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Od naczelnego

ddajemy w Wasze ręce wakacyjny numer magazynu 
„Prestiż”. Nic więc dziwnego, że sporo w nim letnich 
tematów. Polecam szczególnie nasz temat okładkowy, 
czyli ekskluzywny wywiad z ikoną polskiego sportu 

i jednym z najbardziej lubianych Polaków, Mateuszem 
Kusznierewiczem (s.12). Ten znakomity polski żeglarz od 

niedawna jest mieszkańcem Gdańska. „Prestiżowi” udzielił 
nie tylko wywiadu, ale też zgodził się na niecodzienną sesję zdję-
ciową. Niecodzienną, bo wykonaną pod wodą. Efektem jest mię-
dzy innymi wyjątkowa okładka.

Letnich tematów ciąg dalszy. Kitesurfing to sport ekstremalny, 
ale coraz bardziej popularny. Jak przekonuje Victor Borsuk, naj-
lepszy polski kitesurfer, jest to również sport niebezpieczny, ale jak 
ktoś chce poczuć naprawdę, o co w nim chodzi, to czasami warto 
wyłączyć bezpieczniki (s. 38).

Z pewnością jazda na rowerze jest mniej ekstremalnym zajęciem 
niż kitesurfing, ale też może dostarczyć wielu wrażeń i emocji. 
Trójmiasto słynie z wielu wspaniałych i urokliwych ścieżek rowe-
rowych, jest więc gdzie jeździć. Przeczytajcie, gdzie zatem jeżdżą 
trójmiejskie VIP-y (s. 40)

A jeśli ktoś woli samochód od roweru to polecamy cabrio. Na 
lato jak znalazł. Jazda z wiatrem we włosach jest trendy, ale naj-
ważniejsze, że dostarcza niesamowitej frajdy (s. 26).

Frajdę mieli też uczestnicy Heineken Open’er Festival. 4 dni 
muzyki i niczym nieskrępowanej zabawy. Chcieliśmy opisać naj-
ważniejsze muzyczne wydarzenia Open’era, ale jak w redakcyjnym 
gronie zaczęliśmy dyskutować to okazało się, że to, co najbardziej 
podobało się piszącemu te słowa, niekoniecznie zrobiło wrażenie 
na innych. Różnice zdań były tak duże, że nagle przyszło olśnienie. 
Ten festiwal właśnie taki jest. Różnorodny. Dla każdego. Dający 
możliwość wyboru. To, co podoba się jednym, innym niekoniecz-
nie. Podeszliśmy zatem do Heineken Open’er Festival od zupełnie 
innej strony. Szczegóły na stronie 8 i 9. 

Chciałem jeszcze coś napisać, ale właśnie żona uświadomiła mi, 
że jestem na urlopie i pracować nie wypada. Kobiety chyba nigdy 
nie zrozumieją, że jak się kocha to, co się robi, to wcale nie jest pra-
ca. Ale za to obiecałem jej, że od jutra już nic nie robię. A propos 
nic nie robienia i małżeńskich historii. Żona do męża: kochanie, 
co będziesz dzisiaj robił? Nic – odpowiada mąż. Jak to nic, prze-
cież wczoraj nic nie robiłeś… No tak, ale nie skończyłem.

Jakub Jakubowski
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Zza szklanego ekranu

W Stanach Zjednoczonych i Europie uważany 
jest za guru w swojej dziedzinie: psychologii. Do 
Polski przyjechał po raz pierwszy i to do Gdań-
ska – konkretnie na zaproszenie Uniwersytetu 
Gdańskiego.

T u dla grupki doktorantów i pracowni-
ków naukowych Instytutu Psycholo-
gii profesor Bernard Weiner wygłosił 
krótki wykład w zaciszu uczelnianej 

auli w opustoszałym w czasie wakacji gmachu. 
I ci co byli na pewno nie żałowali. Za oknem 

deszcz – po fali upałów, kiedy wszyscy mówi-
liśmy „uff, jak gorąco” i nie rzadko dodawa-
liśmy „kiedy ten upał się skończy” – przyszły 
deszczowe dni i wszyscy mówiliśmy: „czemu 
tak leje” dodając „kiedy te deszcze się skończą” 
- tu pojawił się gość z uśmiechem na twarzy ze 
słonecznej Kalifornii. Ze swoją teorią, mówią-
ca o tym, że człowiek w swoim postępowaniu 

nie kieruje się racjo-
nalnymi przesłanka-
mi. Niby to wydaje się 
oczywiste, ale dopiero 
ogłoszenie przez We-
inera tej teorii spowo-
dowało olśnienie i za-
częły się poszukiwania 
innych odstępstw od 
racjonalności.

Jak potwierdzili psy-
cholodzy nie zawsze 
wiemy, co kieruje na-
szym zachowaniem. 
Często wydaje nam 
się, że podejmujemy 
decyzje racjonalne, 

a prawda jest taka, że w dużej mierze są to 
decyzje oparte na innych czynnikach.

A co powodowało szefami spółki Alpine 
Bau, którzy odwołali się od decyzji dotyczącej 
wyboru wykonawcy mostu na Wiśle w Kwi-
dzynie? Odwołanie wpłynęło, w ostatnim 
momencie, jak podały media, około 20 mi-
nut przed upłynięciem terminu, do którego 
wnieść można było takie odwołanie, kiedy to 
już wszyscy (tzn. ci, którzy na most czekają) 
cieszyli się, że w końcu inwestycja ruszy.

Dwa dni przed złożeniem przez Alpine Bau 

odwołania odbyła się uroczystość zawieszenia 
wiechy na budowanym na Euro 2012 stadio-
nie. Wśród gości premier Donald Tusk, mi-
nistrowie, oficjele i przedstawiciele różnych 
firm, m.in. spółki Alpine Bau. To ta spółka jest 
w konsorcjum, które buduje gdański stadion. 
I stadion narodowy w Warszawie. I realizuje 
jeszcze wiele dużych inwestycji. 

Ważny punkt programu – przemówienie 
premiera. Donald Tusk cieszy się z budowy 
gdańskiego stadionu, mówi, że w Polsce prze-
rwać trzeba gordyjski węzeł nieszczęść i nie-
powodzeń. Temu przysłuchują się zebrani go-
ście, wśród nich przedstawiciele austriackiego 
koncernu. W pewnym momencie premier 
mówi o tym, że za kilka dni będzie w Kwi-
dzynie, gdzie ruszy budowa oczekiwanego od 
kilkudziesięciu lat mostu. 

Czyżby to była inspiracja? Czy przedstawi-
ciele Alpine Bau już się do odwołania przy-
gotowywali? Czy może te słowa spowodowały 
myśl: dlaczego to nie my mamy ten most zbu-
dować? I w poniedziałek składają odwołanie 
od decyzji o wyborze wykonawcy. Minuty 
przed zakończeniem terminu. Efekt -  zapo-
wiadane przez premiera podpisanie umowy 
na wykonanie mostu w Kwidzynie trzeba 
odłożyć.

Czy decyzja koncernu o odwołaniu się 
od wyników przetargu była racjonalna? Po 
pierwsze firma ma do takiego odwołania pra-
wo, a po drugie chodzi o ważne zlecenie. 

No niby tak. Tyle, że pamiętam i pewnie 
pamiętają też inni inwestorzy, jak wszyscy 
wstrzymywali oddech przy decyzji o wyborze 
wykonawcy stadionu na Euro. Żeby nikt się 
nie odwołał, bo wtedy wszystko się opóźni.

To co – decyzja racjonalna, czy odstępstwo 
od racjonalności? Losy kolejnych przetargów 
pokażą.

Małgorzata Rakowiec

Małgorzata Rakowiec

dziennikarka, prezenter Pano-

ramy TVP Gdańsk. Wieloletnia 

korespondentka Polskiej Agen-

cji Prasowej i Agencji Reuters. 

Laureatka Ostrego Pióra, na-

grody przyznawanej przez Bu-

siness Centre Club.

Odstępstwa od
racjonalności
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Wydarzenia

o nie jedyne polskie ak-
centy. W filmie zobaczymy 
także Borysa Szyca i We-
ronikę Rosati. Obraz reży-
seruje Cliff Dorfman. Film 

opowiada o budowie od pod-
staw kryminalnego imperium. 
Danuta Stenka gra w nim... 
matkę Gary’ego Oldmana. Rola 
dużo starszej osoby niż jest się w 
rzeczywistości z pewnością jest 
wielkim wyzwaniem, ale Danuta 
Stenka poradziła sobie na planie 
znakomicie. Trudno się jednak 
dziwić, wszak aktorka ma już 
za sobą kilka ról wymagających 
dużej charakteryzacji, a taką 
najbardziej wyrazistą była rola... 
markiza de Sade w spektaklu 
„Marat/Sade”. 

Zdjęcia do filmu „ Criminal 
empire of Dummies” już się za-

kończyły. Aktualnie film jest 
w fazie postprodukcji, a jego pre-
miera ma nastąpić na przyszło-
rocznym festiwalu w Cannes.

jak

czasie jubileuszowej, 40 
już edycji tego największe-

go europejskiego festiwalu 
muzycznego, grupa Mama-
doo wzięła udział W spek-

takularnym show ogniowym 

„Temple of Fire” obrazującym 
cztery dekady festiwalu. 

Dziewczyny dały też trzy au-
torskie pokazy. Oryginalny styl 
i humorystyczne elementy spek-
takli Mamadoo zostały bardzo 
entuzjastycznie odebrane przez 
festiwalową publiczność.

- Najbardziej zaskoczył nas 
fakt, że muzyka wcale nie jest 
najważniejszą częścią festiwalu. 
Równie ważne są inne elementy 
– pokazy artystyczne, taneczne, 
parady, performerzy – setki  albo 
i tysiące małych wydarzeń arty-
stycznych, mniejsze sceny mu-
zyczne, instalacje. Festiwal ab-
sorbuje wszystkie zmysły, jest to 
totalna uczta, święto, karnawał 
sztuk. Na Glastonbury panuje 
całkowity luz, radość i harmo-
nia - opowiada Kinga Kuczyńska 
z Mamadoo.                               pp

ROG jest jedynym Festi-
walem sztuki bębniarskiej 

i fireshow w Polsce, któremu 
towarzyszą zarówno pokazy 
konkursowe, jak i występy 

artystów znanych i cenionych na 
światowych scenach. Do Gdyni 
zjadą się grupy fireshow oraz 
bębniarskie z całego kraju i z za-
granicy. O muzyczne doznania 
zadba grupa Kumpania Algazza-
ra z Portugalii, czyli energetycz-
na mieszanka ludowych melodii 
z brzmieniem ska inspirowa-
nych muzyką Bałkan i afro-beat. 
Obok wystąpi amerykańsko-
czeska grupa Marimba Mama, 
której repertuar jest inspirowany 
południową i zachodnią muzyką 
afrykańską z wpływami rytmów 
ameryki łacińskiej z nutką mu-
zyki kubańskiej i domieszkami 
współczesnych nurtów muzycz-
nych. FROGowi towarzyszą 

również warsztaty artystyczne. 
Każdego roku chętni mogą na-
być bądź doskonalić umiejęt-
ności z zakresu gry na bębnach, 
tańca, fireshow.                         jak

Danuta Stenka
w Hollywood

Mamadoo na
Glastonbury

FROG się zbliża

Danuta stenka, pochodząca z Kaszub znakomita polska aktorka,
zagrała w hollywodzkiej produkcji „Criminal empire of Dummies”. 
Obok niej w filmie pojawią się wielkie gwiazdy światowego kina,

Gary Oldman i Harvey Keitel.

Królowe polskiego fireshow, dziewczyny z gdyńskiej grupy Mamadoo, 
wróciły z legendarnego festiwalu Glastonbury.

W dniach 6 - 8 sierpnia na plaży w Gdyni Orłowie odbędzie się V 
Festiwal rytmu i Ognia FrOG 2010. Impreza co roku gromadzi

pasjonatów gry na bębnach oraz artystów teatru ognia. Ale nie tylko.
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Danuta Stenka

FROG się zbliżaShow Mamadoo na Glastonbury
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a turnieju stawili się naj-
lepsi klubowicze Sierry 
oraz goście, media i spon-
sorzy zaproszeni przez So-
fitel Grand Sopot. Wśród 
nich zarówno gracze za-

wodowi, jak i amatorzy, którzy 
zgodnie z reprezentowanym po-
ziomem umiejętności startowali 
w turnieju lub Akademii Golfa. 

W kategorii brutto na pierw-
szym miejscu z wynikiem 81 

znalazł się Dariusz Koss, przed 
Markiem Ninardem i Tade-
uszem Siekiem. W kategorii net-
to (0 - 18) najlepszy okazał się 
Tadeusz Siek. Drugi był Arka-
diusz Łuczycki, a trzeci Cezary 
Hermanowski. Barbara Bobiń-
ska triumfowała w kategorii net-
to 18 - 54. Kolejną pozycję zajęła 
Marzena Folta, a trzecia była 
Sandra Goetz. Tak samo wyglą-
dała klasyfikacja w kategorii Best 
Netto Stableford Ladies. 

Rozegrano także konkursy 
indywidualne. „Longest Drive” 
wygrał prezes firmy Pro-Service 
Dariusz Koss, a „Nearest to the 
pin” Sergiusz Gniadecki, pre-
zes zarządu Allcon Investment.  
Niestety nikomu nie udało się 
wygrać konkursu „Hole in one” 
i wspaniałej nagrody, jaką był sa-
mochód Lexus IS F-Sport.     jak

Sofitel Grand Sopot
Golf Challenge

Kompleks sierra Golf Club w pętkowicach koło Wejherowa był
gospodarzem turnieju sofitel Grand sopot Golf Challenge.
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Od lewej: Zbigniew Reszka, Marzena Folta, Patrick 
Carabin, Barbara Bobińska, Marzena Szpilman,
Dariusz Koss, Sandra Goetz, Arkadiusz Łuczycki

rEKlAMA



2 KILOMETRy długości miało miasteczko festiwalowe, w któ-
rym znalazły się między innymi punkty gastronomiczne, sklepy, 
Kids Zone, strefa Fashion’er, gdzie festiwalowicze mogli zapoznać 
się z trendami w modzie i strefa NGO, w której prezentowały się 
organizacje pozarządowe.

3 TyGODNIE budowana była cała festiwalowa infrastruktura
3 złote był wart jeden bon festiwalowy, który był walutą obowiązującą 
na terenie całego Open’era

4 DNI trwał tegoroczny Heineken Open’er Festival. W tym roku 
obyło się bez deszczu i błotnych kąpieli. Chociaż z drugiej strony 
czterodniowe upały też mocno się dały festiwalowiczom we znaki. 

2 GODZINy grał Pearl Jam. Był to najdłuższy koncert tegorocz-
nego festiwalu.

10 MEGAWATóW ENERGII wyniosło całkowite zapotrzebo-
wanie festiwalu na prąd. Mówiąc jaśniej, wystarczyłoby to do zasile-
nia 10 tysięcznego miasta.  

12 KILOMETRóW różnego rodzaju konstrukcji składało się na 
Scenę Główną. Jej wymiary to 36 m szerokości i 29 m głębokości. 
Scena Główna ważyła 85 ton. Materiały do jej budowy przywiozło 
20 tirów. 

7 SCEN pełnych muzyki i niezapomnianych momentów, takich 
jak polskie przemówienia Eddiego Veddera, Skin niesiona na rękach 
publiczności, Nas występujący w koszulce festiwalowej, Tricky roz-
dający autografy wśród publiczności, Kasabian wymachujący polską 
flagą oraz wielotysięczny tłum oklaskujący występ pianisty Marka 
Drewnowskiego w repertuarze Chopina.

9 EDyCJA festiwalu. Rekordowa pod względem frekwencji 
i ilości artystów. Co organizatorzy przygotują na 10, jubileuszową 
edycję?

Wydarzenia

Heineken Open’er Festival w liczbach
9 edycja Heineken Open’er Festival przeszła do historii. Festiwal nie rozczarował. Znakomita, różnorodna muzyka, mnóstwo atrakcji i przede 

wszystkim fantastyczna, festiwalowa atmosfera, z której gdyńska impreza słynie na całym świecie. Zabawa była faktycznie znakomita, ale
warto wiedzieć, że na ten efekt końcowy złożyła się wielomiesięczna praca kilku tysięcy ludzi. O tym, jak wielkie jest to przedsięwzięcie

najlepiej świadczą liczby.
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Fashioner

Nas i Damian Marley

Super zabawa

Główna scena



25 KILOMETRóW liczyło sobie ogrodzenie terenu Festiwa-
lu. 

30 Z TyLu KRAJóW przyjechali goście na tegoroczny Heine-
ken Open’er Festival.

80 HEKTARóW - taką powierzchnię miał teren festiwalu.

140 ARTySTóW zagrało w ciągu 4 dni. Reporterom Presti-
żu najbardziej podobał się pełen gracji koncert Grace Jones, występ 
duetu Nas & Damian Marley słynącego z mocnych i zaangażowanych 
ideologicznie tekstów oraz taneczne show Empire of the Sun.

160 PuNKTóW gastronomicznych funkcjonowało na festi-
walu.

200 uRZąDZEń RuCHOMyCH zamontowano na Scenie 
Głównej

220 TIRóW przywiozło materiały do budowy festiwalowej 
infrastruktury.

500 DZIENNIKARZy I FOTOREPORTERóW z 30 krajów 
relacjonowało festiwal. Wśród nich byli dziennikarze z tak egzotycz-
nych krajów, jak Meksyk, Argentyna, Nowa Zelandia. 

800 PRACOWNIKóW OCHRONy zabezpieczało imprezę. 

2400 OPEN’EROWICZóW zagłosowało w drugiej turze 
wyborów prezydenckich w lokalu najbliższym festiwalowi. W Gdyni 
głosowało ponad 16 000 uczestników, a w sumie kilkadziesiąt tysięcy 
festiwalowiczów oddało głos poza miejscem swojego zamieszkania.

3500 TySIąCA OSóB PRACOWAŁO przy obsłudze fe-
stiwalu.

4000 INFORMACJI PRASOWyCH o festiwalu ukaza-
ło się w polskich mediach. 

12000 WIDZóW mieścił namiot pod, którym mie-
ściła się druga co do wielkości scena festiwalu.   

20000 OSóB korzystało z pola namiotowego. 

85000 WIDZóW wzięło udział w 9 edycji Festivalu 

jak

Wydarzenia
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Grace Jones

Publika z Kanady

Ochrona czuwa i pomaga

Publika
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oncert Randy Crawford 
był wielkim wydarzeniem. 
Artystka należy do naj-
wybitniejszych głosów 
tego nurtu muzycznego i 

mimo, że na scenie obecna jest 
już od wielu, wielu lat, to nadal 
tworzy muzykę świeżą i nowo-
czesną, co w połączeniu z jej 
rewelacyjnym i krystalicznym 
głosem, daje niesamowity efekt.  

Mocnym punktem festiwalu 
był również koncert The Man-
hattan Transfer. Wielkie hity 
sprzed lat, rock and rollowe pa-
stisze oraz covery Milesa Davi-
sa i Chicka Corei przypadły do 
gustu publiczności. Mało jaz-
zowym, ale niezwykle udanym 
akcentem Ladies Jazz Festival 
był koncert Gaby Kulki. Ta ar-
tystka, jak mało która, potrafi 
łączyć różne gatunki muzyczne 
nawiązując przy tym fantastycz-

ny kontakt z fanami, którzy 
w Trójmieście zawsze licznie 
przychodzą na jej koncerty.     
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BiznesWydarzenia

Match Racingu mówi 
się, że jest to esencja 
współczesnego żeglar-

stwa regatowego. Szyb-
kie, widowiskowe i kla-

rowne dla widzów pojedynki 
jeden na jeden robią imponujące 
wrażenie. Regaty rozgrywane są 
systemem pucharowym, w każ-
dym wyścigu udział biorą dwa 
jachty przez co rywalizacja jest 
czytelna nawet dla niewtajem-
niczonych. Wygrywa ten, który 
szybciej przypłynie na metę. 

W Sopot Match Race 2010 
wystartuje najnowocześniejsza 
flota jachtów pełnomorskich 
w Polsce, którymi dowodzić 
będą znakomici żeglarze. Ścigać 
się będą na nowiutkich jednost-
kach klasy Diamant 3000. Na 
jachtach zainstalowane są mi-
krofony oraz anteny GPS przez 
co można oglądać analizę wyści-
gów oraz słyszeć wszystko to, co 
dzieje się na pokładzie w ferwo-
rze walki. Wyścigi komentowane 
są na bieżąco przez sportowych 
ekspertów.                                 jak

a Skwer Kościuszki przy-
było kilka tysięcy widzów, 
którzy z zapartym tchem 
podziwiali motoryzacyj-
ne perełki. Ryk silników 
o łącznej mocy wielu ty-

sięcy koni mechanicznych robił 
niesamowite wrażenie. Fani mo-
toryzacji mieli okazję podziwiać 
m.in. najnowszego ferrari 458 

italia, piekielnie mocnego lam-
borghini murcielago LP-640 czy 
niezwykle oryginalnego ariela 
atoma.

- Gran Turismo Polonia zro-
dziło się z miłości do motory-

zacji na najwyższym poziomie. 
Bardzo zależy nam, żeby dzie-
lić się tym uczuciem z inny-
mi, umożliwiając im spotkanie 

z motoryzacyjnymi dziełami 
sztuki. Samochody, które przy-
bywają na Gran Turismo, nie są 
„zwykłymi”, salonowymi wer-
sjami znanych pojazdów. Ich 
właściciele naprawdę wiedzą, 
co zrobić, żeby poprawić osiągi 
bolidów takich, jak lamborghini 
murcielago LP670 czy porsche 
carrera GT. Wszystkie auta, któ-
re przyjechały do Gdyni to nie-
zwykle rzadkie i niespotykane 
wersje - mówi Peter Ternström, 
pomysłodawca i organizator cy-
klu Gran Turismo Events.

