
Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51 
Instytut SPA w Hotelu Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 4 
Spameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 
Mana Day Spa, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 2A 
SPA w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255 
Quadrille Spa, Gdynia, ul. Folwarczna 2

Instytut Genesis, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
OXO Spa, Sopot, ul. Grunwaldzka 94 
Day SPA w Hotelu Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja 
Sheraton Sopot Hotel Conference Center&SPA, 
 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10 
City Day Spa, Sopot, Hotel Villa Baltica, ul. Emilii Plater 1 
Aquapark Sopot, Sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5 
Salon Mai Thai, Sopot, ul. Chopina 26 A 
Aqua Spa Sopot, Sopot, ul. Zamkowa Góra 3-5 
 
MEDYCYNA ESTETYCZNA I CHIRURGIA PLASTYCZNA 
 
DermicLab Med.&Beauty Clinic, Gdańsk, ul. Obywatelska 2A
Petite Perle, Gdańsk, ul. Beniowskiego 51.
Perfect Medica, Gdańsk, ul. Kołobrzeska 63
Clinica Dermatologica, Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej 3 
Dr Pernak, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 549
Dwór Kuźniczki, Gdańsk, ul. Wajdeloty 13 
Klinika Dobosz, Gdańsk, ul. Partyzantów 14 lok.102
Instytut Kosmetologii Babiana, Gdańsk, ul. Hynka 6/9 
Klinikia Zdrowia i Piękna H&Bmed, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8 
Centrum Odnowy Biologicznej Stenia, ul. Starowiejska 41/43, Gdynia
Beauty Medical, Gdynia, ul. Wincentego Pola 27 
Proderm, Gdynia, ul. Świętojańska 135/2 
Laser Line, Gdynia, ul. Mściwoja 10 
Beauty Laser, Gdynia, ul. Abrahama 45 
Beauty Derm, Gdynia, ul. Świętojańska 139 
Centrum Medyczne Dr Kubik, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/9
Derm Estetyka, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12
Allure Institute, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/7 Nowe Orłowo
Holistic Clinic, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/6 Nowe Orłowo 
Klinika Urody Mediderm, Gdynia, ul. Abrahama 36-44
New Skin, Gdynia, ul. Armii Krajowej 38 
Centrum Zdrowia i Urody Orchid, Sopot, ul. Haffnera 10/2 
Estee Med., Sopot, ul. Chopina 34/2 
Sopocka Fabryka Urody, Sopot, ul. Smolna 1D 
Derm-Al., Sopot, ul. Armii Krajowej 116/5 
HOTELE 
 
Hilton Gdańsk, Gdańsk, Targ Rybny 1 
Radisson Blu, Gdańsk, ul. Długi Targ 19 
Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 4 
Hotel Gdańsk, Gdańsk, ul. Szafarnia 9 
Golden Tulip, Gdańsk, ul. Piastowska 160
Celestin Residence, Gdańsk, ul. Straganiarska 19 
Hanza Hotel, Gdańsk, ul. Tokarska 6 
Królewski, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 
Wolne Miasto, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2 
Amber Tower, Gdańsk, ul. Szafarnia 10 
Holland House, Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34 
Fahrenheit, Gdańsk, ul. Grodzka 19
Grand Cru, Gdańsk, ul. Rycerska 11-12
Puro Hotel, Gdańsk, ul. Stągiewna 26
Hotel Sadova, Gdańsk, ul. Łąkowa 60
Dwór Prawdzica, Gdańsk, ul. Piastowska 198 
Kuracyjny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Różany Gaj, Gdynia, ul. Korzeniowskiego 19 D
Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Courtyard by Marriott, Gdynia, ul. Waszyngtona 19 
Hotel Villa Baltica, Sopot, ul. Emilii Plater 1 
Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja 
Sheraton Sopot Hotel, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10 
Sofitel Grand Sopot, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 12-14 
Villa Antonina, Sopot, ul. Obr. Westerplatte 36 A 
Mera Spa, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 59
Mała Anglia, Sopot, ul. Grunwaldzka 94
Dworek Admirał, ul. Powstańców Warszawy 80 
Villa Sentoza, Sopot, ul. Grunwaldzka 89 
Hotel Haffner, Sopot, ul. Haffnera 59
Villa Aqua, Sopot, ul. Zamkowa Góra 35 
Kozi Gród, Pomlewo, ul. Leśników 3
Młyn Klekotki, Godkowo
 