Peter Ternström, którego 
mama jest Polką, pięć lat temu 
zaprosił grupę właścicieli sporto-
wych samochodów do wspólne-
go treningu na torze w Poznaniu. 
Od tamtej pory co roku spotyka-
ją się tam posiadacze sportowych 
bolidów. Pierwsze imprezy Gran 
Turismo Polonia miały cha-
rakter zamknięty, jednak duże 

zainteresowanie zadecydowało 
o pokazaniu unikatowych, naj-
droższych i najmocniejszych 
samochodów świata szerszej 
publiczności. W ubiegłym roku 
impreza w Poznaniu zgromadzi-
ła 40 tys. widzów i organizatorzy 
postanowili rozszerzyć jej for-
mułę. Dlatego w tym roku Gran 
Turismo Polonia zawitało rów-
nież do Gdyni.                         jak

Ladies Jazz FestivalSopot Match Race 
2010

Demony prędkości w Gdyni

To było prawdziwe jazzowe święto z muzyką na najwyższym poziomie 
- tak w skrócie można podsumować szóstą edycję ladies Jazz

Festival. Do Gdyni przyjechały wielkie gwiazdy światowej muzyki
z królową jazzowej wokalistyki randy Crawford na czele.

W dniach 12 - 15 sierpnia w sopocie odbędzie się siódma edycja 
regat sopot Match race 2010. Trasa wyścigów biegnie wokół

sopockiego mola.

Ferrari, lamborghini, porsche i wiele innych supersamochodów odwiedziło Gdynię w ramach imprezy Gran Turismo polonia 2010.  Biorą w niej 
udział najszybsze i najdroższe samochody świata.
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Wakacje w pomorskim Klubie Biznesu to czas wypoczynku
i regeneracji sił. Badania  przeprowadzane corocznie wśród  członków 
klubu pokazują, że wypoczynek pnie się w górę na liście priorytetów.

eszcze kilka lat temu 
często na pytanie 
o plany urlopowe nasi 

członkowie odpowiadali - „A co 
to jest urlop?” albo „Nie bardzo 
mogę, zbyt dużo spraw. Może 
jakiś weekend.” – mówi Robert 
Koślicki Prezes Zarządu Po-
morskiego Klubu Biznesu. Te-
goroczne badanie pokazało już 
zupełnie cos innego. Pomorscy 
biznesmeni uznali wypoczynek 
za bardzo ważny element życia 
I co najdziwniejsze, nieodzowny 
element pracy. Tak pracy! Praca 
i odpoczynek to elementy, bez 
których nie można poprawnie 

egzystować.
W tym roku nasze badania 

dotyczące planów urlopowych 
członków klubu związane były 
z promowaną przez Pomorski 
Klub Biznesu akcją „WyBIE-
RAM POMORSKIE”. Czy po-
morscy biznesmeni wybierają 
pomorskie? 

- Z zapartym tchem obser-
wowaliśmy napływające wyniki 
- wspomina Artur Kowalczyk 
wiceprezes klubu. - Obawiali-
śmy się, że ankietowani wskażą 
w większości ciepłe i egzotyczne 
kraje. Zdziwił nas jednak wysoki 
odsetek odpowiedzi wskazują-

cych na wybór regionalnych de-
stynacji. Skłamalibyśmy mówiąc, 
że większość chce spędzić wakacje 
na Pomorzu, jednak spora grupa 
respondentów wspomniała, że 
urlop pozwoli im spędzić czas na 
plaży, na Półwyspie Helskim czy 
odwiedzić pobliskie Kaszuby - 
dodaje Artur Kowalczyk.

Jeden z komentarzy do ankiety 
mówił: „W ciągu roku nie mam 
czasu na wypad do Jastarni czy 
Juraty. W wakacje muszę to nad-
robić”. 

- Cieszy nas rosnący patriotyzm 
lokalny - mówi prezes Koślicki 
dodając: - Zależy nam, aby z roku 
na rok rosło zainteresowanie na-
szym regionem, tak turystów jak 
i inwestorów. Lato to na Pomorzu 
dobry czas dla przedsiębiorców, 
głównie z branży związanej z tu-
rystyką. Pomorski Klub Biznesu 

upatruje olbrzymie szanse na to, 
aby turystów, a co za tym idzie 
i wpływów, było jeszcze więcej 
w kolejnych latach. Musimy po 
prostu pokazać światu, w jakim 
wspaniałym regionie żyjemy. 

Gościnność i życzliwość miesz-
kańców Pomorza znana jest w ca-
łej Polsce. Zachwalają ją goście 
z zagranicy. W szybkim tempie 
przybywa turystów z Wielkiej 
Brytanii, Skandynawii, ale rów-
nież z Hiszpanii - to dzięki no-
wym połączeniom lotniczym.

Pomorski Klub Biznesu od-
poczywa i zbiera siły, by po-
wrócić we wrześniu z nowymi 
działaniami do realizacji zadań 
statutowych i rozwijania regio-
nu pomorskiego. Już w sierpniu 
będziecie Państwo mogli poznać 
szczegółowe plany. Miłych waka-
cji.                                                pkb

J

Biznes

rEKlAMA

Biznes na urlopie



Wielka ucieczka 
z wielkiego miasta

W sporcie osiągnął wszystko, ale wciąż głodny jest kolejnych wyzwań. Niedawno przeprowadził 
się z Warszawy do Gdańska, tu się ożenił, tu prowadzi interesy i przede wszystkim promuje 

żeglarstwo. Żeglarz z krwi i kości, golfista hobbysta, a przy okazji perspektywiczny biznesmen.
Mateusz Kusznierewicz.

Temat z okładki

Jakub Jakubowski
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Temat z okładki

laczego tak utytuło-
wany, sławny sportowiec, bywalec salonów 
przeprowadził się z Warszawy do Gdańska? 
Tylko dlatego, by być bliżej morza?

- Zacznę od tego, że z perspektywy czasu 
czuję, że dobrze zrobiłem. Morze faktycznie 
mnie skusiło. To jest moje całe życie, moja 
pasja, ale nie chodzi tu tylko o sport, ale 
o styl życia. Lubię przestrzeń, świeże powie-
trze, wolność, nie lubię zawrotnego tempa 
życia, przykładam dużą wagę do stosunków 
międzyludzkich. Zauważyłem bardzo dużą 
różnicę pomiędzy Trójmiastem, a stolicą. 
Oczywiście Warszawa jest wspaniałym mia-
stem, jest tam wiele możliwości, ale żyje się 
w takim pędzie, że w pewnym momencie 
musiałem powiedzieć dość. Jednak głównym 
powodem przeprowadzki był fakt, że tutaj 
mam swoją bazę żeglarską i tu się przygo-
towuję do igrzysk w Londynie w 2012 roku. 
Na igrzyska wypłynę właśnie z Gdańska. Na-
wiązałem też współpracę z miastem Gdańsk 
i pełnię honory ambasadora Gdańska do 
spraw morskich. Wiele czynników zbiegło 
się zatem w tym samym czasie i dzięki temu 
jestem mieszkańcem Gdańska. 

- Gdańsk nie był dla ciebie zupełnie 
obcym miastem. Bywałeś tu dość często 
w dzieciństwie.

- Zgadza się. Mój tata ma w Gdańsku ro-
dzeństwo zatem przyjeżdżałem często w od-
wiedziny do rodziny. Często też przyjeżdża-
łem na treningi, regaty. Nie mogę jednak 
powiedzieć, że dzięki temu poznałem dobrze 
Gdańsk. Dopiero poznaję to miasto.

- Masz swoje ulubione miejsca w Trój-
mieście? Które jest najbardziej fascynują-
ce?

- Zawsze marzyłem, aby mieszkać w oko-
licach wody. W Gdańsku udało mi się kupić 
mieszkanie w pobliżu wody. Wstaję rano 

z łóżka i widzę łódki płynące po Motławie. 
To piękny widok. Bardzo lubię naszą gdańską 
marinę. Ze znajomymi często spotykam się 
na łódce. W pobliżu mariny są fajne knajpki, 
urokliwa starówka. Jest piękna plaża na Sto-
gach, niezwykle urokliwa trasa rozpoczyna-
jąca się w Brzeźnie, którą na rowerze, czy na 
rolkach można się dostać do Sopotu, a nawet 
z drobną przerwą, do samej Gdyni. Pamię-
tam, że tym odcinkiem plaży zimą biegłem 
na nartach biegowych. 

- Niedawno miasto Gdańsk zapropo-
nował ci udział w kampanii promocyjnej 
miasta. Na czym polega ta kampania, bo to 
jest podobno cały program edukacji mor-
skiej?

- To jest praca u podstaw, która musi 
przynieść efekty. Gdańsk jest morską stolicą 
Polski i miastem o ogromnym potencjale. 
Nakreśliliśmy konkretny, długofalowy plan 
oparty na kilku podstawowych filarach. 
Pierwszy filar to promocja miasta, drugi to 
edukacja, trzeci to rozwój infrastruktury 
żeglarskiej, czwarty to organizacja i ścią-
gnięcie do Gdańska dużych imprez żeglar-
skich. Wspomnę tu choćby o programie 
edukacyjnym. Dzięki naszej pracy ponad 
3600 dzieci wypłynie w rejsy żeglarskie po 
gdańskich akwenach. Jest to największy 
program edukacyjny o charakterze żeglar-
skim w Polsce! Zależy nam, aby spojrzeli na 
swoje miasto od innej strony, poznali jego 
historię, dowiedzieli się do czego służył żu-
raw, co się kiedyś działo na nabrzeżach, dla-
czego w Gdańsku jest tyle bram, do czego 
służą latarnie morskie, jakie znaczenie dla 
historii ma Stocznia Gdańska, Westerplatte, 
itp. Dzieciaki poznają miasto, ale też żeglu-
ją, wiele z nich łapie bakcyla i zapisują się do 
klubów żeglarskich. O to właśnie chodzi. 

- Kształcimy młodzież, zaszczepiamy 
w młodym pokoleniu żeglarskiego bak-
cyla, ale jak poradzić sobie z infrastruk-
turą, a raczej jej brakiem. Gdańsk, miasto 
o morskiej tradycji, nie może się poszczy-
cić dobrą infrastrukturą.

- Potencjał naszego wybrzeża jest olbrzymi, 
jednak nasze rodzime żeglarstwo nie rozwi-
nęło się na tyle, abyśmy dzisiaj mogli czer-
pać z tego odpowiednie profity. W marinach 
w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu 
i w wielu innych polskich portach jest wciąż za 
mało miejsc postojowych. Lista oczekujących 
na miejsce w gdańskiej marinie liczy około 
60 osób. Oni wszyscy chcieliby trzymać tutaj 
swoje łódki przez cały rok, mimo że opłata 
nie jest mała. To cieszy, ale na tym polu mamy 
wiele do zrobienia. Żeglowanie na Bałtyku jest 
modne, ale i przyjemne, ludziom już się nudzi 
żeglowanie non stop na przykład po Chorwa-
cji. Fajnie by było, abyśmy mogli sobie wsiąść 
na łódkę w Gdańsku, zacumować w marinie 
w Sopocie, popłynąć na rybkę do Helu, a póź-
niej w Jastarni wziąć udział w regatach. 

- Gdzie w Gdańsku mogłyby powstać ta-
kie mariny?

- Trzy mniejsze mariny powstaną w Gdań-
sku do końca przyszłego roku. Jedna kaja-
kowa przy Żabim Kruku, druga niedaleko 
Ołowianki, trzecia przy moście wantowym. 
Widzę wiele takich miejsc, rozmawiam 
z urzędnikami, aby można było otworzyć 
niektóre mosty, aby udrożnić szlaki żeglar-
skie. Ważne jest rozwinięcie partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego, bo tylko dzięki temu 
można do inwestycji w mariny zachęcić pry-
watnych inwestorów. 

- Czy jest jakiś światowy, europejski 
punkt odniesienia, wzór, do którego dą-
żymy? Czy Gdańsk może stać się drugim 
Monte Carlo?

- My żyjemy w trochę innych warunkach 
i innej rzeczywistości zatem Monte Carlo 
tu nie będzie (śmiech). Dążymy jednak do 
wzorców wypracowanych przez kraje basenu 
Morza Bałtyckiego. To również bardzo wyso-
ka jakość.

- Tutaj w Gdańsku przygotowujesz się do 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Czy po 
tylu sukcesach masz jeszcze motywację do 
ścigania się?

- To jest podstawa każdego sukcesu i ja 
tą motywację w sobie mam. Żeglarstwo to 
moja pasja, można ten sport uprawiać przez 
długie lata, nie ma ograniczeń wiekowych. 
Poza tym mam super team. Pływam na 
dwuosobowej łódce klasy Star z Domini-
kiem Życkim, z którym świetnie się rozu-
miemy. Najważniejsze, że mamy dużo fraj-
dy i radość z tego, że żeglujemy razem. Ja to 
lubię, nie robię nic na siłę. Gdybym nie miał 
motywacji skończyłbym karierę. 

- Wspominasz jeszcze rok 1996, złoty 
medal olimpijski i atmosferę swoich pierw-
szych igrzysk olimpijskich?

- Tego się nigdy nie zapomni. Byłem wte-
dy młokosem, miałem 21 lat. To były moje 
pierwsze igrzyska i nie bardzo wiedziałem 
o co tam chodzi. To był fantastyczny mo-

W Gdańsku
udało mi się
kupić mieszkanie
w pobliżu wody. 
Wstaję rano
z łóżka i widzę
łódki płynące po
Motławie. To
piękny widok

Nie powiem,
ogrzewałem się
w blasku fleszy, 
poznałem mnóstwo 
ludzi z pierwszych 
stron gazet. Czas 
miałem zapełniony 
praktycznie od rana 
do późnego
wieczora
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ment, ale teraz z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć, że ten złoty medal wywołał istną 
lawinę. O żeglarstwie zaczęto mówić, dzwo-
nili do mnie z klubów żeglarskich i mówili, 
że nie mają już miejsc na obozy dla młodzie-
ży. Wszyscy chcieli żeglować. Rodzice swoim 
dzieciom nadawali imię Mateusz, na akwe-
nach zaczęło się pojawiać coraz więcej łódek. 
To była największa wartość tego medalu. 

- To złoto było ogromną sensacją. Ni-
komu nieznany, 21 - letni Polak, pokazuje 
utytułowanym rywalom plecy na igrzy-
skach i to w sposób budzący najwyższy sza-
cunek. Jak udało się tego dokonać?

- Ja chłonąłem te igrzyska, ich atmosferę, 
klimat. Ahhhh, jak ja się dobrze wtedy ba-
wiłem (śmiech). Byłem młody, niedoświad-
czony, zatem wystartowałem bez ciśnienia. 
Byłem jednak doskonale przygotowany. Oka-
zało się, że moi rywale, bardzo doświadczeni, 
spalili się, nie wytrzymali presji i popełniali 
błędy, a ja korzystałem z każdej okazji i wy-
korzystywałem każdy ich błąd. 

- Mówisz, że w Atlancie dobrze się bawi-
łeś. Podobno nieźle imprezowałeś?

- Przesada. Wszystko w granicach rozsąd-
ku. Pełen profesjonalizm. Mówiąc, że dobrze 
się bawiłem, miałem na myśli właśnie chło-
nięcie atmosfery igrzysk, poznawanie ich ca-
łym sobą. Nocy nie zarywałem. To był jednak 
fantastyczny czas, bardzo udane igrzyska dla 
Polski. Medalowe żniwo zapaśników, złoto 
Renaty Mauer, Pawła Nastuli, Roberta Ko-
rzeniowskiego, srebro Artura Partyki i jesz-
cze kilka innych medali. Nic więc dziwnego, 
że w polskiej ekipie przez całe igrzyska była 
atmosfera wielkiego święta. 

- Po powrocie z Atlanty twoje życie to-
talnie się zmieniło. W zasadzie stałeś się 
królem życia.

- Moje życie odwróciło się o 180 stopni. Na 
igrzyska jechałem jako mało znany sporto-
wiec, a już kilka tygodni później miałem sta-
tus gwiazdy, którą notabene się nie czułem. 
Propozycje spływały non stop, od wywiadów, 

przez występy w telewizji, różnego rodzaju 
spotkania, pokazy, po oferty reklamowe. Był 
to taki okres, że praktycznie próbowałem 
wszystkiego, z każdej propozycji starałem 
się skorzystać. Nie powiem, ogrzewałem się 
w blasku fleszy, poznałem mnóstwo ludzi 
z pierwszych stron gazet. Czas miałem za-
pełniony praktycznie od rana do późnego 
wieczora. A przecież jeszcze była rodzina, 
przyjaciele. Nie da się ukryć, że dla chłopa-
ka, którego życie kręciło się do tej pory tylko 
wokół regat, było to zupełnie inne życie, inny 
świat. 

- Kiedy przyszło opamiętanie i świado-
mość, że Kusznierewicz wyskakujący z każ-
dej lodówki to niekoniecznie dobry pomysł 
na kreowanie własnego wizerunku?

- Opamiętanie przyszło szybko. W ciągu 
trzech miesięcy po tamtych igrzyskach dwa 
razy straciłem przytomność z przemęcze-
nia. Powiedziałem sobie wtedy, że trzeba po 
pierwsze zwolnić tempo, po drugie bardziej 
rozważnie i selektywnie korzystać z napły-
wających propozycji. Była to dla mnie dobra 
lekcja życia. 

- Propozycji pewnie masz mnóstwo do 
dzisiaj, ale dzisiaj nie wyskakujesz z każdej 
lodówki.

- Przede wszystkim, z pomocą moich 
konsultantów, bardzo pracuję nad swoim 
wizerunkiem. Miałem to szczęście, że otrzy-
małem propozycje reklamowe od bardzo 
poważnych, prestiżowych firm, czy marek. 
Było to dla mnie bardzo nobilitujące, tym 
bardziej, że w tym samym czasie otrzymy-
wałem też propozycje reklamy chipsów, czy 
okien. Specjaliści od wizerunku i marketin-
gu uświadomili mi jednak, że nie można brać 
wszystkiego, że warto obrać sprecyzowany 
kierunek. Młody człowiek, który ma pasje, 
żelazne zasady, odnosi sukcesy jest idealnym 
partnerem dla prestiżowych marek będących 
również synonimem sukcesu. Ważne w tym 
wszystkim było też żeglarstwo, kojarzone 
jako sport ekskluzywny, ale nie hermetyczny, 
sport, w którym obowiązują powiedziałbym 
rycerskie zasady, gdzie bardziej liczy się fair 
play niż na przykład wzajemne bicie się po 
pyskach. 

- A propos, dałeś kiedyś komuś po py-
sku?

- Nie, nigdy nikogo nie uderzyłem. To nie 
w moim stylu. Kiedyś, ze znajomymi, przego-
niliśmy łobuzów, którzy znęcali się nad psem. 
Ten widok mną tak wstrząsnął, że złapałem 
kija i lałem po plecach. uciekali bardzo szyb-
ko. Wolę jednak siłę słowa niż pięści. 

- Wracając do showbiznesu. Nie kusi by 
zatańczyć, pojeździć na lodzie, zaśpiewać 
jak wiele innych gwiazd?

- Zupełnie nie. Z „Tańca z Gwiazdami” już 
przestali nawet dzwonić, bo konsekwentnie 
odmawiam. Nie ma chyba programu tego 
typu, z którego by nie dzwonili. Nie będę się 
jednak ośmieszał. Myślę, że każdy, kto decy-

duje się na udział w tego typu programach 
powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, 
czy to jest zgodne z jego wizerunkiem, jego 
zasadami. Dla mnie byłoby to śmieszne, po 
prostu stałbym sie niewiarygodny.

- Najdziwniejsza propozycja reklamowa, 
którą dostałeś?

- Może nie najdziwniejsza, ale najbardziej 
ekstremalna. To była reklamówka Old Spice. 
Musiałem zjechać na desce snowboardowej 
i wybić się w górę ze skoczni tak, aby kame-
rzysta uchwycił ładnie mnie w locie i logo 
firmy na desce. udało się, sęk jednak w tym, 
że wtedy pierwszy raz w życiu miałem deskę 
na nogach (śmiech).

- Wróćmy do sportu. Był taki moment, 
w którym miałeś chwile zwątpienia, re-
zygnacji, gdy chciałeś to wszystko rzucić 
w cholerę i po prostu od żeglarstwa odpo-
cząć?

- Tak, po igrzyskach w Sydney w 2000 
roku. Jechałem tam jako główny faworyt. 
Przed igrzyskami wygrywałem wszystko, 
zatem wszyscy na mnie liczyli. Presja była 
ogromna. Zająłem jednak czwarte miejsce. 
Naprawdę chciałem to rzucić w cholerę, jed-
nak, gdy emocje opadły uświadomiłem so-
bie, że przecież żeglarstwo to jest to, co lubię 
robić najbardziej, że najważniejsze jest samo 
pływanie, a nie wyniki. Wiele osób mi mówi-
ło, że jak odnajdę radość z pływania, to wyni-
ki przyjdą same. Gdy cztery lata później sta-

łem na trzecim stopniu podium w Atenach 
moje myśli powędrowały w kierunku tych 
chwil zwątpienia i bardzo się ucieszyłem, że 
jednak wtedy się nie poddałem. To była pięk-
na nagroda za tą wytrwałość. 

- Dlaczego przesiadłeś się z Finna na łód-
kę klasy Star? Czy powodem było poszuki-
wanie nowych wyzwań, motywacji?

- Chciałem to zrobić w momencie, gdy 
będę miał na swoim koncie dwa medale 

Temat z okładki

Młody człowiek,
który ma pasje,
żelazne zasady,
odnosi sukcesy
jest idealnym
partnerem dla
prestiżowych
marek będących
również synonimem
sukcesu

Z „Tańca
z Gwiazdami”
już przestali
nawet dzwonić,
bo konsekwentnie
odmawiam.
Nie ma chyba
programu tego
typu, z którego
by nie dzwonili.
Nie będę się
jednak ośmieszał
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Temat z okładki
olimpijskie. Myślałem, że nastąpi to po Syd-
ney, ale musiałem odłożyć te plany na kolejne 
cztery lata. Mijając linie mety na igrzyskach 
w Atenach i wykonując swój triumfalny skok 
do wody, wiedziałem, że był to mój ostatni 
wyścig na Finnie. Mógłbym dalej pływać 
w tej klasie, zdobywać kolejne medale, tytuły 
mistrzowskie, ale to już nie byłoby to. To by-
łoby za łatwe. Dlatego teraz pływam na Sta-
rze, ale też  kwestią czasu jest, kiedy zacznę 
pływać na jeszcze większej łódce. Trzeba cały 
czas szukać nowych wyzwań. 

- A wyzwaniem nie byłby udział w rega-
tach typu Volvo Ocean Race, czy Puchar 
Ameryki?

- Już miałem kiedyś taką konkretną pro-
pozycję, ale ją odrzuciłem.

- Odrzuciłeś propozycję, o której marzy 
każdy żeglarz? Propozycję, która w natu-
ralny sposób wiąże się z wyzwaniem, pre-
stiżem i sporymi pieniędzmi?

- Oprócz tego wiąże się to z całkowitym 
podporządkowaniem się teamowi. Trzeba 
temu poświęcić wszystko, być dyspozycyj-
nym przez 24 godziny na dobę, całkowicie 
zmienić swoje życie, odizolować się od ro-
dziny, przyjaciół, dotychczasowego trybu ży-
cia. Nie miałbym czasu na nic, a ja za bardzo 
kocham życie, aby rezygnować z przyjemno-
ści typu podróżowanie, golf, rodzina. Może 
kiedyś się na to skuszę, dzisiaj jednak jestem 
na innym etapie życia. 

- Jesteś sportowcem, ale też człowiekiem 
biznesu. W jakich dziedzinach się obra-
casz, gdzie inwestujesz pieniądze?

- Biznes to takie moje oczko w głowie. 
Nie chcę żyć tylko ze sportu. Prowadzę kilka 
projektów. Główny to oczywiście komplek-
sowa współpraca z firmami, z którymi mam 
podpisane umowy sponsoringowe. Mam też 
spółkę, która jest przedstawicielem na Pol-
skę trzech francuskich stoczni jachtowych. 
W ostatnim roku sprzedaliśmy kilkanaście 
jachtów. Są to luksusowe marki, na które 
w Polsce jest coraz większy popyt. Kolejny 
projekt to budowa ośrodka żeglarsko - wy-
poczynkowego w przepięknej miejscowości 
Swornegacie na Kaszubach. Wspomnę też 
o portalu społecznościowym MyŻeglarze.
pl. A pieniądze inwestuję głównie w siebie, 

w swoje pomysły, projekty biznesowe. 
- Sprowadzasz luksusowe jachty motoro-

we. Jest na nie popyt w naszym kraju?
- Zdecydowanie tak. Rocznie w Polsce 

sprzedaje się około 25 jachtów kosztujących 
ponad 2 miliony euro. My w kryzysie sprze-
daliśmy kilkanaście trochę tańszych jachtów. 
To pokazuje już skalę zjawiska. W polskich 
marinach stoi mnóstwo jachtów wartych 
kilkaset tysięcy euro. Wielu Polaków cumuje 
swoje jachty w portach europejskich, znam 
kilka osób, które mają jachty w Cannes, czy 
na Majorce. 

- Sport to oczywiście regaty, treningi, 
praca nad sprzętem, do tego różne bizne-
sy. Gdzie w tym wszystkim czas na przy-
jemności?

- Tego czasu jest mało, ale zawsze staram 
się go znaleźć. Jestem osobą aktywną, lubię 
spędzać czas na świeżym powietrzu. Zimą 
jeżdżę na nartach, latem gram w golfa, teni-
sa. Lubię podróżować, planuję właśnie ro-
dzinny rejs do Japonii. Dużo przyjemności 
daje mi kino, ostatnio zainteresowałem się 
fotografią. Natomiast największą moją pa-
sją jest żeglarstwo, to jest mój świat, moje 
życie. 

- Znajdujesz jeszcze czas, na takie pły-
wanie rekreacyjne, bez ciśnienia, bez celu, 
po prostu dla czystego relaksu?

- Zdecydowanie tak. Na przykład na ryb-
kę na Hel i z powrotem. Niedawno z fajnym 
towarzystwem pływaliśmy katamaranem na 
Karaibach. Robiłem za kucharza, barmana, 
sternika i świetnie się bawiłem. 

- Żeglarstwo jest Twoją pasją, ale waż-
ne miejsce w Twoim życiu zajmuje także 
golf.

- uwielbiam sporty na świeżym powie-
trzu i takie, przy których trzeba trochę 
wytężyć mózg. Golf taki właśnie jest. Nie 
lubię jednak tej całej otoczki towarzyszą-
cej golfowi. Mam swoje sprawdzone grono 
znajomych, z którymi często gram, a przy 
okazji można pogadać, coś załatwić. Lubię 
rano pójść na pole i grać na boso czując 
jeszcze świeżą rosę na stopach. Granie na 
boso jest co prawda niezgodne z golfową 
etykietą, ale kontakt stóp ze świeżą trawą 
jest tak przyjemny, że nie mogę sobie tego 
odmówić.   

- Czyli łamiesz tą żelazną etykietę gol-
fową?

- Zdarza mi się (śmiech). Powinno się 
mieć kołnierzyk, zdarza się mi czasem zagrać 
w t-shircie. Generalnie nie ma problemu, jak 
się gra rekreacyjnie, a nie na przykład w tur-
nieju, to nikt się tego nie czepia. 

- Do Gdańska przeniosłeś się z rodziną. 
W Gdańsku, ty i Iza, zawarliście związek 
małżeński...

- O życiu prywatnym za bardzo nie lubię 
mówić. Iza jest fantastyczną kobietą. Jeste-
śmy świeżo po ślubie. Mieliśmy fantastyczny 
ślub, który odbył się na jachcie, na morzu, 

w gronie samych przyjaciół. Iza jest góralką. 
Mamy mnóstwo przyjaźni, miłości i szacun-
ku w stosunku do siebie. Mamy podobne 
pasje, lubimy spędzać ze sobą czas, pielę-
gnujemy naszą miłość. Założyliśmy rodzinę, 
chcemy mieć dzieci.

- Jak się poznaliście?
- Poznaliśmy się przez naszego wspólnego 

przyjaciela, prezesa Mercedesa. Iza u nie-
go pracowała, jak natomiast jestem od lat 
z Mercedesem związany. Można zatem po-
wiedzieć, że połączyła nas gwiazda Mercede-
sa (śmiech).

- Co ci imponuje w kobietach, w twojej 
żonie?

- Ważne jest podejście do życia, do in-
nych ludzi. W mojej żonie imponuje mi to, 
że ją wszyscy lubią. Oczywiście zwracam też 
uwagę na to, jak kobieta wygląda. Musi być 
zadbana, ładnie ubrana, do tego odpowiedni 
makijaż, włosy. Te wszystkie elementy mu-
szą ze sobą grać. Przede wszystkim jednak 
ważny jest charakter, lubię kobiety potrafiące 
wzbudzić swoją osobą zainteresowanie. 

- A czy jest coś, czego nie lubisz w sobie, 
coś, co ciężko ci zaakceptować?

- Mam sporo wad, ale nie wiem, czy powi-
nienem o nich mówić. Jedną z takich cech jest 
brak konsekwencji. Mam zawsze mnóstwo 
pomysłów, wiele rzeczy zaczynam robić, ale 
brakuje mi czasu i sił, aby je dokończyć. Na 

szczęście mam wokół siebie ludzi, którzy mi 
w tym pomagają. Ja jestem takim wizjone-
rem, kreatorem, a inni po prostu kontynuują 
to, co ja zacząłem. 

- Widzisz siebie na emeryturze? Jaki to 
jest obraz?

- Włochy, konkretnie Toskania, słońce 
i łódka gdzieś niedaleko. Może jakiś hotelik 
przy plaży, z mariną jachtową i ja na tarasie 
wyciskający oliwki. Ja w ogóle bardzo poważ-
nie rozważałem przeprowadzkę do Włoch. 
Wybrałem jednak Gdańsk. I był to najlepszy 
wybór!

Biznes to takie
moje oczko
w głowie. Nie
chcę żyć tylko
ze sportu.
prowadzę
kilka projektów

Iza jest fantastyczną 
kobietą. Mieliśmy 
fantastyczny ślub, 
który odbył się
na jachcie, na
morzu, w gronie 
samych przyjaciół. 
Mamy mnóstwo 
przyjaźni, miłościi 
szacunku w stosunku 
do siebie
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oda nie zna granic, 
mody nie można za-
trzymać - takie motto 

wyznaje jeden z najsłynniejszych 
polskich krawców. Trudno się 
z tym nie zgodzić, szczególnie, 
gdy przekracza się próg jego pra-
cowni. 

Z pokolenia na pokolenie

Na półkach bele z materiała-
mi, krawieckie przyrządy, goto-
we garnitury, płaszcze i mary-
narki na manekinach, wszędzie 
katalogi z kolekcjami zarówno 
w stylu retro, jak i nowoczesny-
mi. Połączenie tradycyjnej ele-
gancji z nowoczesnością. 

- Trendy trzeba cały czas ob-
serwować. I reagować. elegan-
cja jest jednak ponadczasowa - 

mówi Janusz Wiśniewski. 
A raczej Janusz „Krawiec” 

Wiśniewski. Ten „Krawiec”. Per-
sona niezwykła, bo to krawiec 
– pisarz, krawiec – poeta. Ma 
na swoim koncie dwie książki, 
kolejna czeka na wydanie, tak 
jak tomik wierszy. Po szyciu 
garniturów dla takich ludzi, jak 
prezydenci, premierzy, ministro-
wie, czy znani aktorzy i dzienni-
karze, przychodzi czas gdy siada 
w swoim saloniku poprzedzają-
cym pracownię i oddaje się pasji 
pisania. 

Zakład w Gdyni przy ulicy 
Starowiejskiej to ostatni jaki się 
ostał. Jeszcze kilka dekad temu 
było tutaj ponad dziesięciu kraw-
ców. Dzisiaj pracownię Janusza 
Wiśniewskiego otaczają banki, 
butiki i restauracje. Ale do jego 

drzwi wciąż pukają nowe po-
kolenia klientów. Początki były 
trudne. Najpierw nauki u stryja, 
podpatrywanie ojca przy pracy, 
następnie egzaminy czeladniczo 
– mistrzowskie, a także praca 
w Paryżu. I tak minęło prawie 50 
lat. To już trzecie pokolenie Wi-
śniewskich, które tworzy histo-
rię i ubiera najważniejsze osoby 
w kraju. 

Poszukiwacze
zaginionego stylu

Bywały trudniejsze momenty 
zwłaszcza, w nieprzychylnych 
czasach.

- W czasach szarej komuny 
większość mężczyzn chodziła 
w szaroburych garniturach. Lu-
dzie wyglądali smutno i przy-

gnębiająco. Wtedy o materiał 
i dodatki takie jak guziki, czy 
podszewki nie było łatwo. Trze-
ba było dobrze kombinować. 
Ja miałem materiał z polskiego 
Bielska, które, wbrew pozorom, 
produkowało bardzo dobre tka-
niny, o zróżnicowanym kolo-
rze i fakturze. Dzięki temu moi 
klienci od zawsze wyróżniali się 
stylem - wspomina „Krawiec”. 

Podczas rozmowy przez pra-
cownię przewija się kilku klien-
tów. Każdy inny. Opalony męż-
czyzna w popielatej marynarce, 
umawia się na przymiarkę. Ko-
lejną, bo na dobry garnitur trze-
ba czekać około dwóch tygodni 
i przygotować się nawet na pięć 
wizyt. Jest też młody chłopak, 
który wpada nieco zdezorien-
towany. Ma na sobie krótkie 

Ludzie

M

Garnitury zamawiają u niego prezydenci, premierzy, aktorzy, sportowcy, biznesmeni. On sam jest bywalcem salonów i bacznym obserwatorem 
rzeczywistości. I jednym z ostatnich krawców z prawdziwego zdarzenia. Janusza Wiśniewskiego dziennikarka magazynu „prestiż“ odwiedziła

w jego pracowni od wielu lat mieszczącej się przy ulicy starowiejskiej w Gdyni.
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Dorota Patzer

Pierwszy krawiec rP
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spodnie, japonki i koszulkę 
z nadrukiem. Wyraźnie sporto-
wy styl. Jakby nie do końca chce 
poddać się wizji kłucia szpilką. 
Jednak po przekroczeniu progu 
zdaje sobie sprawę, że już nie 
ma odwrotu. Szczery uśmiech 
witający każdego gościa odwie-
dzającego zakład, zachęca do 
pozostania tam chociaż na chwi-
lę. Tak jest z listonoszem, który 
przynosi plik kopert i gdyby nie 
nasza rozmowa zapewne został-
by o wiele dłużej. 

Politycy i gwiazdy
Hollywood

Wiśniewski ma osobowość, 
która wzbudza zaufanie. Zapew-
ne było tak samo wtedy, gdy szył 
garnitur dla świętej pamięci pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go. W 2005 roku, przed debatą 
prezydencką Wiśniewski miał 
naglące zadanie uszycia kilku 
garniturów. udało się. Są oso-
by, które twierdzą, że prezencja 
podczas debaty przyszłego pre-
zydenta, pomogła mu w wygra-
nej. 

- Lech Kaczyński wygrałby 
wybory prezydenckie bez mojej 
pomocy. Na pewno jednak wy-
glądałby znacznie gorzej - mówi 
Janusz Wiśniewski.

Janusz Wiśniewski niejed-
nokrotnie poddawał się trud-
niejszym zadaniom. Niechętnie 
zdradza nazwiska swoich klien-
tów. Wiadomo jedynie, że jego 
garnitury noszone są w Medio-
lanie, Paryżu i Brukseli. Do ko-
lejnych znanych osób obszytych 
przez Wiśniewskiego należą 
między innymi były premier, 
obecny prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego Marek Belka, były 
minister spraw zagranicznych 
Włodzimierz Cimoszewicz, były 
wicepremier Jarosław Kalinow-
ski, a także znany amerykański 
aktor Steven Seagal. 

– uszyłem aktorowi trzy garni-
tury do filmu, który był kręcony 
w Polsce. Termin - trzy dni. Od 
piątku do poniedziałku, szyliśmy 
garnitury po nocach. Następnie 
okazało się, że musimy uszyć 
jeszcze trzy, dla dublera Stevena 
Seagala. To było dla nas trzęsie-
nie ziemi, ale daliśmy radę. Zda-
liśmy egzamin - wspomina. 

„Krawiec” wspomina też nie-

żyjącego już prałata Henryka 
Jankowskiego. uszył dla niego 
męską pelisę, czyli płaszcz na fu-
trzanym podbiciu. 

Polskie spojrzenie
na modę

Jacy są klienci „Krawca” Wi-
śniewskiego? 

- Są różni. Potrafię ich rozróż-
nić w momencie gdy wchodzą 
do mojej pracowni. Łatwiej pra-
cuje mi się z takimi, którzy zdają 
się na moją wiedzę i praktykę. 
Dobrzy są również Ci, którzy 
znają sie na modzie, krawiectwie 
i wiedzą czego chcą. Najwięcej 
problemu sprawiają Ci, którzy 
przychodzą ze swoimi „dorad-
cami” - matkami, teściowymi, 
żonami i to one wiedzą najlepiej, 
czego chce mój klient. Z nimi 
pracuje się dość trudno - tłuma-
czy Janusz Wiśniewski.

Są też tacy, którzy przyprowa-
dzają kolejne pokolenia. 

- Mam także klientów, których 
pamiętam z czasów, gdy szyłem 
im garnitur do komunii, a te-
raz sami przychodzą ze swoimi 

wnukami - mówi. I tacy, którzy 
bez względu na odległość i czasy 
są wierni krawcowi. 

- Kiedyś za czasów komuny, 
miałem klienta z Londynu, któ-
ry prywatnym samolotem przy-
latywał do Polski i obszywałem 
go. Dzisiaj niewielu mężczyzn 
przywiązuje tak dużą wagę do 
ubioru, wyglądu. Większość 
z nich nawet nie potrafi zawiązać 
krawata, nie zwraca uwagi na 
proporcje, na długości rękawów 
i spodni. Przecież rękaw nie 
może zakrywać połowy dłoni, 
a spodnie nie mogą się zawijać 
na butach – podsumowuje.

Nawet najbardziej oporni po 
przekroczeniu progu jego pra-
cowni wyglądają jak z żurnala. 
Mistrz tworzy garnitury z wyjąt-
kową precyzją. Nawet te szyte w 
filii w Warszawie muszą przejść 
przez jego ręce. To zapewne jest 
tajemnicą sukcesu „Krawca”. 

Krawiec na
szklanym ekranie

Teraz Janusz Wiśniewski 
chciałby się głównie oddać pi-

sarstwu. Jego lekko autobiogra-
ficzna powieść „Życie skrojone 
na miarę” zebrała na prawdę 
znakomite recenzje. Wiele osób 
ma jednak za złe Januszowi Wi-
śniewskiemu obnażanie ich na 
kartach powieści. Nie omieszka-
ły powiedzieć mu tego wprost, 
a nieprzychylnych komentarzy 
autor zupełnie nie wstydzi się 
umieszczać na swoim blogu. 
Nie wiedział, że odbije się to ta-
kim echem. Nie taki był zamysł 
autora. Możliwe jednak, że suk-
ces powieści przekuje się W sce-
nariusz filmowy. 

- Z recenzji napisanej przez 
reżysera Janusza Majewskie-
go, dowiedziałem się, że moja 
książka to dobre „mięso” na 
materiał filmowy - mówi „Kra-
wiec”.

Janusz Wiśniewski to z pew-
nością wyjątkowa osobowość 
i symbol Gdyni - tak jak Dar 
Pomorza, pomnik Josepha 
Conrada, czy Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych, na któ-
rym być może już niedługo bę-
dzie można zobaczyć premierę 
„Życia skrojonego na miarę”.

Ludzie

Janusz Wiśniewski przy pracy
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aroko - najdalej na za-
chód wysunięty kraj 
arabski, którego ulice 

przepełnione są aromatem gril-
lowanego kebaba.  Kuchnia tego 
kraju odzwierciedla całe bogate 
dziedzictwo kulturowe świata 
arabskiego. 

Odrzucamy przewodnik

Można tu spotkać takie potra-
wy, typowe dla krajów arabskich 
jak kuskus, tadżin (duszone 
mięso z warzywami) i harira (pi-
kantna zupa z soczewicy). Maro-
ko znane jest także jako świato-
wa stolica oliwek. Mawia się, że 
znaleźć tam można 50 gatunków 
oliwki, a każdy z nich przyrządza 
się na 50 sposobów. Informacja 
ta zdaje się być lekko przesadzo-

na, ale nie da się ukryć, że Maro-
ko „oliwkami stoi”. Te najpopu-
larniejsze potrawy skuszą nawet 
niezbyt wymagających smako-
szy, a każdej z nich poświęca się 
rozdziały w popularnych prze-
wodnikach. Michała jednak ich 

to nie zadowalało. 
- Chcieliśmy wyjść poza 

strony przewodnika i odnaleźć  
tradycyjne potrawy, którymi 
na co dzień delektują się Maro-
kańczycy, a które nie trafiły na 
karty przewodnikowego menu. 

Pierwsze smakołyki trafiły się 
nam podczas kolacji w Marrake-
chu na Placu Jemma el Fna za-
mieniającym się po godz. 17.00 
w kuchnię pod gołym niebem 
z wieloma stoiskami, na których 
podaje się marokańskie specjały. 
Można tam zjeść pyszny ziołowy 
rosół ze ślimaków, pieczone kro-
wie wymiona czy siekane woło-
we nerki popijając to wszystko 
miętową herbatą, bądź ziołowo 
- słodkim, bezalkoholowym roz-
grzewaczem o niezidentyfikowa-
nej nazwie – opowiada Michał 
Bełbot.

Kozia głowa na obiad

W poszukiwaniu kolejnych 
wrażeń Michał wraz z przyja-
ciółmi wyruszył do Fezu, miasta 

W poszukiwaniu kulinarnego 

Zwiedzając świat, odwiedzając różne kraje i poznając inne kultury, poznaje się też ich wykwintne kuchnie i lokalne przysmaki. Dla jednych jest to 
dodatkowa atrakcja, dla innych główny cel podróży. W poszukiwaniu kulinarnych rozkoszy świat zwiedza między innymi Michał Bełbot.

Gdynianin opowiedział dziennikarce „prestiżu“ o swojej pełnej smakowych przygód wyprawie do Maroka, podczas której zajadał
się między innymi siekanymi głowami kóz, gnijącym mięsem, ślimakami i krowimi wymionami.

izabela Pek

M

Podróże

Michał Bełbot w poszukiwaniu marokańskich przysmaków
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Kozie głowy gotowe do sporzycia



będącego sercem kultury mu-
zułmańskiej w Maroku. Wśród 
wąskich, krętych uliczek chowa 
się wiele meczetów, warsztatów, 
farbiarni, garbarni, restauracji, 
a także targowisk z owocami, 
jarzynami i mięsem każdego 
rodzaju przyrządzanym na setki 
sposobów o czym uświadamia 
aromat unoszący się w okolicy.