KLUBY FITNESS 
 
Adrenaline Gym, Gdańsk, ul. Słowackiego 1A
Fitness Authority, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 229 
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan 
My Gym, Gdańsk, Galeria Bałtycka 
Tiger Gym, Gdańsk, Grunwaldzka 411
Marina Wellness Centre, Gdańsk, Hotel Marina
30'Personal Training Studio, Gdańsk, Grunwaldzka 569 
Centrum Joga i Pilates, Gdynia, ul. Starowiejska 54/3 
Lady Fitness, Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego
Tiger Gym, Gdynia, Centrum Riviera 
Calypso Fitness, Sopot, AL. Niepodległości 697-701 (Sopocki Skwer) 
Sheraton Fitness, Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
CrossFit Trójmiasto, Sopot, 3 Maja 69C
Elite Gym, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 55-57
 
SALONY SAMOCHODOWE 
 
BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45
Bawaria Motors, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 195
Audi Centrum Gdańsk, ul. Lubowidzka 44 
Renault Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45 
Motor Centrum, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8 
KMJ Zdunek, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295 
Subaru Zdanowicz, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 256 A 
British Automotive, Gdańsk, ul. Abrahama 5 
Volvo Drywa, Gdańsk, ul. Kartuska 410 
BMG Goworowski, Gdańsk, ul. Elbląska 81 
Carter Toyota, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 260 
Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493 
BMW Zdunek, Gdynia, ul. Druskiennicka 1
Lexus Trójmiasto, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/3 
Auto Mobil, Gdynia, ul. Wielkopolska 241 
Volvo Drywa, Gdynia, ul. Parkowa 2
Mercedes BMG Goworowski, Gdynia, ul. Łużycka 9
Auto House, Gdynia, ul. Stryjska 24

Ford Euro Car, Gdynia, ul. Owsiana 13 
Benepol, Sopot, ul. Kasztanowa 4 
Porsche Centrum Sopot, Sopot, Al. Niepodległości 956 
Prestige, Sopot, Al. Niepodległości 663 
Unique Cars, Reda, ul. Wejherowska 56
 
KLINIKI I GABINETY LEKARSKIE 
 
Polmed, Gdańsk, CH Manhattan
Smile Clinic, Gdańsk, ul. Szymanowskiego 2
Vivadental, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 48 
Miladent, Gdańsk, ul. Rajska 1/5 CD
Impladent, Gdańsk, ul. Kartuska 313
Clinica Dermatologica, Gdańsk, ul. Curie Skłodowskiej 3 
Projekt Uśmiech, Gdańsk, ul. Partyzantów 76 (Green Office) 
Victoria Clinic, Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57 
Klinika Prof. Dobosz i Partnerzy, Gdańsk, ul. Partyzantów 14 lok. 102 
Dental Art. Clinic, Gdańsk, ul. Szeroka 119/120 
Lux Med., Gdańsk, Al. Zwycięstwa 49 
Kryspin Dent, Gdańsk, ul. Partyzantów 9
Nawrocki Clinic, Gdańsk, ul. Czarny Dwór 10/34 
Dental Spa, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164 
Prodent, Gdańsk, CH Madison
Prodent, Gdańsk, ul. Słonimskiego 1/65 (Garnizon) 
Clinica Del Mare, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/1 
Dental Clinic, Gdynia, ul. Starowiejska 25 
Medico Dent, Gdynia, ul. Starowiejska 24 
Centrum Optyczno – Okulistyczne, Gdynia, ul. Świętojańska 73 
Nowy Wzrok, Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego 
Stomatolog Lidia Siatkowska, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/7
Marcin Rudnik, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/3
Sanus Dentes, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6 C/12
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 
Den Arte, Sopot, ul. Armii Krajowej 122 
Medycyna Specjalistyczna, Sopot, ul. Grunwaldzka 36A 
iDentical, Sopot, ul. 1 Maja 5
Grand Dental, Sopot, ul. Haffnera 25 
 