- To właśnie w Fezie udało 
się nam skosztować popularnej 
w Maroko, siekanej koziej głowy. 
Smakowała zdecydowanie lepiej, 
niż na pierwszy rzut oka mogło-
by się wydawać – mówi Michał. 

Widząc na mojej twarzy gry-
mas obrzydzenia, tłumaczy… 

- Niektórych ludzi rzeczywi-
ście odrzuca podobny widok, czy 
zapach. Ja jestem jednak zdania, 
że skoro dana potrawa jest zako-
rzeniona w kulturze, a mieszkań-
cy jedzą ją od pokoleń to znaczy, 
że warto jej spróbować. Daje to 
poczucie rzeczywistego uczest-
nictwa w życiu tych ludzi, a poza 
tym czasem trafia się naprawdę 
smaczny kąsek. Nie mówimy tu 
o zjedzeniu czegoś „obrzydliwe-
go” tylko po to żeby się „popi-
sać”, czy „zaszpanować”. Musimy 
mieć świadomość, że ci ludzie 
uważają spożywanie podobnych 
potraw za coś zupełnie natu-
ralnego. Ludzie zachodu często 
z niedowierzaniem przyglądają 
się tubylcom jedzącym w ich 
mniemaniu rzeczy obrzydliwe, 
ale odwróćmy tą sytuację. Go-
ście w naszym kraju odwracają 

wzrok, gdy widzą nas jedzących 
kiszone ogórki lub pijących zsia-
dłe mleko, a goszczą one przecież 
w niemal każdym domu - prze-
konuje podróżnik.

W poszukiwaniu legendy

O gustach, także tych kuli-
narnych się nie dyskutuje. Dla 
Michała i jego przyjaciół nie lada 
wyzwaniem okazało się skoszto-
wanie prawdziwego Graala ber-
beryjskiej kuchni -  tajemniczego 
dania o  trudnej do wymówienia 
nazwie Khlaih. Poszukiwania 
tej tradycyjnej potrawy o legen-
darnym smaku trwały bardzo 
długo. 

- Wszędzie pytaliśmy o Khla-
ih, ale okazało się, że źle wyma-
wialiśmy nazwę dania, o którym 
dowiedzieliśmy się z amerykań-
skiego programu telewizyjnego 
prowadzonego przez słynnego 
smakosza Andrew Zimmerna. 
Facet jest w swoich kulinarnych 
eksploracjach wręcz nieustra-
szony. Surowe członki ślimaków, 
zgniły rekin, czy smażone taran-
tule nie są mu straszne. Ale po-
szukiwanego przez nas Khlaih 
skosztował jednak tylko jeden 
kęs i nie był w stanie kontynu-
ować degustacji. To tylko za-
ostrzało nasz apetyt. Okazało się 
jednak, że wymawialiśmy nazwę 
potrawy z zachodnim akcentem. 
Tymczasem nazwę wymawia się 
z użyciem gardłowego chrząk-
nięcia. Nazwa Khlaih brzmi 

więc jak połączenie słowa „hlee” 
z dźwiękiem wydobywającym 
się z gardła w sytuacji wyjątkowo 
złego samopoczucia - śmieje się 
Michał.

Czym jest Khlaih? Jest  to 
mięso wołowe lub baranie, które 
przygotowane zostało w specjal-
nych sposób.

Khlaih tylko dla
twardzieli

Proces nie jest zbyt skompli-
kowany. Mięso leżakuje do mo-
mentu aż rozpoczną się w nim 
procesy gnilne. Następnie jest 
przyprawiane i poddawane pro-
cesowi suszenia, a potem układa-
ne w brytfankach. Całość sprawia 
wrażenie zwartej bryły wypełnio-
nej ciemnym mięsem otulonym 
dużą ilością masłopodobnego 
smalcu. Na pytanie: „jakie części 
zwierzęcia znajdują się w mięsie”, 
pada odpowiedź „nie obawiaj się, 
kopyt i rogów nie znajdziesz”. 

Khlaih jest jednym z ulubio-
nych śniadaniowych dań Maro-
kańczyków i najczęściej smaży 
się je z jajkiem. Potrawa ta nie 
jest serwowana w restauracjach 
i barach przygotowanych pod 
kubki smakowe zachodniego 

Podróże

Kozie głowy za chwilę wylądują na talerzu

Michał  chętnie próbował miejscowych specjałów
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turysty. Można ją znaleźć tylko 
na bazarach, na których obec-
ność zachodniego turysty jest 
dla miejscowych tak samo egzo-
tycznym widokiem, jak dla tego 
pierwszego dania, które może 
tam kupić. Michał przekonuje, 
że mięso w smaku jest po prostu 
wyborne, a smak ten jest bardzo 
intensywny. Aromat wypełnia 
całą jamę ustną, a dyskomfortem 
jest fakt, że pozostaje w ustach 
przez najbliższych kilka godzin, 
a pasta do zębów go nie zabija. 
Jak mówi – warto było spróbo-
wać, dolegliwości żołądkowych 
nie odnotowano. 

Turystyka i tradycja

Śmiem twierdzić jednak, że nie 
spróbowałabym tego, choćby mi 
miał ktoś za to dopłacić, jak wi-
dać w życiu i telewizji, są jednak 
ludzie nieustraszeni. Na koniec 
uspokajam, że potrawy wymie-
nione w artykule są jedzone 
niemal wyłącznie przez miejsco-
wych. Nawet więcej, w miejscach 
często uczęszczanych przez tury-
stów trudno je znaleźć a w restau-
racjach dominują dania akcepto-
walne dla przybysza z Zachodu. 
Podobnie jest przecież w Polsce. 
W większości restauracji nie 
znajdziemy krwistej kaszanki, czy 
surowego tatara a wielu Polaków 
nie wyobraża sobie jadłospisu 
bez nich. Dlatego zawsze warto 
zboczyć z utartego turystycznego 
szlaku, by w pełni poznać kulturę, 
obyczaje miejscowej ludności.

Podróże

10 najdziwniejszych potraw
czujesz głód? na pewno? po tym co przeczytasz możliwe, że już nie spojrzysz na jajko i rybkę, tak jak kiedyś.

1. jaja Balut. Ten specjał pochodzi z Filipin. To nic innego jak niewyklute kacze embriony. Inkubowane do momentu pojawienia się piór i dzioba, 
są następnie gotowane i sprzedawane na filipińskich targach jako lokalny przysmak. 

2. casu Marzu. Serek z Sardynii. Wystawiony na słońce poddany nalotom much. Te składają tam swoje jaja. Następnie, gdy ser jest już odpo-
wiednio „zarobaczony”, sprzedawany jest klientom, którzy ze smakiem zajadają Casu Marzu z ruszającymi się, małymi, białymi larwami. 

3. surströMMing. Przysmak prosto ze Szwecji. My kisimy kapustę i ogórki, Szwedzi ryby. Surströmming to śledź, który najpierw fermentuje 
przez kilka miesięcy w beczkach, następnie przekładany jest do puszek. W puszkach nadal zachodzi proces fermentacji i z czasem zaczynają się one 
wybrzuszać. To znak, że już najwyższy czas by przystąpić do konsumpcji. Radzimy nie otwierać puszki w zamkniętym pomieszczeniu. 
 
4. KaRP.  jednak nieco inaczej podawany niż na Wigilię. Sposób przygotowania pochodzi z Chin. Kucharz zwinnymi ruchami chwyta żywego karpia, 
zeskrobuje tasakiem łuskę i nacina w kilku miejscach. W specjalnej rękawicy trzyma rybę za głowę i zanurza we wrzącym oleju. Gdy zostaje podana 
na stół, jej skrzela nadal się unoszą. Dla smakoszy z sadystycznymi zapędami.

5. hákarl. czyli rekin po islandzku. Sam w sobie jest niejadalny i zatruty amoniakiem. Nie posiada pęcherza, a mocz po jego śmierci wędruje do 
krwioobiegu. Dlatego Islandczycy wpadli na „genialny pomysł”. Najpierw wkładają rybę do plastikowego worka i zakopują w ziemi na kilka mie-
sięcy. Następnie wykopują i suszą na wietrze. Gotowy rekin przypomina w zapachu nieboszczyka i pod żadnym pozorem nie należy go brać gołymi 
rękami. Trawienie także nie należy do przyjemnych rzeczy, dlatego pomocna się okazuje Brennivinn, czyli ziemniaczana wódka kminkowa.

6. zupa z ptasich gniazd. Pewien ptaszek, który wije swoje gniazda gdzieś wysoko w Himalajach, wydziela podczas budowy swojego domku 
specyficzną ślinę. Gniazda są pieczołowicie zbierane, po czym sprzedawane do restauracji, gdzie przygotowuje się z nich zupę. Najdroższa gotowana 
jest z białych gniazd, kosztuje około 1500 dolarów za miseczkę. Smakosze mówią, że jest bardzo delikatna w smaku. 

7. jugo de rana. Napój z Peru. Czyli sok z żabki, a nawet z dwóch. Żabki jednym ruchem ogłusza się o kant stołu, patroszy i wrzuca do wrzątku, 
w którym pływają zioła z miodem. Następnie wlewa się całą zawartość do miksera. Po zmiksowaniu, napój przypomina owszem słodką, ale 
gumowatą, glinianą i piaszczystą breję. 

8. ośMiorniczki. Ramiona ośmiornicy są podawane, zaraz po odcięciu ich od głowy. Należy je chwycić pałeczkami i zwinnie połknąć, ponieważ 
przyssawki na mackach, bardzo szybko przyklejają się do gardła i mogą spowodować śmiertelne uduszenie. Jedzenie dla prawdziwych twardzieli.

9. lutefisk. Norweski dorsz. Moczony w ługu przez kilka dni. Ług to silnie żrący środek chemiczny (wodorotlenek potasu lub sodu). Zazwyczaj 
stosowany do czyszczenia kanalizacji, tępienia chwastów czy produkcji biodiesla. Bezpośredni kontakt z ługiem, może skończyć się oparzeniem. 

10. chicha. Iberoamerykańskie piwo z kukurydzy przyrządzane wyłącznie przez kobiety. Kobiety żują zebraną kukurydzę i maniok, po czym 
wypluwają wszystko do wielkiej misy. Do fermentacji dochodzi już po pierwszym dniu. Jeżeli piwo jest zbyt mocne, dolewa się wody. Konsystencją 
i wyglądem przypomina ziarna kukurydzy zanurzone w jajku. amazońskie plemiona częstują Chichą każdego przybysza. Musi on wypić chociaż łyk, 
by nie doprowadzić wodza do gniewu.                                                                                                                                                                dorota patzer

Marokańskie targowisko pełne miejscowych przysmaków
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o pokonaniu pierwsze-
go etapu wyprawy, czy-
li przejechaniu ponad 

2100 km na rowerze z Darwin 
na północy Australii do Newman 
w zachodniej części kraju, Marcin 
Gienieczko wyruszył na drugi 
etap, czyli samotną wędrówkę 
przez niebezpieczną i zdradliwą 
Pustynię Gibsona. Niestety, ostra 
jak brzytwa, pustynna trawa spin-
fex bez problemu przecinała i tak 
już wzmacniane opony specjalne-
go wózka z ekwipunkiem, który 
Marcin ciągnie za sobą. Kolejne 
naprawy uszkodzonych opon nie 
miały sensu. Marcin skorzystał 

z pomocy przejeżdżających aku-
rat tubylców i zawrócił do New-
man. Tam dokonał niezbędnych 
napraw, ale też postanowił zmie-
nić trasę wędrówki. 

- Niestety, już drugiego dnia 
wózek zaczął szwankować. Koło 
się luzowało i po prostu spadało 
z uchwytu, pękła też szprycha 
o wygięła się piasta. Zrobiłem 100 
km i nie wiedziałem co dalej. Na 
dodatek przyszła burza i deszcz, 
który pada raz na 3 lata. A wła-
śnie teraz spadł i zrobił ze szlaku 
gliniane podłoże. Koła będąc juz 
wykrzywione zapadały się w bło-
cie, ja również. Wózek prawie 

rozpadł się po kolejnych 10 km 
wędrówki i tym samym postano-
wiłem zakończyć plan ,,pustynna 
burza”, jak go później nazwałem. 
Czasem jest tak, że natura zwy-
cięża - pisał Marcin Gienieczko 
w mailu do „Prestiżu“. 

Te wydarzenia spowodowa-
ły kolejną zmianę planów. Po-
dróżnik wrócił do Warburton 
i stamtąd wyruszył rowerem 
w kierunku uluru - słynnej góry 
Aborygenów. Dotarł tam po 6 
dniach, w czasie których pokonał 
600 km po australijskich bezdro-
żach, mijając po drodze osady 
Aborygenów.

- Osady aborygeńskie są bar-
dzo zapuszczone, zaniedbane. 
Nie mają oświetlenia, zamiast 
tego Aborygeni palą ogniska koło 
domu - zupełnie jak w trzecim 
świecie, który opisywał Ryszard 
Kapuściński w Hebanie. Wielka 
góra uluru jest naprawdę maje-
statyczna. Mieni się pięknie w za-
chodzącym słońcu, przybierając 
różne kolory w zależności od 
oświetlenia - tak swoje wrażenia 
opisuje Marcin Gienieczko. 

Po krótkim odpoczynku pod 
uluru podróżnik ponownie 
wsiadł na rower i obrał kierunek 
na Adelaide.

Podróże

Marcin Gienieczko

Na szlaku
przygoda ma to do siebie, że nie można jej do końca zaplanować - te słowa Marcina Gienieczko idealnie pasują do tego, co dzieje się na trasie 

wyprawy philips Mercedes Extreme life. samotna eksploracja Australii dostarcza Marcinowi coraz więcej wrażeń.

P

Jakub Jakubowski

rEKlAMA



Motoryzacja

Gracja Luksus Klasa

Moc. Komfort. Unikalny design. pewność siebie w każdym terenie - taki jest nowiutki mercedes GlK, którym jeździ patryk Kalski, właściciel 
firmy Akart Audio zajmującej się obsługą techniczną imprez artystycznych i wynajmem sprzętu scenicznego.

Jakub Jakubowski

Czym jeżdżę?
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iałe, zwinne, kanciaste auto zwraca na siebie uwagę. 
W Trójmieście nie jeździ ich zbyt wiele, co dla właściciela 
było dość istotnym aspektem przy kupnie tego auta.

- Lubię mieć coś niebanalnego, a mercedes GLK z pewnością taki 
jest. Rozważałem jeszcze kupno BMW lub audi, a także mercedesa 
ML, ale o wyborze GLK zdecydował przede wszystkim unikalny de-
sign. Kanciaste kształty do mnie przemawiają. Biały kolor jest obecnie 
najbardziej trendy w segmencie samochodów luksusowych. W środ-
ku zaś intensywnie pachnąca skóra, naturalne drewno, prawdziwe 
aluminium i wysokiej jakości tworzywa. Inny, bardzo ważny czynnik 
to komfort jazdy. Ten mały SuV idealnie sprawdza się w miejskim 
zgiełku, jazda w korkach nie jest wyjątkowo męcząca, nie ma proble-
mów z zaparkowaniem auta. Taki problem występuje już w przypad-
ku klasy ML. Poza tym ML jest samochodem już bardziej terenowym, 
z dużo twardszym zawieszeniem, a ja zdecydowanie potrzebowałem 
auta na miasto i w dalsze trasy - mówi Patryk.

Samochód Patryka ma napęd na cztery koła, co sprawia, że do-
skonale czuje się również w terenie. Jednak nie oszukujmy się, tego 
SuV-a z gwiazdą na masce nie kupuje się, aby jeździć nim po bezdro-
żach. Jego królestwem są utwardzone drogi, na których samochód ma 
oferować wysoki komfort podróżowania, dzięki układowi jezdnemu 
o nazwie Agility Control, cechującemu się zmienną siłą tłumienia nie-
równości. układ za pomocą setek czujników na bieżąco bada rodzaj 
nawierzchni dostosowując tryb jego pracy do panujących warunków 
na drodze. Mimo kanciastej sylwetki i wysoko umieszczonego środka 
ciężkości, mercedes świetnie czuje się nawet na szybko pokonywa-
nych wąskich serpentynach. 

- Właściwości jezdne są znakomite nie tylko dzięki systemowi Agi-
lity Control. Jestem człowiekiem młodym, dynamicznym, prowadzę 
dynamicznie rozwijającą się firmę, zatem zależało mi również na 
dynamicznym silniku. Benzynowa jednostka o pojemności 3,5 litra 
i mocy ponad 270 KM potrafi rozpędzić to niemal dwutonowe auto 
w niewiele ponad 6 sekund do „setki”. Tu czuje się moc - chwali Pa-
tryk. 

Mercedes GLK Patryka to najbogatsza wersja dostępna na polskim 
rynku. Łatwiej wymienić listę rzeczy, których to auto nie posiada niż 
mówić o tym, co ma.

- Nie ma chyba tylko monitorów w zagłówkach. Z wyposażenia 
niestandardowego najbardziej lubię w nim rozsuwany, panoramiczny 
dach. Wrażenia z jazdy, szczególnie w nocy, gdy niebo świeci milio-
nem gwiazd, są naprawdę niesamowite. Muszę też dodać, że dzięki 
wszystkim dostępnym w ofercie mercedesa systemom bezpieczeń-
stwa, kierowca czuje się w tym samochodzie bardzo pewnie. Auto 

praktycznie nie pozwala nam ponieść konsekwencji naszych błędów 
na drodze. ale nie powiedziałem jeszcze o jednym ważnym aspekcie. 
W tym mercedesie niesamowity jest system audio. Dla mnie, jako 
audiofila i osoby, która profesjonalnie zajmuje się dźwiękiem i nagło-
śnieniem, ten aspekt był jednym z najważniejszych. Mercedes zdecy-
dowanie wyprzedził konkurencję - przekonuje Patryk. 

Model GLK dołączył do klubu 4x4 mercedesa, w którym już z powo-
dzeniem mieszkają: terenowy „twardziel” G, luksusowy GL i klasyczny 
ML. GLK jest tak samo ekskluzywny i doskonale wyposażony jak więk-
si koledzy, tylko o jeden numer mniejszy. BMW X3, które do czasu po-
jawienia się na rynku mercedesa GLK niepodzielnie królowało w klasie 
kompaktowych SuV-ów, zyskało godnego i groźnego konkurenta.

Motoryzacja

B

Dane techniczne

Mercedes GLK
Pojemność: 3.5 cm3

Rodzaj silnika: benzyna

Moc: 272 KM

Liczba cylindrów: 6

0-100 km/h: 6.7 sek

Prędkość max: 230 km/h

Typ skrzyni: automatyczna,

7 biegowa

Masa własna: 1830 kg

Pojemność bagażnika: 450 l

Pojemność zbiornika paliwa: 66 l
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Motoryzacja

Z wiatrem we włosach

podróż kabrioletem to fascynująca przygoda nawet w warunkach kapryśnego klimatu w polsce. Nic więc dziwnego, że latem nasze drogi
zapełniają się samochodami z otwartymi dachami. Otwarta przestrzeń, unikalny design i wiatr we włosach - nic, tylko wsiadać,

jechać i - jakby to nie zabrzmiało banalnie - poczuć się wolnym.

Jakub Jakubowski
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ało kto wie, że przecież 
od kabrioletów zaczęła 
się historia motoryza-

cji. Przez wiele lat auta bez dachu 
były nawet traktowane, jako gor-
sze modele „pełnych” automobili 
i kosztowały też znacznie mniej. 
Dopiero z czasem kabriolety 

stały się synonimem luksusu. 
Dzisiaj najbardziej trendy są 
auta typu cabrio - coupe - auta 
całoroczne, w których dach skła-
dany jest automatycznie w ciągu 
kilkudziesięciu sekund. 

- Nie ma co ukrywać, że cabrio 
- coupe to rozwiązanie praktycz-

ne. Materiałowy dach w klasycz-
nym kabriolecie powoduje, że na 
zimę musimy wstawić auto do 
garażu. Auta typu CC pozwalają 
cieszyć się nimi przez cały rok, 
nawet zimą. Nic więc dziwnego, 
że producenci mocno ze sobą 
konkurują w tym segmencie - 

mówi Radosław Kołodziejczyk, 
dziennikarz motoryzacyjny.

W ostatnim czasie na rynku 
najwięcej zamieszania zrobiło 
renault megane CC. Auto było 
jednym z większych przebojów 
marcowych targów motoryza-
cyjnych w Genewie. Dzisiaj kilka 

M
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egzemplarzy jeździ już po trój-
miejskich drogach. 

Renault Megane
zachwyca

- Jazda tym samochodem to 
po prostu moc! Niesamowite 

uczucie. Designerska sylwetka 
i znakomite właściwości jezdne 
uzyskane dzięki usztywnionemu 
zawieszeniu to jedne z najważ-
niejszych zalet tego auta. Bardzo 
dynamiczny silnik o mocy 130 
KM potrafi zaskoczyć kierowcę. 
Samochód świetnie trzyma się 

na zakrętach, a jego konstruk-
cja i szereg rozwiązań techno-
logicznych skutecznie niweluje 
uciążliwy zazwyczaj pęd powie-
trza - zachwala Michał Majewski 
z firmy Renault Zdunek. 

Zachęceni tymi słowami po-
stanowiliśmy je zweryfikować. 
Ekipa „Prestiżu“ przez dwa dni 
jeździła najnowszym renault 
megane cabrio coupe. 120 km/h 
z otwartym dachem po trójmiej-
skiej obwodnicy - robi wrażenie. 
Co ciekawe, wcale nie trzeba 
mocno podnosić głosu, aby pro-
wadzić swobodną rozmowę z pa-
sażerem na fotelu obok. Muzyka 
z głośników też jest znakomicie 
słyszalna. Jedyna strata to mały 
bałagan na blond głowie Oli Sta-
ruszkiewicz, kierownik działu 
reklamy magazynu Prestiż.

- Warto poświęcić nawet 
najbardziej misternie ułożoną 
fryzurę dla takiej jazdy. Wiatr 
we włosach i widok nieba nad 
głową rekompensują wszystko - 
mówi Ola. 

Na każdą pogodę

Następnego dnia postano-
wiliśmy sprawdzić „megankę” 
w miejskiej dżungli.  Zaskoczyła 
nas pochmurna pogoda, zimny 
wiatr i siąpiący deszczyk. Model, 
którym jeździliśmy wyposażo-
ny jest jednak w szklany dach, 
dzięki czemu nawet podczas 
jazdy w pochmurne dni we wnę-
trzu auta nie brakowało światła. 
A, gdy tylko niebo się przejaśni-
ło, w ciągu 21 sekund mogliśmy 
znów rozkoszować się bliskim 
kontaktem z przyrodą. Tyle bo-

wiem czasu trwa składanie da-
chu w bagażniku. W ciasnych, 
miejskich uliczkach „Renia” ra-
dzi sobie znakomicie. I jak każ-
da, atrakcyjna przedstawicielka 
płci pięknej, nie może opędzić 
się od spojrzeń zachwyconych 
przechodniów. Nie da się ukryć, 
to auto robi wrażenie. Kto się bę-
dzie najlepiej czuł w renault me-
gane cabrio coupe? Z pewnością 
jest to idealne auto dla młodych, 

Motoryzacja

Renault Megane jest bardzo dynamiczne

Środek estetyczny i komfortowy

Dach składa się w 21 sekund
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Motoryzacja
przedsiębiorczych osób, w szcze-
gólności dla kobiet. 

Wyróżnić się z tłumu

Kabriolety kupujemy nie tyl-
ko po to, by cieszyć się jazdą 
z wiatrem we włosach, ale też, 
aby zwrócić na siebie uwagę. 
Wyróżnić się z tłumu. Orygi-
nalny samochód jest na to naj-
lepszym sposobem. Przykład? 
Chrysler Crossfire. W ciemno 
można zakładać, że nikt obok 
niego nie przejdzie obojętnie. 
A o to przecież chodzi. Agre-
sywna sylwetka znakomicie 
oddaje charakter auta. Potężna, 
długa maska silnika, dodatkowe 
wloty na błotnikach, 18-calowe 
koła z przodu i 19- calowe z tyłu 
oraz sporych rozmiarów tylni 
spoiler, podkreślają drapieżny 
charakter pojazdu. Takiego wła-
śnie potwora lubi ujarzmiać Ka-

sia, dekoratorka sieci Kapphal. 
- To auto jest po pierwsze nie-

praktyczne, po drugie nieeko-
nomiczne. W małym wnętrzu 
zmieszczą się tylko dwie osoby, 
bagażnik mały, spalanie duże, 
ale jego design, dźwięk silnika 
i przyjemność, jaką się czerpie 
z jazdy bez dachu, rekompen-
sują te wady. To auto z charak-
terem, duszą amerykańskiej 
motoryzacji. I jest coś jeszcze. 
Siedząc w środku czuję się, jak-
bym była w silnych ramionach 
mojego męża - opowiada Kasia. 

To faktycznie bardzo poważ-
ny argument. Kobiety chyba 
z reguły bardziej filozoficznie 

podchodzą do takich spraw niż 
mężczyźni.

W zgodzie z naturą

- Jedni w upalne dni wolą kli-
matyzację inni cabrio. Ja należę 
do tych drugich. Jazda bez dachu 
nie kłóci się z moją naturą i cha-
rakterem. Jestem osobą spokoj-
ną, refleksyjną, nie lubię szybko 
jeździć, dlatego cabrio jest dla 
mnie idealne. Jazda po auto-
stradzie z prędkością 100 km/h 
przy otwartym dachu daje taką 
frajdę, że człowiek żałuje, gdy 
dociera do celu - mówi architekt 
Iwona Rucińska, którą na gdań-
skich drogach można zobaczyć 
w pięknej Mazdzie MX5.

Aby czerpać przyjemność 
z jazdy, taką jak Pani Iwona trze-
ba jednak pamiętać o kilku istot-
nych sprawach. Przede wszyst-
kim przy jeździe z prędkością 
większą niż 80 km/h konieczne 
jest zasunięcie szyb. To w trosce 
o nasz słuch. Gdy wybieramy się 
naszym cabrio w dłuższą podróż, 
to co jakiś czas zasuwajmy dach. 
Ciągła i długa jazda z otwartym 
dachem grozi poparzeniami 
słonecznymi, problemami z za-
tokami oraz przeziębieniowymi 
bólami mięśni i stawów. Warto 
osłonić głowę czapką, założyć 
okulary przeciwsłoneczne, a od-
kryte partie skóry zabezpieczyć 
kremem z właściwym filtrem 
uV.
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Chrysler Crossfire zachwyca sylwetką

Mazda MX5

Crossfire to auto z charakterem
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łówne założenia były bardzo ogól-
ne. Wnętrze ma pomieścić troje 
pracowników i być przygotowane 

na przyjęcie klientów oraz kontrahentów. 
60 m2 stało się więc wyzwaniem dla pro-
jektanta, który w rezultacie zagospodarował 
w nim każdy centymetr ściany i podłogi. Tu 
znalazł swoje miejsce sekretariat, biuro pre-
zesa oraz miejsce pracy dyrektora połączone 
z salką konferencyjną.

Otwartą przestrzeń delikatnie złamano 
szklanymi ścianami wydzielającymi po-
mieszczenie prezesa, a graniczącymi z se-
kretariatem. Hartowane szkło, zawieszone 
na zawiasach bez ramy, wyklejono grafiką 
zawierającą logo firmy, w wyniku czego dys-
kretnie przesłania pomieszczenia, a zarazem 
umożliwia ich doświetlenie. 

- Nie było sensu robić dodatkowych 
ścianek – wyjaśnia Krystian Rassmus, pro-
jektant który pracował nad wyposażeniem 
biura firmy „Concept” w Gdyni. – Lepiej, 
gdy jest więcej powietrza i przestrzeni ży-
ciowej w biurze. Tym bardziej, że ludzie nie 
pracują w nim stale, często spotykają się na 
zewnątrz. Nie było więc potrzeby się zamy-
kać, wręcz przeciwnie. A poza tym dobrze 
wygląda otwarta przestrzeń.

Dyskretnie i przejrzście

 I choć miejsca nie ma dużo, pracujący 
w tym biurze ludzie nie przeszkadzają sobie 
nawzajem. Miało być dyskretnie, a zarazem 
przejrzyście. I zamierzony efekt osiągnięto. 
Chociaż wytyczne nie ograniczyły się tylko 
do dyskrecji. Podłogę wyciszono miękką, 
grubą i bardzo elegancką domową wykła-
dziną na podkładzie, ściankę działową wy-
łożono trawertynem, ekskluzywnym ozdob-
nym materiałem budowlanym używanym 
już w starożytnym Egipcie, głównie do 
wyrobu posągów i waz. Wnętrze utrzymane 
jest w stonowanej kolorystyce, dominują tu 
różne odcienie szarości. 

- Pomieszczenie miało wyglądać raczej jak 
wnętrze BMW, a nie Peugeota, stąd ta kolo-
rystyka – śmieje się projektant. – A kolory 
są męskie, bo firmę prowadzą mężczyźni. 

Modna ekologia

Jednym  z zamierzeń było też, aby za nie-
duże pieniądze zrobić coś, co wygląda na 
dużo droższe. I tak masywne, efektowne 
meble wykonane zostały na wymiar przez 
stolarza - z laminatów imitujących drewno.

- W tej chwili idzie się w kierunku ekolo-
gii, czyli konkretnie mniejszego zużywania 
drewna – wyjaśnia Rassmus. – Poza tym na 
laminatach dobrze pracuje się stolarzom, są 
bardzo plastyczne, trwałe, odporne na wil-
goć, wodę, zniszczenia czy środki czystości 
używane w niewłaściwy sposób. 

Ciemny laminat rozjaśniają białe, lakiero-

Efektowny
minimalizm

Izabela Małkowska

Jak z małego zrobić coś wielkiego? To biurowe wnętrze może być odpowiedzią na powyższe
pytanie. Ściany nie są z gumy, ale efekt otwartej przestrzeni, jaki uzyskano poprzezzastosowanie 

tu pewnych rozwiązań, jest dowodem na to, że dobra idea to sposób na rozciągnięcie
ograniczonych metrażowo wnętrz.

Prestiżowe wnętrzeG

Design

wane elementy MDF i biała, skórzana tapi-
cerka. Zaprojektowane tak, aby fotele były 
jednocześnie wygodne, a nie zajmowały 
dużo miejsca. Na oknach wiszą żaluzje ze 
sprasowanego bambusa barwionego na sza-
ro. Na ścianie duży ekran do prezentowania 
rysunków i wizualizacji. Całość uzupełniają 
duże, świecące donice zrobione z fiberglass. 
Rosną w nich prawdziwe rośliny. W biurze 
nie ma świetlówek na suficie, ale reflektory 
typu high spot. Światło jest bardziej kame-
ralne i wypunktowane. Do tego dekoracja 
- duży visual, gabarytowo będący proporcją 
reklamy ulicznej.

Czym przy urządzaniu biura kierował się 
projektant?

- Zawsze jest budżet, w którym trzeba 
się zamknąć – wyjaśnia Krystian Rassmus. 
– I który zawsze minimalnie się przekra-
cza. Ważne są wskazówki, inwestor musi 
wiedzieć, czego potrzebuje. Projektant to 
rzemieślnik, a nie artysta, projektuje dla ko-
goś, komu ma się dobrze pracować. Często 
trzeba pomyśleć o takich elementach, jak 
ekspres do kawy czy gniazdka elektryczne. 
A ogólny zamysł? Biuro musi mówić klien-
towi, że tu działa poważna firma, pracują 
skuteczni ludzie. Wnętrze nie może wyglą-
dać tanio, chociaż można je tanio wykonać, 
jeśli dobrze się myśli i zna materiały, na któ-
rych się pracuje. Przede wszystkim jednak 
musi być solidnie wykonane.

Meble z laminatów sprawiają wrażenie masywnych

Otwarta przestrzeń daje wrażenie przestronności

Wnętrze jest dyskretne, ale też przejrzyste
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Design

Izabela Małkowska

Meble z laminatów sprawiają wrażenie masywnych

Sekretariat

Świecące donice zrobione z fiberglass są piękną ozdobą biura

Otwarta przestrzeń daje wrażenie przestronności

Gabinet prezesa
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Zdrowie i uroda

Wielkość, kształt, a nawet kąt odchylenia ucha może nas
doprowadzić do frustracji. Coraz częściej decydujemy się na małą 
korektę tego, czym obdarzyła nas natura. Jak przekonują chirurdzy 
operacje plastyczne uszu należą do najpopularniejszych zabiegów.

NatalIa lebIedź

Trójmieście korekta 
małżowin usznych 
cieszy się dużym za-

interesowaniem zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn. Tylko 
w gabinecie zabiegowym u dok-
tora Janusza Zdzitowieckiego 
rocznie wykonuje się około 40 
takich operacji. Podobną liczbę 
pacjentów ma dr Marek Murasz-
ko - Kuźma.  

Męski kompleks

- Na korektę małżowin usznych 
więcej decyduje się mężczyzn, 
którzy nie akceptują aktualnego 
kształtu bądź wielkości uszu. Są 
to mężczyźni od 19 do 30 roku 
życia, którzy przez rozmiar, 
kształt małżowiny usznej i kąt 
odstawania małżowiny nie czują 
się atrakcyjni. Kobiety zdecydo-
wanie rzadziej decydują się na 
plastykę. Przyczyną jest większa 
możliwość przysłonięcia defektu 
odstających bądź zbyt wielkich 
uszu - mówi dr Janusz Zdzito-
wiecki z gdyńskiej Kliniki Chi-
rurgii Plastycznej, Estetycznej 
i Rekonstrukcyjnej III Gracje. 

Zmiana kształtu lub wielkości 
uszu ma na celu przywrócenie 
prawidłowego kąta odstawa-
nia małżowin, wymodelowanie 
chrząstki tak, aby uzyskać anato-
miczny wygląd i rzeźbę ucha.

- Ponieważ wzrost małżo-
winy usznej do 5 - 7 roku życia 
jest prawie zakończony, można 
podejmować operację jeszcze 
przed rozpoczęciem szkoły pod-
stawowej. Ale najlepsze wyniki 
uzyskuje się, gdy zabieg korekcji 
odstających uszu jest wykony-
wany około 7 - 9 roku życia. Nie 

ma ograniczenia wiekowego po-
wyżej tej granicy - tłumaczy dr 
Janusz Zdzitowiecki.

Marzenie o akceptacji

Iwona, licencjonowany eks-
pert z dziedziny turystki z Gdy-
ni, zawsze marzyła o takiej ko-
rekcie. Na operację zdecydowała 
się 3 lata temu. 

- Chciałam przede wszystkim 
zmniejszyć rozmiar, marzyłam 
o idealnie dopasowanych uszach. 
Było to marzenie, które wiązało 
się nie tylko z akceptacją przez 
rówieśników, ale i również samej 
siebie - tłumaczy Iwona.

Była przekonana, że jak znik-
nie kompleks, nie będzie musia-
ła martwić się, czy ktoś widzi jej 
odstające uszy, czy nie. Zabieg 
trwał 3 godziny. Operacja była 
męcząca i czasami bardzo bole-
sna, ale warta efektu końcowego. 

- Bałam się samego zabie-
gu, ale chęć korekty małżowiny 
usznej była silniejsza. Po przebu-
dzeniu czułam się fatalnie. Nie 
mogłam się doczekać powrotu 
do domu. Z tygodnia na tydzień 
ból i obrzęk ustępował, a na mo-
jej twarzy pojawiał się coraz to 
szerszy uśmiech. Dzięki opera-
cji czuję się bardziej atrakcyjna 
i pewna siebie. Nie zastanawiam 
się, czy związać włosy czy nie. 
Nie żałuję swojej decyzji i jestem 
bardzo szczęśliwa. Przeszłam 
niezapomnianą przemianę od 
brzydkiego kaczątka do piękne-
go łabędzia - wspomina Iwona.

Chirurgiczna zmiana mał-
żowiny usznej ze wskazań este-
tycznych jest jednym z najczę-
ściej wykonywanych zabiegów 

w chirurgii estetycznej. Ból jest 
najbardziej odczuwalny w mo-
mencie podania znieczulenia 
i modelowania chrząstki. Na-
tomiast bezpośrednio po ope-
racji może wystąpić bolesność 
i obrzęk małżowin usznych. 

Bezbolesne
przygotowanie

W czasie przedoperacyjnej 
konsultacji pacjent otrzymuje 
precyzyjne informacje dotyczące 
przygotowania do zabiegu, spo-
sobu znieczulenia i przebiegu le-
czenia pooperacyjnego. Potrzeb-
ne jest badanie biochemiczne 
krwi, a w przypadku, gdy zabieg 
będzie wykonywany w narkozie 
dodatkowo rentgen klatki pier-
siowej  i EKG. Natomiast w przy-
padku korekty małżowiny usznej 
u dzieci potrzebne jest badanie 
przeprowadzone przez pediatrę. 
Przez okres około 14 dni przed 
zabiegiem nie wolno przyjmo-
wać Aspiryny, Polopiryny ani 
żadnego leku w skład, którego 
wchodzi kwas salicylowy.

Zabieg najczęściej jest wyko-
nywany w znieczuleniu miejsco-
wym. Nie ma potrzeby spędzania 
kilu dni w szpitalu. Z reguły już 
w godzinę po całej procedurze 
można wrócić do domu. 

- Tuż przed rozpoczęciem 
operacji tylna powierzchnia 
małżowiny zostaje znieczulona. 
Zaczyna się od nacięcia skóry 
na tylnej powierzchni ucha i na 
odsłonięciu chrząstki. Po odpo-
wiednim jej ukształtowaniu i za-
łożeniu rozpuszczalnych szwów 
modelujących małżowiny, uszy 
przylegają do głowy w sposób 

trwały i mają wygląd zbliżony 
do anatomicznego - tłumaczy dr 
Marek Muraszko - Kuźma z Cli-
nica Medica w Gdyni. 

- Pełna rekonwalescencja trwa 
do miesiąca czasu. W pierwszym 
tygodniu pacjent powinien nosić 
odpowiedni opatrunek na uszy. 
Podczas kolejnych dwóch tygo-
dni zalecana jest opaska na dzień 
i noc, która chroni uszy przed 
wszelkimi urazami - dodaje dr 
Marek Muraszko – Kuźma.

Dla prawidłowego ukształ-
towania chrząstek po zabiegu 
zalecane jest spanie w opa-

sce elastycznej do 3 miesięcy. 
W okresie miesiąca od zabiegu 
należy unikać przeciągów, nad-
miernego wysiłku fizycznego, 
a także dużego natężenia słońca, 
sauny czy solarium.

W

Ucho
na wymiar

Iwona po zabiegu
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ul.Ejsmonda 2

81-409 Gdynia
tel. (+48) 58 667 777
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podnosi się owal twarzy, znika-
ją obrzęki, cienie pod oczami, 
większe jest też napięcie policz-
ków, przez co uzyskuje się rów-
nież łagodniejsze rysy twarzy 
- mówi Dorota Pisanko z Insty-
tutu urody Vivien.

Skóra bardziej dotleniona

Fale radiowe mają działanie 
odmładzające i stymulują pro-
dukcję kolagenu. Efekty wy-
szczuplenia i redukcji miejscowej 
tkanki tłuszczowej, zwiotczeń, 
polepszenie stanu skóry w miej-
scu występowania blizn i rozstę-
pów następuje natychmiast po 
zabiegu i pogłębia się przy każ-
dym następnym.

- Aby uzyskać oczekiwany re-
zultat zabieg należy wykonywać 
w sesji 6 - 8 zabiegów co 7 - 10 
dni na twarz, na ciało co 3 - 6 dni 
8 - 12 zabiegów. Zawsze jednak 
wymaga to jednak indywidual-
nej konsultacji - tłumaczy Joan-
na Maciejewska- Januszewska.

Fale radiowe nie tylko likwi-
dują efekty starzenia się, ale 
działają również zapobiegawczo 

zwiększając gęstość i odporność 
skóry. Na skutek działania fali 
radiowej zwiększa się przepływ 
krwi poprawiający dotlenienie. 
Przyspieszeniu ulega również 
przemiana materii, co niweluje 
zawartość toksyn w organizmie 
i wpływa na usprawnienie ukła-
du limfatycznego. Wzrost tem-
peratury endogennej stymuluje 
wytwarzanie endorfin (hormonu 
szczęścia) i powoduje rozluźnie-
nie mięśni.

Zabiegowi nie powinny pod-
dawać się kobiety w ciąży, osoba 
z rozrusznikiem serca, z chorobą 
skóry, cierpiąca na zapalenie, czy 
skaleczenie naskórka. Ale także 
osoby z poważniejszymi choro-
bami typu nowotwór skóry, czy 
żylaki. Falom radiowym również 
nie powinny poddawać się oso-
by, które korzystały z wypełnia-
czy typu złote nici, czy botox.

Jeszcze kilka lat temu fale radiowe kojarzone były z odbiornikami 
grającymi. Obecnie są już szeroko rozpowszechnione w fizjoterapii, 

medycynie i kosmetyce.

NatalIa lebIedź

a pomocą fal radio-
wych można odmło-
dzić skórę, wygładzić 

cellulit, ujędrnić i podnieść po-
śladki, uda, czy brzuch. Nic więc 
w tym dziwnego, że zabieg emi-
tujący fale radiowe cieszy się co-
raz to większym powodzeniem 
wśród płci pięknej.

- Fala radiowa w skórze po-
woduje wytworzenie energii 
cieplnej, dzięki czemu włókna 
kolagenowe obkurczają się i po-
grubiają. Efekt jest natychmia-
stowy, od razu widzimy go w po-
staci ujędrnienia, podniesienia 
i zagęszczenia skóry - tłumaczy 
Joanna Maciejewska-Januszew-
ska ze Studia Zdrowia i urody 
Rolletic w Gdyni. - Temperatura 
podczas zabiegu waha się od 45 
do 60°C i jest jednym z ważniej-
szych czynników wpływających 
na efekt zabiegu, ponieważ do-
piero w 45°C zaczynają zacho-
dzić procesy neokolagenacji 
W skórze właściwej - dodaje. 

urządzenia emitujące fale 
radiowe możemy podzielić na 
monopolarne, bipolarne zwykłe 
i nowoczesne. Efekt działania 
każdego z nich jest bardzo po-
dobny, jednak urządzenia różnią 
się pod względem technicznym. 

- Monopolarne jest to starszy 
typ urządzenia, podczas pracy 
bipolarnych zwykłych należy 
pamiętać o uziemieniu klienta. 
Natomiast bipolarne nowocze-
sne pozwalają na wnikanie fali 
radiowej na ściśle określoną 
głębokość - mówi Małgorzata 
Paluch z gdyńskiego salonu ko-
smetycznego Ideale.

Na twarz i szyję

Fale radiowe pobudzają pro-
ces spalania tkanki tłuszczowej. 
Zabieg stosowany jest na różne 
partie ciała, ale twarz i szyja cie-
szą się największą popularnością. 
Za pomocą specjalistycznej gło-
wicy podgrzewa się i stymuluje 
włókna kolagenowe i fibroblasty. 
Dzięki temu zmarszczki na twa-
rzy się wypełniają i staje się ona 
gładsza i bardziej świeża. 