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
Valentini/Samsonite, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Optyk Studio 1242, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Apia, Gdańsk, Galeria Bałtycka 
Centrum Wina, Gdańsk, Galeria Bałtycka 
Centrum Wina, Gdańsk, CH Manhattan
Dolio Wini, Gdańsk, ul. Szymanowskiego 9 (Garnizon)
Interior Park, Gdańsk, Grunwaldzka 223
Tila.pl, Gdańsk, ul. Kaprów 19 B
Marry Me, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 124 
World Box, Gdańsk, CH Manhattan 
Sandwich-mac, Gdańsk, CH Madison
Valentini/Samsonite, Gdańsk, Madison
Winers, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 52 
Premium Sound, Gdańsk, ul. Rakoczego 31
Antrax Audio, Gdańsk, ul. Królowej Jadwigi 137 
Lingeria, Gdańsk, ul. Dmowskiego 5
Lumann, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4
Interior Park, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 223 
Moma Studio, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental Park)
Novelle, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental Park)
MK Design, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental Park)
Hever , Salon Snu, Gdańsk, ul. Przywidzka 7 (Rental Park) 
IKA-Kolor, Gdańsk, Grunwaldzka 470 
Persona, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 569
Rubber Shop, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8 A
Amazing Decor, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8
Deco Home Art., Gdynia, al. Zwycięstwa 234 
Bo Concept, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
Studio Dago , Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
Pracownia AGD, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
NAP, Gdynia, ul. Legionów 112 (Altus)
Hypnos Beds, Gdynia, Al. Zwycięstwa 239
REMEB, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/1 (Nowe Orłowo)
Flader Art, Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/8 (Nowe Orłowo) 
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 
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
Bizuu, Gdynia, CH Klif
N.Nagel, Gdynia, CH Klif
Apia, gdynia CH Klif
Kezard, Gdynia, Al. Zwycięstwa 197 
Geox, Gdynia, Centrum Riviera 
Guess. Gdynia, Centrum Riviera 
By o la la, Gdynia, Centrum Riviera 
Airfield. Gdynia, Centrum Riviera 
SunLoox. Gdynia, Centrum Riviera 
Felina, Gdynia, Centrum Riviera 
Pierre Cardin, Gdynia, Centrum Riviera 
Imperial Fashion, Gdynia, Centrum Riviera 
Elska, Gdynia, Centrum Riviera 
Pako Lorente, Gdynia, Centrum Riviera 
Interior Park, Gdynia, ul. Wielkopolska 251 
Royal Decor, Gdynia, ul. Starowiejska 51
Total Look by Bunny The Star, Gdynia, ul. Świętojańska 61
Optical Christex, Gdynia, DH Batory 
Forma Collection, Gdynia, Al. Zwycięstwa 239
Mesmetric, Gdynia, Al. Zwycięstwa 187 
Lingeria, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8 
Celebrity BRIDAL, Gdynia, ul. Wielkopolska 21 
Celebrity Bridal Exclusive, Gdynia, ul. Wielkopolska 31 
Telem Play, Gdynia, ul. Legionów 119A 
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)
Made in G, Gdynia, Ale. Zwycięstwa 237 (Nowe Orłowo)  
Digital 1, Sopot, Krzywy Domek 
In Fashion, Sopot, Krzywy Domek 
Millesime Wino i Spirytualia, Sopot, ul. Haffnera 7 
Ser Lanselot, Sopot, Krzywy Domek 
Top Hi-Fi, Sopot, Al. Niepodległości 725 
OOG Eyewear Concept Store, Sopot, ul. Grunwaldzka 22/3 
Designzoo, Sopot, Al.. Niepodległości 606-610 
Camerino, Sopot, Dom Zdrojowy
Optical Christex, Sopot, Dom Zdrojowy
Eter, Sopot, Dom Zdrojowy
Fabryka Sukienek, Sopot, ul. Grunwaldzka 60
Simply Divine, Sopot, ul. 3 Maja 56
Nonconform, Sopot, Al. Niepodległości 642-644
Pinakoteka, Sopot, Al. Niepodległości 735
Prestige Drzwi, Sopot, Al. Niepodległości 861
Motyle, Sopot, Dworzec
 
INNE 
 
Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk, ul. Bogusławskiego 1 
Galeria Glaza Expo, Gdańsk, ul. Długi targ 20/21
Business Link Trójmiasto, Gdańsk, Grunwaldzka 472 (Olivia Gate)
Olivia Business Centre, Gdańsk, Grunwaldzka 472 
Metrohouse, Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 90 
Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 
Centrum Adwokackie, Gdańsk, ul. Chlebnicka 48 
Polska Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 
Urząd Wojewódzki, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 
Gdański Klub Biznesu, Gdańsk, ul. Uphagena 23 
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
Lions Bank, Gdynia, Al. Zwycięstwa 245
Klub Tenisowy Arka, Gdynia, ul. Ejsmonda 3 
Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54 
Kancelaria Finansowa Tritum, 
                                                  Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 241/13 (Nowe Orłowo) 
dreamHOMES.pl, Gdynia, ul. Al. Zwycięstwa 241/13 (Nowe Orłowo) 
Timeless Gallery, Gdynia, Plac Kaszubski 17 lok.11 
Grupa Inwestycyjna Hossa, Gdynia, ul. Władysława IV 43
Moderna Investment, Gdynia, Plac Kaszubski 7
Dom&House, Gdynia, Sea Towers 
Invest Komfort, Gdynia, ul. Hryniewieckiego 6C/47 
Urząd Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27 
Rada Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27 
Bałtycka Agencja Artystyczna, Sopot, ul. Kościuszki 61 
Sopocki Klub Tenisowy, Sopot, ul. Ceynowy 5 
Sierra Golf Club, Pętkowice 
Sand Valley Golf&Country Club, Pasłęk  
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Plac Solidarności 1
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