- Zabieg zdecydowanie 
zwiększa gęstość, elastyczność 
i napięcie skóry oraz poprawia 
owal twarzy i koloryt cery. Już 
po wykonaniu pierwszego za-
biegu zauważalny jest wyraźny 
efekt. Po zabiegu następuje spły-
cenie zmarszczek, kurzych łą-
pek, bruzd wargowo nosowych, 
poprawia się napięcie skóry, 

Z

Uroda na fali

CeNA ZABIeGu:
twarz 90 minut-  450 zł
oczy 20 minut- 180 zł
ramiona 30 minut- 240 zł
wybrana partia np. uda, 60 minut- 435 zł

Zdrowie i uroda
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Baltic Dental Clinic
Centrum Stomatologii Estetycznej

ul. Legionów 63, 81-404 Gdynia
tel. +48 58 622 92 92, kom. +48 511 91 91 93

IMPLANTOLOGIA
- NAJNOWSZE SYSTEMY IMPLANTOLOGICZNE
  FIRM NOBE BIOCARE oraz ALPHA BIO
ORTODONCJA
- ZAMKI METALOWE I PEŁNOCERAMICZNE
- APARATY SAMOLIGATURUJĄCE
PPROTETYKA
- POSIADAMY W PEŁNI WYPOSAŻONE LABORATORIUM
  STOMATOLOGICZNE
CHIRURGIA
- WSZYSTKIE ZABIEGI PRZEPROWADZAMY W NASZEJ
   KLIMATYZOWANEJ SALI CHIRURGICZNEJ
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA W PRZYSTĘPNYCH CENACH
WWYBIELANIE NAJNOWSZĄ LAMPĄ WYBIELAJĄCĄ

DLA PAŃSTWA WYGODY POSIADAMY RTG PANORAMICZNE ORAZ URZĄDZENIE WOND DO WYKONYWANIA MIEJSCOWYCH ZNIECZULEŃ

LIpIeC 2010 / PRESTIŻ / 35

SALON FRYZJERSKI
NALEŻY DO PRESTIŻOWEJ GRUPY SALONÓW EXPERT 2010

- nowa koloryzacja L'OREAL INOA
- rytuały pielęgnacyjne KERASTASE

KOSMETYKA

- mikrodermabrazja
- piling kawitacyjny
- ultradźwięki
- zabiegi oczyszczające
 
STUDIO PAZNOKCIA

- manicure
- pedicure
- zabiegi pielęgnacyjne stóp i dłoni
- akryl
- żel

Deja  Vu
ul. Monte Cassino 38/2

Sopot, Trzy Gracje (w bramie)
tel: 58 555 19 32

www.dejavu.sopot.pl

Centrum Pięknego Ciała w Sopocie
ufundowało trzy zaproszenia na zabiegi kawitacyjne.

Wejdź na stronę www.centrumciala.pl
i znajdź specjalne hasło konkursowe, a następnie wyślij je na adres

konkurs.trojmiasto@eprestiz.pl
Wylosujemy 3 osoby, które odbiorą zaproszenia do Centrum Pięknego Ciała. 

Termin nadsyłania odpowiedzi mija 31 sierpnia.

Wejdź na stronę www.magazynprestiz.com.pl
i weź udział w konkursach

Salon Ideale
Do wygrania 5 zaproszeń na konsultacje z pokazem Fokusa RF+ do Salo-

nu Ideale w Gdyni. Na odpowiedzi czekamy do 31 sierpnia.

Kabaret Ani Mru Mru
Do wygrania jedno podwójne zaproszenie na recital kabaretu „Ani Mru Mru” 

w dniu 14 sierpnia. Na odpowiedzi czekamy do 12 sierpnia.

Wszystkich zwycięzców konkursów poinformujemy drogą mailową

konkursy

rEKlAMA



alina, borowina, cytrus 
- o tej porze roku war-
to sięgnąć po te dary 

natury, które naprawdę mogą 
sprawić, że cera błyskawicznie 
zrobi się gładka i jędrna.  

Młodość ukryta
w borowinie

Jak dotąd działanie borowiny 
było kojarzone tylko i wyłącz-
nie z lecznictwem. Dopiero od 
niedawna borowina pojawiła 
się w gabinetach kosmetycznych 
i salonach odnowy biologicznej. 
W składzie borowiny znajdują 
się odmładzające skórę fitohor-
mony, które naśladując działanie 
estrogenów stymulują produkcję 
kolagenu i elastyny w skórze. 
Jej cenne składniki regenerują 
uszkodzone tkanki, zwiększają 
ich ukrwienie oraz uaktywniają 
metabolizm komórkowy. Dzię-
ki nim borowina ma działanie 
ujędrniające, nawilżające, bakte-
riobójcze (przy leczeniu trądzi-
ku), przeciwzapalne, łagodzące 
podrażnienia, a także wyszczu-
plające. 

- Zabiegi z borowiny zalecane 
są dla szybkiego polepszenia ja-
kości skóry. Substancją aktywną 
w tym zabiegu jest czysta borowi-
na zawierająca ekstrakty z arniki, 
koniczyny, maliny, borówki oraz 
minerały i aminokwasy. Maska 
borowinowa pobudza krążenie 
w tkance podskórnej. Skóra po 
zabiegu jest lepiej odżywiona, 
a stany zapalne są złagodzone - 
tłumaczy Beata Mucha, specja-
listka kosmetyki Centrum Pięk-
nego Ciała z Sopotu.

Borowina została wykorzy-

stana również przy zabiegach 
modelujących sylwetkę, likwidu-
jących cellulit oraz rozstępy. Na 
bazie borowiny produkowane są 
mydła, maseczki, sole, szampo-
ny, płyny borowinowe do kąpieli. 
Maseczki mają działanie opóź-
niające proces starzenia się skó-
ry, niwelują zmarszczki i bruzdy 
oraz rozjaśniają przebarwienia 
skóry. Płyny do kąpieli zawierają 

wyciąg borowinowy o zwielo-
krotnionej ilości kwasów hu-
musowych i soli mineralnych. 
Szampony łagodzą podrażnienia 
skóry, działają przeciwzapalnie, 
dzięki czemu włosy stają się 
mocne, miękkie i elastyczne, są 
błyszczące i odporne. Dostępne 
jest także serum borowinowe do 

zwalczania cellulitu i wyszczu-
plające. Poprawia jędrność, skó-
ra jest napięta i gładka.

Kawiorowa kuracja 

Mało kto wie, że w kosmetyce 
skutecznie wykorzystywany jest 
również kawior. To wykwintne 
danie w kosmetologii znalazło 
zastosowanie jako skuteczny 

środek przeciwzmarszczkowy. 
Wszystko dzięki ikrze rybiej, 
która zawiera cenny pierwiastek 
- fosfor. Odżywia on i wzmacnia 
skórę, a mikroelementy, takie jak 
cynk i magnez, nawilżają i pobu-
dzają do pracy komórki skóry. 
Z kolei fosfolipidy przeciwdzia-
łają parowaniu wody ze skóry, co 

sprawia, że skóra staje się gład-
sza, elastyczna i jędrna.

- Doskonałą bezinwazyjną 
i przyjemną recepturą jest ma-
seczka kawiorowa, która działa 
silnie przeciwzmarszczkowo. 
Ekstrakt z kawioru doskona-
le pobudza syntezę kolagenu 
i nawilża. Dodatkowo zawiera 
olejek z winogron, który odży-
wia i uelastycznia skórę. Efekty 
są naprawdę znakomite - mówi 
Dagmara Butalewicz, kosmeto-
log Salonu New Skin z Gdyni.

Owocowy mix

Doskonale odżywiają i rege-
nerują skórę również naturalne 
składniki i mikroelementy za-
warte w owocach. Prawdziwym 
źródłem blasku naszej cery jest 
ananas mający właściwości od-
żywcze, energetyzujące, drenu-
jące i ochronne. Z kolei miąższ 
brzoskwini ma silne działanie 
tonizujące i odświeżające. Siłę 
i zdrowie organizmowi dostarcza 
kiwi. Ten owoc siedmiu witamin 
zawiera mnóstwo składników 
odżywczych. Ale nie tylko wy-
gląd skóry się liczy. 

- Szczególnie latem polecam 
masaż „Owocowe Fantazje”. Eks-
trakty ze świeżych malin, tru-
skawek i cytrusów wmasowane 
w ciało wpływają nie tylko na 
naszą fizyczność, ale i ducho-
wość. „Owocowa Fantazja” obni-
ża poziom napięcia, co w efekcie 
prowadzi do przywrócenia rów-
nowagi między ciałem, duszą 
i umysłem. Skóra po masażu sta-
je się bardziej elastyczna, gładka 
i ujędrniona - tłumaczy Beata 
Mucha.

lato to czas w którym nasza skóra jest spragniona naturalnych, odżywczych i regenerujących składników. Najlepszym rozwiązaniem
są maseczki i zabiegi, które doskonale orzeźwiają naszą skórę dając olśniewający efekt. „prestiż“ zdradza tajemnice naturalnej receptury

na piękną i zdrową skórę.

M

NatalIa lebIedź

Zdrowie i uroda

Odświeżyć 
skórę
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a co dzień noszą ele-
ganckie garnitury, 
krawaty, a nawet togi. 

W Sopocie jednak taki strój 
będzie wielce niepożądany, no 
chyba, że podczas wieczornych 
imprez towarzyszących. Bo rad-
cowie prawni i aplikanci już po 
raz kolejny przyjadą do Sopotu 

po to, by się zintegrować i ak-
tywnie wypocząć. Relaks pod-
sycony elementem rywalizacji 
to główny punkt programu. 
Wielu uczestników Mistrzostw 
Polski zawzięcie trenuje i z pew-
nością w na kortach SKT bę-
dziemy oglądać tenis na bardzo 
wysokim poziomie, wszak śro-

dowisko prawnicze znane jest z 
zamiłowania do tego sportu. 

Wśród mężczyzn rywali-
zacja toczyć się będzie w kil-
ku kategoriach wiekowych, 
dla kobiet jest jedna kategoria 
Open. Oprócz tego rozegrane 
zostaną turnieje debla i miksta.                             
jak

Sport

ilka lat temu, odbył się 
jeden turniej kwalifi-
kacyjny, ale impreza 

nie była kontynuowana. Do-
piero powstanie Amatorskiego 
Tenisa Polskiego i programu 
„atp - gram, bo lubię” (ponad 
600 turniejów w 2008 roku, ok. 
700 w 2009 i ponad 1100 licen-
cjonowanych graczy) pozwoliło 
polskim tenisistom - amatorom 
włączyć się do międzynarodowej 
rywalizacji na Rod Laver Arena 
w Melbourne. W ubiegłym roku 
w krajowych eliminacjach Kia 
Soul Open wystartowało 200 
zawodników i zawodniczek. W 
tym roku organizatorzy spodzie-
wają się dwukrotnie większej 
liczby uczestników. 

Jeden z turniejów eliminacyj-
nych odbędzie się w dniach 7 - 8 
lipca na kortach Klubu Teniso-
wego Arka w Gdyni przy ulicy 
Ejsmonda. Turniej przeznaczo-
ny jest dla par mieszanych, czyli 

mikstów. Warunkiem startu jest 
status amatora, co oznacza, że 
zawodnicy nie mogą być klasy-
fikowani w światowych rankin-
gach ATP i WTA. Finał krajo-
wych eliminacji odbędzie się we 
wrześniu w Warszawie. Zwycię-
ska para weźmie udział w finale 
światowym rozgrywanym pod-
czas turnieju wielkoszlemowego 
Australian Open w 2011 roku. 

W ubiegłym roku ten zaszczyt 
spotkał mieszkańców Trójmiasta, 
Martę Kurzacz i Tomasza Woj-
towicza. Ich wspólny występ był 
zupełnym przypadkiem. Wpadli 
na siebie po latach. Tomek za-
proponował wspólną grę. Efekty 
przerosły ich oczekiwania. Zgło-
sili się do turnieju KIA Soul cup, 
wygrali eliminacje w Gdyni, a po-
tem finał w Warszawie. W nagro-
dę pojechali do Australii. Nie 

tylko z bliska podziwiali wielkie 
tenisowe święto, ale też stali się 
jego częścią. W światowym finale 
uplasowali się w środku stawki. 
Czy w tym roku tenisiści z Trój-
miasta powtórzą ich sukces? Nie-
wykluczone, wszak Trójmiasto to 
bardzo silny ośrodek tenisowy 
i jest tutaj wielu utalentowanych 
zawodników.                               jak

Zagraj na Australian Open

Mistrzostwa radców w tenisie

Chcesz zagrać na legendarnym, wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open? To jest możliwe i wcale nie musisz grać na poziomie 
sereny Williams, czy rogera Federera. Wystarczy, że znajdziesz dobrego partnera lub partnerkę i zwyciężysz w polskich eliminacjach

Amatorskiego Turnieju Tenisowego KIA soul Open.

sopot będzie gospodarzem Mistrzostw polski radców prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się na malowniczych kortach
sopockiego Klubu Tenisowego w dniach 19 - 21 sierpnia.

K

N

Tomasz Wojtowicz i Marta Kurzacz

Marta Kurzacz i Tomasz Wojtowicz w Australii

Prawnicy są dobrymi tenisistami
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okończ proszę zda-
nie: Kitesurfing to dla 
mnie...

- Kitesurfing to dla mnie speł-
nienie marzeń, ilustracja wy-
obrażenia o poczuciu nieskrę-
powanej wolności i po prostu 
niesamowity fun. W zasadzie to 
całe moje życie, coś co kocham, 
coś co mnie nakręca, wyzwa-
la emocje, nie pozwala zasnąć 
z wrażenia. Mógłbym tak mówić 
godzinami (śmiech). 

- Skąd fascynacja tak egzo-
tycznym przecież sportem?

- Dla większości Polaków 
sport ten faktycznie może i jest 
egzotyczny, ale dla ludzi z bran-
ży egzotyczny on był chyba tylko 
wtedy, gdy go wymyślono. Kite-
surfing szybko bowiem zdobył 
sobie ogromną popularność. Ja 
najpierw pływałem na windsur-
fingu, a „kajtowego” bakcyla zła-
pałem dzięki mojemu tacie. On 
pierwszy się z tym zetknął i na-
uczył się na tym pływać, czy jak 
kto woli, latać. Ja pierwszy raz 
„kajta” spróbowałem 7 lat temu 
i... zupełnie nie rozumiałem, co 
ludzie widzą w tym aż tak fajne-
go. 

- Skąd takie poczucie?
-  Wynikało to chyba bardziej 

z respektu jakim darzyłem „kaj-
ta”. To był czas, kiedy w mediach 
bardzo dużo się mówiło, jak bar-
dzo niebezpieczny jest to sport. 
Zdarzyło się wtedy akurat kilka 
wypadków śmiertelnych. Był to 
sport młody, jeszcze nieodkryty, 
prawdziwie ekstremalny. Ludzie 

się zabijali uderzając o pale, roz-
bijając się o ściany budynków, 
spadając na drogi, haratali się, 
łamali kości. Na początku zatem 
próbowałem tego sportu, ale bez 
większego przekonania. 

- Co zatem sprawiło, że jed-
nak postawiłeś na kitesurfing?

- Poznałem Rafała Maćkowia-
ka - człowieka, który pokazał mi 
kilka dróg, którymi można po-
dążyć. uświadomił mi, że kite-
surfing ma nieograniczone moż-
liwości. Chodziło głównie o triki, 
różnego rodzaju ewolucje. To mi 
się spodobało. Zwiększyłem in-
tensywność treningu, robiłem 
ewolucje „na sucho” w domu. 
Początki były trudne, ale jak już 
pokonałem ten pierwszy etap 
wtajemniczenia, to potem poszło 
już gładko. Codziennie uczyłem 
się kilku nowych rzeczy, dosko-
naliłem swój warsztat, zacząłem 

startować w zawodach, po trzech 
latach startów, zacząłem wygry-
wać. Okazało się, że mam do 
tego predyspozycje i być może 
trochę talentu. 

- Jakimi drogami podąża 
zatem kitesurfing i jakimi dro-
gami ty podążasz jeśli chodzi 
o ten sport?

- W momencie, gdy zaczyna-
łem trenować kitesurfing rozbi-
jał się na dwie drogi. Pierwsza to 
prawdziwa kwintesencja „kajta”, 
coś co kocham do dzisiaj, czyli 
wysokie loty, obroty, salta, itp. 
Po prostu sobie lecisz i z wyso-
kości trzeciego, czwartego piętra 
patrzysz na świat. Niesamowite 
wrażenie. Ale w tym samym cza-
sie zaczął się rozwijać drugi nurt, 
czyli niskie loty poprzedzone 
wybiciem z wody. Trochę to 
przypomina jazdę za motorów-
ką. Zawodnik nabiera rozpędu, 

a substytutem motorówki jest 
„kajt”, a konkretnie latawiec. Po 
nabraniu odpowiedniej prędko-
ści wybijamy się mocno z krawę-
dzi i wyskakujemy na wysokość 
około czterech metrów wykonu-
jąc w międzyczasie różne tricki. 
Jest to o wiele trudniejsze tech-
nicznie niż ten pierwszy sposób, 
o którym wspomniałem. Oba 
nurty to tak zwany freestyle, 
z tym, że te niskie loty to kitesur-
fing zawodniczy, a wysokie to re-
kreacyjny. Ja pływam i tak i tak, 
chociaż zdecydowanie wolę latać 
wysoko. Na zawodach jednak 
trzeba trzymać się przepisów. 
Nie ma tu jednak wielkiego wi-
dowiska, nie ma tego elementu 
„łał”, na dodatek łatwo się roz-
walić.

- Rozwaliłeś się już w czasie 
swojej przygody z kitesurfin-
giem?

- Tak, parę razy się zdarzyło. 
Kiedyś z całym impetem uderzy-
łem twarzą w taflę wody. uszko-
dziłem oko, na trochę zupełnie 
straciłem wzrok, przebiłem też 
bębenek w uchu. Ostatnio nade-
rwałem ścięgno w barku. Mam 
też na koncie naderwanie więza-
deł pobocznych w obu kolanach, 
nadwyrężenie kręgosłupa, zła-
małem też wyrostek mieczyko-
waty, czyli końcówkę żeber.  

- Czy kitesurfing nadal jest 
niebezpiecznym sportem?

- I tak i nie. Dla ludzi bez wy-
obraźni, którym brawura prze-
słania zdolność zdroworozsąd-
kowego myślenia, jest to sport 
niebezpieczny. Z drugiej strony 
systemy bezpieczeństwa są dzi-
siaj bardzo dobrze rozwinięte. 
Gdy coś idzie nie tak, na przy-
kład zaczyna nas znosić w kie-
runku brzegu, czy w kierunku 
zabudowań, możemy szybko 
odpiąć latawiec i pozbyć się 
sprzętu. O tym, że jest to sport 
bezpieczny i sport dla wszyst-
kich niech świadczy fakt, że naj-
starszy kitesurfer na świecie ma 
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Życie na „kajcie”
Tnie morskie fale z prędkością prawie 100 km/h, by za chwilę wystrzelić, jak rakieta do góry na wysokość kilkunastu metrów. To nie jest opis 

wodno - powietrznego bolidu. To Victor Borsuk, najlepszy polski kitesurfer, który od kilku lat pozostawia rywalom walkę zaledwie
o drugie miejsce w najważniejszych zawodach. O kitesurfingu i związanym z nim stylem życia z Victorem rozmawia redaktor naczelny

„prestiżu“ Jakub Jakubowski.

D

Jakub Jakubowski

ludzie się zabijali 
uderzając o pale, 
rozbijając się o ściany 
budynków, spadając 
na drogi, haratali się, 
łamali kości

Victor Borsuk podczas ewolucji 



85 lat. Na kitesurfingu zaczynają 
pływać już siedmioletnie dzieci. 
Granicą jest tylko i wyłącznie 
nasza wyobraźnia.   

- Mówisz, że można odpiąć 
latawiec, gdy coś idzie nie tak. 
Ale co w przypadku, gdy coś 
idzie nie tak na wysokości na 
przykład 10 metrów?

- To wtedy i tak pójdzie nie 
tak, ale nie aż tak, żeby mówić 
o zagrożeniu życia. upadek 
z takiej wysokości w wodę koń-
czy się zazwyczaj połamanymi 
żebrami, silnymi stłuczeniami, 
czy też innymi kontuzjami. Na 
szczęście kolejne etapy wtajem-
niczenia pokonuje się na zasa-
dzie ewolucji, a nie rewolucji, 
zatem nabierając doświadczenia, 
wiemy, na ile możemy sobie po-
zwolić i potrafimy ocenić ryzyko 
i ewentualne skutki nieprzewi-
dzianych zdarzeń. 

- Jaka jest skala trudności tri-
ków, jakie wykonujesz?

- Hmmm, dla profesjonalisty 
nie jest to trudne, ale dla laika 
próba wykonania takiego triku 
może skończyć się tragicznie. To 
tak, jakbyś bez treningu chciał 
wykonać podwójne salto w tył 
z podwójną śrubą. Bez akroba-
tycznego przygotowania nie dasz 
rady, choćbyś był człowiekiem - 
gumą.

- Potrafisz zdefiniować uczu-
cie, które ci towarzyszy, gdy 
płyniesz?

- Żeby to zdefiniować spró-
buj sobie wyobrazić, że płyniesz 
z wielką prędkością, dochodzącą 
nawet do 100 km/h, zupełnie 

niezabezpieczony, nic cię nie 
ogranicza, wokół ciebie tylko 
woda i wielkie fale, które przy 
mocniejszym krawędziowa-
niu mogą osiągnąć wysokość 
trzech metrów. Rozpędzając 
się w takich warunkach, nagle 
cofasz „kajta” i wybijasz się na 
10 metrów do góry. Z jednego 
żywiołu przenosisz się w drugi 
spoglądając na świat z góry. Coś 
niesamowitego. Adrenalina nie-
wyobrażalna, szczególnie, gdy 
wieje „dziesiątka”. W takich wa-
runkach nawet mi, doświadczo-
nemu zawodnikowi, serce wali, 
jak oszalałe. Pływanie w takich 
warunkach to już jest jednak 
duże ryzyko. Przy takim wietrze 
można się wybić nawet na wyso-
kość 15 metrów w górę i wylądo-
wać 200 metrów dalej. Ważne, 
aby wylądować na wodzie. Ja 
takiej frajdy już doświadczyłem, 
ale mam świadomość, że jeśli coś 

poszłoby nie tak, to została, by ze 
mnie tylko papka. 

- Wydaje mi się, że trzeba być 
chyba lekkim świrem, aby tak 
pływać?

- (śmiech) Pewnie masz ra-
cję. Jak już mówiłem, ja na po-
czątku wcale nie czułem się 
pewnie na kitesurfingu. Ale jak 
już zaczęło mnie to wciągać, to 
powiedziałem sobie, że nie ma 
co się ograniczać. Idę na maksa 
i czerpię z tego niesamowity fun, 
nie uznaję półśrodków. Chcę do-
świadczyć wszystkiego, co naj-
przyjemniejsze w tym sporcie. 
Musiałem więc wyłączyć bez-
pieczniki. Sęk w tym, że trzeba 
wiedzieć, kiedy je wyłączyć i kie-
dy je włączyć z powrotem. A to 
się wie, gdy ma się lata pływania 
za sobą. 

- Ty masz lata pływania za 
sobą, wiele lat jeszcze przed 
tobą. Można powiedzieć, że 
kitesurfing to dla ciebie styl 
życia.

- Najprawdziwsza prawda. To 
styl życia, który można porów-
nać z surfingiem. u nas nie ma 
za bardzo warunków do upra-
wiania surfingu, ale gdyby były, 
to z pewnością byłoby mnóstwo 
pasjonatów. Ale kitesurfing jest 
bardzo podobny jeśli chodzi 

o styl życia. Słońce, plaża, woda, 
kobiety, imprezy. Życie jak na 
Florydzie (śmiech). Chociaż 
z tymi imprezami to lekka prze-
sada. Trzeba umieć to wypośrod-
kować. Ja jestem na takim etapie 
życia, że dla mnie najważniejszy 
jest teraz sport i w pełni profe-
sjonalnie podchodzę do trenin-
gów. Nie ma mowy o potężnych 
balangach, kacu na drugi dzień 
i odpuszczaniu treningów. Ja 
chcę zdobywać medale, tytuły, 
podnosić swoje umiejętności. 
Chociaż przyznaję, że początek 
mojej przygody z kitesurfingiem 
to była wieczna balanga. Nie da 
się ukryć, że jest to bardzo przy-
jemny styl życia. Wiedziałem 
jednak, kiedy powiedzieć stop. 
Jest jeszcze jedna zaleta tego, 
co robię. Podróże. Mam 21 lat 
a zwiedziłem już wszystkie kon-
tynenty, mnóstwo pięknych za-
kątków na całym świecie. Siedem 
razy byłem w Brazylii, dwa razy 
w Australii, wiele razy w Egipcie, 
na Filipinach, w Hong Kongu, na 
Hawajach. W zasadzie nie byłem 
tylko chyba jeszcze na Antarkty-
dzie. Czasami wydaje mi się, że 
żyję w jakimś śnie. Robię to co 
kocham, jeżdżę po świecie, mam 
podpisane kontrakty reklamowe 
z Fordem, Diverse, Burn, AA 
Men, Kiteparkiem, Choc i Da-
kine, a mam dopiero 21 lat. Ki-
tesurfing dał mi ogromne moż-
liwości, ale ceną jest całkowite 
podporządkowanie. Kitesurfing 
wyznacza rytm mojego życia. 
Ciągłe treningi, starty w zawo-
dach, życie na walizkach. Ale nie 
narzekam. Dzięki temu robię to, 
co kocham, spełniam się jako 
sportowiec, no i nie ukrywajmy 
- mam fajne życie.

Sport

Z jednego żywiołu 
przenosisz się
w drugi spoglądając 
na świat z góry. Coś
niesamowitego.
Adrenalina
niewyobrażalna

Victor Borsuk to najlepszy polski kitesurfer

Kitesurfing to sport bardzo efektowny



azda na rowerze, to 
moja ulubiona forma 
aktywnego wypo-

czynku – mówi Maciej Dobrzy-
niecki, wiceprezes Zarządu BCC 
oraz kanclerz Loży Gdańskiej 
BCC. A prezydent Gdyni Woj-
ciech Szczurek przyznaje. - My, 
mieszkańcy Trójmiasta mamy 
szczęście żyć w pięknej okolicy, 
bardzo atrakcyjnej dla rowerzy-
stów. Tak się składa, że miesz-
kam koło lasu, zatem skwapliwie 
wykorzystuję tę okazję i w każdej 
wolnej chwili, od wczesnej wio-
sny do późnej jesieni jeżdżę ro-
werem na spacery lub na dłuższe 
wycieczki.

Również prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz nie stroni od 
dwóch kółek. - Jeżdżę na zwy-
kłym rowerze miejskim, czasem 
używam też holendra - to chyba 
tak w nawiązaniu do odwiecz-
nych kontaktów Gdańska z kul-
turą flamandzką – śmieje się Pa-
weł Adamowicz. 

Natomiast posłanka Agniesz-
ka Pomaska, wraz z mężem, Ma-
ciejem Krupą, radnym miasta 
Gdańska, preferują rowery typu 
MTB, na których biorą udział 
w maratonach rowerowych. 

- Rowerem miejskim jeżdżę 
po drogach utwardzonych, na 
MTB trenuje w oliwskim i so-
pockim lesie. Kiedy mam mniej 
czasu jeżdżę na rolkach – mówi 
Pani Agnieszka.

Nad morzem i w lesie

W Gdańsku jest bardzo wiele 
dobrych dróg rowerowych, ta-
kich jak choćby ta prowadząca 
z Gdańska Brzeźna wzdłuż pla-
ży do Sopotu, którą uważa się za 
najbardziej uczęszczaną drogę 
rowerową w Polsce. Zdaniem 
Macieja Dobrzynieckiego ścież-
ka ma jednak jedną wadę. 

- Szkoda tylko, że na wyso-
kości granicy Sopotu z Gdynią 
ścieżka brutalnie się urywa i nie 

można dostać się nią do Gdyni. 
Idealnie byłoby gdyby można 
było dojechać nią po klifie aż do 
mola w Orłowie.

Podczas słonecznych weeken-
dów i wieczorów po tej najbar-
dziej reprezentacyjnej ścieżce 
Trójmiasta poruszają się setki ro-
werzystów i rolkarzy. Nie każdy 
jednak lubi taki tłok, dlatego też 
wielu rowerzystów wybiera się 
do Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego, którego długie szlaki 
rowerowe ciągną się przez całe 
Trójmiasto, a nawet poza jego 
granice. Trójmiejską Ścieżką 
Rowerową, oznaczoną kolorem 
niebieskim, można dojechać na-
wet do Lęborka.

- Jeśli ktoś lubi trasy urozma-
icone, o różnorodnym stopniu 
trudności, to tereny Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego są 
wręcz idealne. Można się zrelak-
sować, ale też i mocno zmęczyć - 
przekonuje Paweł Adamowicz. 

Leśne ścieżki to nie tylko re-

laks, ale też adrenalina. Nieba-
wem w gdyńskiej dzielnicy Wi-
tomino, w lesie otwarty zostanie 
tor crossowy dla zwinnych, do-
świadczonych i przede wszyst-
kim odważnych rowerzystów.

W mieście

Dzisiaj ścieżki rowerowe to 
standard również w miejskiej 
dżungli. Poza tą najpopularniej-
szą z Brzeźna, w Trójmieście 
można znaleźć wiele innych, 
atrakcyjnych tras. 

- Bardzo lubię Bulwar Nad-
morski, gdzie zwłaszcza wcze-
snym rankiem znakomicie jeździ 
się na rowerze wzdłuż wytyczo-
nej trasy – zachwala Wojciech 
Szczurek. 

- Moim zdaniem do najcie-
kawszych tras należą te pro-
wadzące wzdłuż waterfrontów, 
czyli kanałów, potoków i sta-
wów, których w Gdańsku mamy 
bardzo dużo – ocenia z kolei 

samotnie, rodzinnie, wyczynowo lub rekreacyjnie – niezależnie od tego, w jaki sposób lubisz jeździć na rowerze, w Trójmieście na pewno 
znajdziesz coś dla siebie. Metropolia stara się dopieszczać amatorów dwóch kółek, co roku ulepszając swoją infrastrukturę ścieżek rowerowych. 
Każdy ma ulubioną trasę. prezydent Gdyni Wojciech szczurek najchętniej jeździ na Bulwarze Nadmorskim, a gdański prezydent paweł Adamo-

wicz woli zwiedzać ścieżki koło kanałów i stawów.

J
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Leśne ścieżki rowerowe są bardzo urokliwe
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Adamowicz.- Wkrótce też po-
wstanie bardzo atrakcyjna trasa 
prowadząca wzdłuż pokrzyżac-
kiego Kanału Raduni z Pruszcza 
Gdańskiego do Gdańska. 

Agnieszka Pomaska również 
jeździ ścieżką wzdłuż Pasa Nad-
morskiego. 

- Szczególnie polecam ten 
teren dla celów rekreacyjnych 
i przy słonecznej pogodzie. Poza 
tym z racji zamieszkania korzy-
stam z drogi rowerowej na trasie 
Oliwa - Wrzeszcz wzdłuż ulicy 
Grunwaldzkiej, którą dojeżdżam 
do mojego biura. Z trudniejszych 
tras: wjazd pod oliwski Pachołek 
i podziwianie Trójmiasta z wieży 
widokowej.

W sferze marzeń

Według Macieja Dobrzyniec-
kiego najpiękniejszą ścieżką 
w Polsce mogłaby być spójna 
trasa łącząca Wyspę Sobieszew-
ską i Hel. 

- Taka ścieżka między Trój-
miastem a Półwyspem Helskim 
byłaby nie tylko wspaniałą atrak-
cją turystyczną, ale także alterna-
tywą dla ruchu samochodowego, 
a w konsekwencji pewną formą 
odciążenia półwyspu od zalewa-
jącej go w okresie wakacyjnym 
fali aut – podkreśla. 

Z tą opinią na pewno zgodzi 
się większość trójmiejskich ro-
werzystów. Fakt, że Trójmiasto 
posiada wiele pięknych miejsc 
do rekreacji rowerowej nie 
oznacza, że już wszystko zo-
stało zrobione – infrastruktura 
metropolii nadal wymaga po-
prawek i kolejnych kilometrów 
ścieżek. Jest nieźle - mówi Pre-
zydent Gdyni. - W niektórych 
rejonach nawet bardzo dobrze, 
mam jednak  świadomość tego, 
że wraz z rosnącą popularnością 
rekreacji i turystyki rowerowej 
apetyty rosną. Dlatego realizuje-
my wraz z Gdańskiem i Sopotem 
ambitny program sieci ścieżek 
rowerowych, tak by do 2013r. 
zbudować ich w Trójmieście 
100 km. Jest to spore wyzwanie, 
w którego realizacji pomaga nam 
unia Europejska. 

- Zmierzamy do budowy kom-
pletnego systemu rowerowe-
go – dodaje Paweł Adamowicz. 
– To jednak nie infrastruktura 
w pierwszej kolejności decyduje 
o liczbie rowerzystów w mie-
ście. Kluczowym czynnikiem 
jest promowanie jazdy rowerem 
przy stopniowym zniechęcaniu 
do używania samochodów pry-
watnych. 

Najciekawsze Trójmiejskie 
trasy rowerowe:

Gdańsk Brzeźno – Molo 
w Sopocie 

Atrakcyjna ścieżka rowerowa 
przebiegająca wzdłuż Pasa Nad-
morskiego jest bardzo komfor-
towa ze względu na jej szerokość 
oraz oddzielenie części używanej 
przez pieszych od tej rowerowej. 
Nawierzchnia jest gładka i bar-
dzo przyjazna zarówno rowerzy-
stom jak i rolkarzom. Niestety, 
Ci drudzy mogą być zmuszeni 
do przerwania jazdy na gra-
nicy Gdańska i Sopotu, gdzie 
nawierzchnia przechodzi w nie-
wygodną dla rolkarzy kostkę 
brukową. Jadąc ścieżką wzdłuż 
Pasa Nadmorskiego warto zbo-
czyć w odnogi w jelitkowskim 
lasku – prowadzą one do kolej-
nego zbioru ścieżek przebiegają-
cych wokół sztucznych jezior – 
jest to bardzo urokliwe miejsce, 
z dużą ilością ławeczek i placami 
zabaw dla dzieci.

Park Północny w Sopocie
Położony zaraz za molo w So-

pocie sopocki lasek zaopatrzony 
jest w sieć ścieżek rowerowych, 
z których szczególnie wygodne 
są te bardziej w głębi lasu – now-
sze i z gładkiej kostki, nie tak jak 
na początku terenu, gdzie głów-

na ścieżka jest zrobiona z nie-
równego asfaltu. W głębi parku 
znajduje się niedawno oddana 
do użytku wysokiej klasy ścieżka 
przeznaczona specjalnie dla rol-
karzy – wykonana z odpowied-
nio przystosowanego podłoża, 
szeroka, z oznaczeniami kierun-
kowymi. Szczególnie przyjazna 
w upalne wakacyjne dni – ścież-
ka przebiega w cieniu drzew, wo-
kół można podziwiać sopocką 
przyrodę i zapomnieć na chwilę 
o zgiełku miasta. 

Trójmiejski Park Krajobra-
zowy 

Jest zaopatrzony w niezliczoną 
ilość różnokolorowych szlaków, 
kolory co prawda nie oznaczają 
trudności trasy, ale znacznie uła-
twiają poruszanie się po TPKu. 
Warto mieć przy sobie  mapę 
Parku, by zorientować się, jakiej 
długości jest szlak którym podą-
żamy. Pomocne są również tabli-
ce informacyjne zamieszczone 
przeważnie na rozwidleniach 
szlaków. Dodatkowo, wzdłuż 
dróg asfaltowych które przeci-
nają niekiedy leśne szlaki często 
znajdują się parkingi zaopatrzo-
ne w ławeczki a nawet specjalne 
miejsce na grill lub piknik.

Styl życia

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek lubi rowerowe wycieczki

Posłanka Agnieszka Pomaska często bierze udział w wyścigach rowerowych

SZLAKI ROWeROWe W OKOLICACh TRóJMIASTA
1) Pętla Otomińska; okolice Jeziora Otomińskiego; 11 km (czerwony)
2) Szlak im.Wincentego Pola; wokół Wyspy Sobieszewskiej; 24 km (niebieski)
3) Szlak Mennonicki; z Gdańska do elbląga; ok.100 km (czarny)
4) Szlak Motławski; z Gdańska do Tczewa; ok.37 km (czerwony)
5) Szlak Błękitny; z Gdańska Osowy do Sianowa; 34 km (niebieski) często nazywany 
błękitną trasą rowerową
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Moda

Miejska wycieczka 

Wygodny strój nie znaczy nudny, 
a tym bardziej brzydki. Na ro-
wer zamiast tradycyjnych dresów 
ubieramy legginsy, do tego sukien-
ki, tuniki lub fantazyjne bluzki 
w  odważnych kolorach. Moda ro-
werowa coraz bardziej przypomi-
na zwariowaną i kolorową modę 
uliczną. Dobieramy miękkie tka-
niny, dzięki którym na przejażdż-
ce będziemy nie tylko modni, ale 
też ubrani komfortowo. W tym 
sezonie nie tylko marka roweru 
będzie miała znaczenie. Dbamy 
także o  dodatki, takie jak okulary, 
kosze na rowery. Makijaż i fryzura 
powinny być jak najbardziej natu-
ralne. Delikatne podkłady, włosy 
związane w wysoką kitkę. Wy-
różniamy się w tłumie i ruszamy 
w  miasto!

Ania i Anita w sukienkach z kolekcji Sylwii Majdan
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ON:
spodnie 724 zł
pasek 389 zł
bluzka 219 zł
zegarek 369 zł

Moda

Ania w sukience z kolekcji Yulii Babich,  Anita w sukience z kolekcji Mility Nikonorov 

Wizaż i stylizacja: Maja Holcman 
Zdjęcia: Panna Lu
Modelki: Anita i Ania 
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Reżyser Philip Parr w najnowszym spek-
taklu opisuje losy Księcia Peryklesa. Męż-
czyzna, szuka osób i miejsc, które sprawią, 
że będzie szczęśliwy. Wybiera się w podróż 
podczas, której na swojej drodze napotyka 
przeszkody, ale ostatecznie odnosi zwy-
cięstwo. Podczas spektaklu aktorzy wraz 
z widowniom będą wędrować przez gdań-
skie Dolne Miasto. W efekcie tej wędrówki powstanie przedstawienie 
dotyczące dzielnicy Gdańska. 

Gdańsk, CSW Łażnia, 7 sierpnia, godz.18.30

Perykles

Wybitna artystka, która potrafi zaśpie-
wać wszystko- zaczynając od jazzu, piosen-
ki poetyckie, kabaretowe, kończąc na kla-
syce. Podczas koncertu artystka wystąpi z 
zespołem: Piotrem Kałużnym (fortepian), 
Leszkiem Ranz (gitara basowa), Jakubem 
Persona (perkusja) i Andrzejem Mazurek 
(instrumenty perkusyjne). Recitale pio-
senkarki są piorunująco zaskakujące i wzbudzają ogromny zachwyt 
publiczności. Dlatego Hanna Banaszek to artystka, który łączy poko-
lenia. Sale koncertowe wypełnione są po „brzegi” zarówno młodymi 
jaki i starszymi osobami.

Teatr Atelier w Sopocie, 15 sierpnia, godz. 20:00

Hanna banaszak

Podczas tegorocznej imprezy - Gdańskie 
Noce Jazsowe pierwszego dnia wystąpi 
kwartet Macieja Grzywacza, polsko - fiń-
ski kwartet Dominika Bukowskiego, duet: 
Leszek Dranicki i Jorgos Skolias oraz Fifth 
Side - międzynarodowy zespół kobiecy. 
Drugi dzień poświęcony jest benefisowi 
Cezarego Paciorka i gości m.in. Zbignie-
wa Namysłowskiego i Michała urbaniaka. Punktem kulminacyjnym 
imprezy jest trzeci dzień podczas, którego wystąpi gwiazda wieczoru 
Mika urbaniak.

Teatr Leśny w Gdańsku, 20-22 sierpnia, godz. 19:00

Gdańskie Noce Jazsowe

Rock Loves Chopin to muzyczne przed-
sięwzięcie dedykowane twórczości pol-
skiego kompozytora Fryderyka Chopina. 
Inicjatorem projektu jest gitarzysta i kom-
pozytor rockowy Radek Chwieralski. Rock 
Loves Chopin to przede wszystkim rocko-
we aranżacje Chopina, taniec, gra świateł i 
doskonałe brzmienie. Impreza odbywa się 
w ramach Bohema Jazz Festival. Na Festiwalu zagrają także πBAND 
(22.08), Pilichowski, Cichoński Trio (29.08)

Bohema Jazz Club w Gdyni, 8 sierpnia, godz. 20

Rock loves Chopin

Paweł Mykietyn - kompozytor i klarne-
cista - zaprezentuje 70 minutową kompo-
zycję  podczas której będzie można usły-
szeć chór i wielką orkiestrę symfoniczną. 
Mykietyn pod koniec maja 2010 otrzymał 
nagrodę indywidualną 35. Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych w Gdyni za mu-
zykę do filmu „Trick” (2010). Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objął legendarny przywódca Solidarności 
Lech Wałęsa. 

Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 29 sierpnia, godz. 19:00

symfonia Pawła Mykietyna

Czerń czy Biel to najnowszy program 
kabaretu Ani Mru Mru. Pod tym tajemni-
czym tytułem kryje się eksplozja niebanal-
nego humoru w kapitalnych aranżacjach. 
Ani Mru Mru to jeden z najpopularniej-
szych kabaretów w Polsce. Są rozchwytywa-
ni, a każdy ich skecz bawi do łez. Podejmu-
ją tematy z życia wzięte, czego dowodem są 
kultowe skecze „Szkoła rodzenia”, czy „Dylemat studenta”. 

Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 14 sierpnia, godz. 20.30

kabaret ani Mru Mru

Teatr Rozrywki z Chorzowa zaprasza na 
spektakl gościnny Lady Day - Billie Holiday 
w reżyserii Natalii Babińskiej. Opowiada o 
losach dziewczyny, która szybko rozpoczę-
ła pracę. Najpierw jako służąca potem jako 
prostytutka. Nocne życie, alkohol i pogoń 
za pieniędzmi sprawiła, że dziewczyna za-
traciła prawdziwy sens życia zagłębiając się 
w muzykę i narkotyki. Pouczający występ nie tylko dla młodzieży.

Teatr Atelier w Sopocie, 21 sierpnia, godz. 18:00

lady day - billie Holiday

Podczas 30. rocznicy powstania Solidar-
ności Robert Wilson, reżyser zaplanował 
wielkie przedstawienie. Każdemu z aktów 
przypisał symboliczne dla historii Solidar-
ności postaci, takie jak ksiądz Jerzy Popie-
łuszko, Anna Walentynowicz, Jan Paweł II, 
czy Lech Wałęsa. Widowisku towarzyszyć 
będą pokazy fajerwerków, akrobacje po-
wietrzne i performance. Do przedstawienia zostali zaangażowani: 
Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłowicz, czy Grace Jones.

Gdańsk. Stocznia Gdańska - Młode Miasto, 31 sierpnia

solidarność. twój anioł wolność ma na imię

NatalIa lebIedź

do słuchania

do oglądania

Imprezy
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Kultura

Matylda PRoMIeń

ajpierw 11 sierpnia 
rozpoczyna się drugi 
etap konkursu na in-

terpretację piosenek Agnieszki 
Osieckiej. Młodzi wykonawcy 
walczyć będą  o nagrody wyko-
nując teksty wybitnej polskiej 
poetki i patronki teatru Atelier 
w swoich młodzieńczych inter-

pretacjach z nowymi aranżacja-
mi.

Warto wybrać się również na 
koncert innej wielkiej damy pol-
skiej piosenki, Hanny Banaszak. 
Artystka wystąpi w Teatrze Ate-
lier 4 razy (15 - 18 sierpnia, go-
dzina 20:00). Hanna Banaszak to 
wokalistka  bardzo stylowa,  mi-

strzyni  nastroju   i  interpretacji,  
która  z  operowania  wokalnymi  
ozdobnikami, uczyniła wyróż-
nik  swego warsztatu. Wspaniały 
feeling i wrażliwość na  słowo 
znamionują sztukę wokalną naj-
wyższego formatu.

Podobnych wrażeń z pewno-
ścią dostarczy również Janusz 

Radek, który w Teatrze Atelier 
wystąpi 19 i 20 sierpnia. W cza-
sie kameralnego koncertu, przy 
akompaniamencie fortepianu 
artysta zaprezentuje swoje naj-
większe hity – od niezwykłych 
interpretacji piosenek Piwnicy 
Pod Baranami, po własne autor-
skie kompozycje. Recital Janusza 
Radka, pełen nastrojowości, róż-
norodności oraz swobody muzy-
kowania, pozwala na znakomite 
kreacje wokalne, które z pewno-
ścią zadowolą najbardziej wyma-
gającego odbiorcę. 

Bardzo ciekawym projektem 
artystycznym jest koncert „Świat 
według barda”. Koncert jest pró-
bą opisania życia od narodzin do 
śmierci za pomocą autobiogra-
ficznych piosenek takich arty-
stów, jak Brel, Brassens, Cohen, 
Okudżawa, Wysocki, Nohawica, 
czy Wołek. Narodziny, dzieciń-
stwo, młodość, pierwsza miłość, 
ślub, rozwód wreszcie starość 
i śmierć to podstawowe tematy 
tych piosenek. Wszystko to po-
dane w lekkiej formie, ale przety-
kane też pieśniami o charakterze 
dramatycznym.

Pierwsza część teatralnego lata 
upłynęła pod znakiem Między-
narodowych Spotkań z Kulturą 
Żydowską, która w Trójmieście 
ma mocne korzenie. Dawniej 
istniał tu teatr żydowski i syna-
gogi, a społeczność żydowska 
wynosiła około 16 000 członków. 
W Trójmieście mieszkało wielu 
wybitnych intelektualistów po-
chodzenia żydowskiego.  Całe 
to dziedzictwo zostało przekre-
ślone przez tragedię II wojny 
światowej. Przez dwa tygodnie, 
codziennie w sali teatralnej i na 
foyer teatralnym odbywały się 
koncerty, warsztaty dotyczące 
języka hebrajskiego, wycinanki 
żydowskiej, tańców izraelskich 
oraz spotkania z literatami 
i dziennikarzami zajmującymi 
się stosunkami polsko - żydow-
skimi. Druga część lata zapowia-
da się równie interesująco

Lato Teatralne Sopot 2010
recitale Hanny Banaszak i Janusza radka, konkurs na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej i seria koncertów z cyklu „Świat według barda” 

- to najważniejsze propozycje na drugą część „lata Teatralnego sopot 2010”. Impreza organizowana jest przez Teatr Atelier w sopocie.
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OverGryf MARCIN DORNA & FRIENDS

Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Dariusz Popłoński / Lecher Training Team - Warszawa /
Krzysztof Chruścielski / Lecher Training Team - Łódź /
Fashion
KKasia Hubińska - Szczecin
Wizaż
Ania Maj / Awangarda - Kołobrzeg /
Foto
Grzegorz Skorny / Studio M&G team - Szczecin /
Organizacja
Over Gryf Marcin Dorna - Szczecin
SSponsor pokazu
Profesjonalne  kosmetyki do włosów Lecher

Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Monika Nadolna / Impressio - Szczecin /
Izabela Wyremska / Impressio - Szczecin /
Wioleta Stańczyk / Sam Sebastian Style - Szczecin /
SSponsor wyborów
Profesjonalne  kosmetyki do włosów Lecher

MISS MIEDWIA 2010

TRENDY 2010 KOŁOBRZEG
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o końca wakacji na 
sopockim molo funk-
cjonuje kino pod 

gwiazdami, czyli Orange Kino 
Letnie. Na uroczystym otwarciu 
pojawiło się wiele gwiazd show - 
biznesu i miejscowych VIP-ów. 
Nie zabrakło Katarzyny Figury 
i Piotra Siwkiewicza - rodziców 
chrzestnych specjalnego wago-
nu filmowego, który jest główną 
atrakcją pociągu relacji Gdy-
nia - Zakopane. Na inaugurację 
Orange Kina Letniego widzowie 
obejrzeli film Moonwalker z Mi-
chaelem Jacksonem w roli głów-
nej                                               jak

D

Orange
Kino Letnie
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Gdańsku oficjalnie otwarto pięciogwiazdkowy hotel Hil-
ton. To drugi obiektem tej marki w Polsce i pierwszy hotel 
franczyzowy w tej części Europy. uroczystego przecięcia 

wstęgi dokonali Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska  oraz Jan 
Wójcikiewicz, właściciel hotelu. Nowoczesny obiekt zlokalizowany 
jest przy Długim Pobrzeżu, z widokiem na Motławę i Gdańską Sta-
rówkę. Oferuje 150 luksusowo wyposażonych pokoi i apartamentów, 
a także największe centrum konferencyjno - biznesowe w tej części 
miasta, o łącznej powierzchni 600 m².                                                 jak

W

Hilton już w Gdańsku
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Kronika Prestiżu

Omena Mensah, Dorota Gardias Skóra i Olivier Janiak

Piotr Siwkiewicz, Katarzyna Figura i Jacek Karnowski

Od lewej Arkadiusz Marszałek - dyrektor departamentu marki TP, Paweł 
Adamski - prezes Outdoor Cinema, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu

Wojciech Fułek i Cezary Jakubowski

Wojciech Fułek i Cezary Jakubowski

Jan Wójcikiewicz i Paweł Adamowicz dokonują oficjalnego otwarcia hotelu hilton

Jan Wójcikiewicz z synem Filipem i wnukiem Leopoldem. Po prawej Marek Kamiński

Od lewej: Gisbert hahn (hilton Worldwide), podróżnik Marek Kamiński, 
dziennikarka Zofia Czernicka i właściciel hotelu Jan Wójcikiewicz

Krzysztof Skiba
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OverGryf MARCIN DORNA & FRIENDS

Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Dariusz Popłoński / Lecher Training Team - Warszawa /
Krzysztof Chruścielski / Lecher Training Team - Łódź /
Fashion
KKasia Hubińska - Szczecin
Wizaż
Ania Maj / Awangarda - Kołobrzeg /
Foto
Grzegorz Skorny / Studio M&G team - Szczecin /
Organizacja
Over Gryf Marcin Dorna - Szczecin
SSponsor pokazu
Profesjonalne  kosmetyki do włosów Lecher

Fryzjerstwo
Sebastian Zając / Sam Sebastian Style - Szczecin /
Ernest Kawa / Y.E.S. - Szczecin /
Monika Nadolna / Impressio - Szczecin /
Izabela Wyremska / Impressio - Szczecin /
Wioleta Stańczyk / Sam Sebastian Style - Szczecin /
SSponsor wyborów
Profesjonalne  kosmetyki do włosów Lecher
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Julia Kamińska



Kronika Prestiżu

Gdańskim salonie Alfy Romeo odbył się przedpremierowy 
pokaz najnowszego dziecka włoskiego koncernu, czyli mo-
delu Giulietta. Auto wzbudzało zachwyt przede wszystkim 

swoim designem. Impreza, w prawdziwe włoskim stylu, połączona 
była z degustacją wyśmienitych win, którą przygotowała firma Wi-
narium prowadzona przez Marka Kondrata. Zaprezentowano także 
elegancką i ekskluzywną biżuterię W.Kruk - polskiej firmy, której tra-
dycje jubilerskie sięgają pierwszej połowy XIX wieku.                                                                                                        

jak

W

iostry Agnieszka i urszula Radwańskie wpadły na kilka 
dni do Gdyni. Bynajmniej nie po to, by opalać się na plaży. 
Gwiazdy polskiego tenisa trenowały na pięknych kortach 

Klubu Tenisowego Arka oraz spotkały się z młodymi adeptami teni-
sa biorącymi udział w półkoloniach „Wakacje z rakietą”. Pobyt nad 
morzem dobrze zrobił siostrom. uli przestała dokuczać kontuzja, 
a Agnieszka znakomicie sobie radziła w turnieju tenisowym w Stan-
ford.                                                                                                             jak

S

Giulietta odsłania swoje oblicze

Siostry Radwańskie 
w Gdyni
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Z prawej Bogna Bołoz, Dyrektor Zarządzający PPhu MACh

Agnieszka i ula były w świetnych humorach

Z lewej Maja Lubomańska, PR & Marketing manager hotelu Dwór Oliwski

Katarzyna Kostecka z firmy Winarium Karolina Raniewicz z firmy W.Kruk 
ekipa Klubu Fryzjerskiego Alternative. Od lewej: Artur Mundrzyński, 
Monika Dombrowska, Maja Miniewska, Julia Tabaka, Michał Mular

Giulietta ukazuje swoje oblicze

Agnieszka i ula wśród młodych adeptów tenisa

Gwiazdy tenisa chętnie rozdawały autografy
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Kronika Prestiżu

Przedstawiciele największych biur turystycznych przyję-
li zaproszenie firmy Rejs Club na spotkanie integracyjne 
połączone z promocją cruisingu, czyli wypoczynku na 

wielkich statkach pasażerskich. Zaproszenie goście zwiedzili między 
innymi statek Empress, który zacumował w Gdyni, a wieczorem, już 
mniej oficjalnie, integrowali się przy wyśmienitym winie i sushi ser-
wowanym przez restaurację Wyspy Świata w Łęgowie oraz grając w 
kręgle w Tokyo Station - największej kręgielni na Pomorzu.                   

jak

S

Impreza integracyjna 
Rejs Club

Fo
to

: M
ar

ek
 S

till
er

Fo
to

: M
ate

ria
ły 

pr
as

ow
e

Renata Frankowska z biura podróży Oliwia Sky i Zbigniew Kąkol, prezes firmy Rejs Club

Sushi z restauracji Wyspy Świata było znakomite

Aleksandra Staruszkiewicz z magazynu „Prestiż”, Grażyna Kniga - właścicielka biura 
podróży Baltway i Marcin Tarasewicz, szef firmy wakacjepodpalmami.pl

Małgorzata Niewiadomska z biura 
podróży Almatur podczas gry w kręgle

Artur Grocholski właściciel biura 
podróży Szar i Joanna Klimczak
z biura podróży Opawy

a sopockiej plaży odbył się drugi już piknik rodzinny kam-
panii „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”, któremu tradycyjnie 
towarzyszyły regaty. Głównym punktem programu były 

działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa nad wodą. uczest-
nicy pikniku mogli wziąć udział w licznych szkoleniach udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obejrzeć pokazy ratownic-
twa przeprowadzone przez Sopockie WOPR i Grupę Falck. W poka-
zach chętnie udział brały gwiazdy zaproszone przez organizatorów 

jak

N
PGNiG - bezpiecznie nad wodą

Złota czwórka wioślarska z Pekinu w rozmowie ze Sławomirem Siezieniewskim

Gości zabawiał znakomity komik Kony, znany z programu Mam Talent

Omena Mensah uczy się zasad 
pierwszej pomocy
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Kronika Prestiżu

Heineken Open’er 
Festival

5 tysięcy ludzi z całego świata wzięło udział w tegorocznym 
Heineken Open’er Festival. Na festiwalu króluje muzyka 
różnorodna, więc każdy znalazł coś dla siebie. Zabawa była 

znakomita, co równie znakomicie uwiecznił fotoreporter „Prestiżu”. 
Zobacz zdjęcia z HOF i znajdź na nich siebie.                                    jak
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Fani reggae na koncercie NAS’a i Damiana Marleya

Fani empire of the Sun wyróżniali się z tłumu

Szał na koncercie The Dead Weather

Publiczność na koncercie Grace Jones

NAS i Damian Marley rozgrzali publikę

Miejsca pod sceną zajęte były już na 5 godzin przed pierwszymi koncertami

Fan empire of the Sun

Mando Diao ma urocze fanki

Niektórzy nie potrzebowali gadżetów, 
by się wyróżnić z tłumu...

Grunt to dobry gadżet

... często wystarczył piękny uśmiech
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Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski skuterów wodnych 
Jet Ski Race 2010. Największą atrakcją dla widzów były 
wyścigi VIP. Na starcie stanęli między inny Dariusz Mi-

chalczewski, Leszek Blanik, Maciej „Gleba” , Iwona Guzowska, Liroy, 
Przemysław Miarczyński, Paweł Hlib, Krzysztof Groblewski, Alek-
sandra Kobielak i Lubomir Libacki. W finale doszło do rodzinnego 
pojedynku, w którym Nicolas Michalczewski pokonał swojego ojca, 
Dariusza. Na trzecim miejscu uplasował się biznesmen Krzysztof 
Groblewski.                                                                                               jak

W
Jet ski race

Kronika Prestiżu

alk show zwany tutaj rozmowotokiem to nowa propozycja 
Teatru Variete Muza w Koszalinie. Jest to wyjątkowa pro-
pozycja ponieważ jego gospodarzem jest nasz redakcyjny 

kolega, szef koszalińskiego „Prestiżu“ Kuba Grabski. Na pierwszy 
ogień zaproszeni zostali kompozytor, aranżer i dyrygent Adam Szta-
ba, znany także z okładki koszalińskiego „Prestiżu“ i senator, adwokat 
i społecznik  Piotr Zientarski.                                                                     jw

T

Prestiżowy talk 
show

Senator Piotr Zientarski i Adam Sztaba

Studio Tańca i Rewii „Mosso”

Kuba Grabski rozmawia z publicznością

Liroy i Joanna Krochmalska Posłanka Iwona Guzowska
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Zwycięzca programu You Can Dance Maciej „Gleba” Florek

Od lewej: Mateusz Stańczyk, Dariusz i Nicolas Michalczewski, Krzysztof Groblewski

Leszek Blanik pędzi do mety

Dariusz Michalczewski na skuterze radził sobie nie gorzej niż na ringu
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KAWIARNIE    
     
Cafe Ferber, Gdańsk ul. Długa 77/78
Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk,
ul. Piwna 36/39
PiKawa, Gdańsk, ul. Piwna 5/6
Kafe Delfin Gdańsk,
ul. Opata Jacka Rybińskiego 17
Cynamon, Gdynia, Ul. Świętojańska 49
Cafe Mariacka,Gdańsk, ul. Mariacka 21/22
W Biegu, Gdańsk, ul. Długa 6/7/8
Dom Czekolady, Gdynia, Centrum Gemini
Empik Cafe, Gdynia, CH Klif
Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24
Cafe Resto, Sopot, Hotel Rezydent
Bookarnia, Sopot, ul. Haffnera 7/9
Dom Czekolady, Sopot, Krzywy Domek
Mount Blanc, Sopot, Centrum Haffnera
W Biegu, Sopot, Centrum Haffnera
Cafe Ferber, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 48
La Casa, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 49
Pijalnia czekolady E. Wedel,Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 36
Red Spot Cafe, Sopot
ul. Boh. Monte Cassino 36

RESTAURACJE/PUBY  
    
Restauracja Gdańska, Gdańsk,
ul. Św. Ducha 16
Restauracja Filharmonia, Gdańsk,
ul. Ołowianka 1
Dom Sushi, Gdańsk, Targ Rybny 11
VNS, Gdańsk, C.H. Manhattan
Kreska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka 22/23
Piano Club Barbados, Gdańsk, ul. Karmelicka 1
Tawerna, Gdańsk, ul. Powroźnicza 19/20
Strombolli Ristorante, Gdańsk,
ul. Szeroka 33/35
Czerwone Drzwi, Gdańsk, ul. Piwna 52/53
Brovarnia, Gdańsk, ul. Szafarnia 9
Green Way, Gdańsk, ul. Długa 11
Green Way, Gdańsk, ul. Dmowskiego 11
Green Way, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Piwnica Rajców, Gdańsk, ul. Długi Targ 44
Elephant Club, Gdańsk, ul. Długi Targ 41
La Dolce Vita, Gdańsk, ul. Chlebnicka 2
Cico, Gdańsk, ul. Piwna 28/30
Zajazd pod Olivką Gdańsk, ul. ul. Kościerska 1A
Blue Time Jazz Club & Restaurant
Gdańsk, ul. Kaprów 19 D
CoCo, Gdynia, Centrum Gemini
Boolvar, Gdynia, Centrum Gemini
The Dockers Inn, Gdynia, Centrum Gemin
Golf Park & Restauracja No.19, Gdynia,
ul. Spółdzielcza 1
Green Way, Gdynia, ul. Abrahama 24
Santorini, Gdynia, ul. Świętojańska 61
Piano Club Barbados, Gdynia,
Centrum Kwiatkowskiego
Restauracja Poczekalnia, Gdynia,
ul. Nowowiczlińska 35
Trio Restauracja, Gdynia,
ul. Starowiejska 29-35
La Vita, Gdynia, ul. Władysława IV
La Vita, Sopot, Centrum Haffnera
Dom Sushi, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38
Galeria 63, Sopot, Centrum Haffnera
Wieloryb, Sopot, ul. Podjazd 2
Restauracja Złota Rybka , Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 36
Versalka, Sopot, Centrum Haffnera
Monte Vino, Sopot, Centrum Haffnera
Restauracja Galanga Sopot, ul. Skarpowa 2
Green Way, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 47
Dworek Admirał, Sopot,

ul. Powstańców Warszawy 80
Restauracja Thai Thai, Sopot,
ul. Powstańców Warszawy 17
(przy Hotelu Bayjonn)

SALONY FRYZJERSKIE
I KOSMETYCZNE 
    
Club Fryzjerski Alternative,
Gdańsk, ul. Rajska 1
Club Fryzjerski Alternative,
Gdańsk, CH Familia
Jacques Andre, Gdańsk,Galeria Bałtycka
Jacques Andre, Gdańsk, ul. Karmelicka 1
Jacques Andre, Gdańsk, CH Morena
Studio SHE Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8
Vanillia Beauty Gdańsk,
ul. Obr. Wybrzeża 23/2 (Horyzont)
Paula Roccialli, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Montownia Fryzur Gdynia, ul. Lotników 92
Salon Kosmetyczno - Fryzjerski Styl,
Gdynia, CH Batory, lok. 77A
Salon Fryzjersko - Kosmetyczny Dolce Vita,
Gdynia, Skwer Kościuszki 18
Miasto Piękna, Gdynia, ul. Starowiejska 54/3
Cosmedique Gdynia, ul. Legionów 100A
Club Fryzjerski Exclusive, Gdynia, ul. Mściwoja 3
Studio No 7, Gdynia, ul. Bema 10
Bio Nova, Gdynia, ul. Świętojańska 40
Instytut Urody Decleor, Gdynia,
ul. Zygmunta Augusta 6/51
Instytut Urody Perite, Gdynia,
ul. Zygmunta Augusta 6/51
Perfumeria i Gabinet Kosmetyczny Guerlain,
Gdynia, ul. Abrahama 24
Miejska Farma Piękności,
Gdynia, ul. Świętojańska 11
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, CH Klif
Kosmedica, Sopot, Krzywy Domek
Centrum Pięknego Ciała,
Sopot, ul. Jagiełły 4
Deja Vu, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38

SPA&WELLNESS

Beauty Derm Instytut-Medical Day SPA,
Gdańsk, ul. Kapliczna 30 Hotel Posejdon
Beauty Derm Instytut SPA, Gdańsk,
ul. Jelitkowska 20 Hotel Marina
Centrum Dietetyczne Natur House,
Gdańsk, CH Madison
Open Spa Wellbeing Center, Gdańsk, 
ul. Kolonia Zręby 18
Instytut SPA w Hotelu Dwór Oliwski, 
Gdańsk, ul. Bytowska 4
Salon masażu Thai Way, Gdynia,
ul. Starowiejska 35
TuiNa Spa, Gdynia,
ul. Armii Wojska Polskiego 30
Centrum Dietetyczne Natur House,
Gdynia, ul. Świętojańska 89
Poradnia Dietetyczna Vita Clinic, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 25 DH Monte
Spaameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1
Sensual Beauty&SPA, Gdańsk, ul. Grodzka 7
OTC On Line, Gdynia, ul. Kopernika 71
SPA w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia,
Al. Zwycięstwa 255
Genesis SPA w Hotelu Nadmorskim, 
Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Forum Day SPA, Sopot, ul. Haffnera 4
Day SPA w Hotelu Rezydent,Sopot,
Pl. Konstytucji 3 Maja
Conference Center&SPA w Hotelu Sheraton,
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
City Day Spa, Sopot, Hotel Villa Baltica,
ul. Emilii Plater 1

Centrum SPA&Wellness w Hotelu Faltom, 
Rumia, ul. Grunwaldzka 7

MEDYCYNA ESTETYCZNA
I CHIRURGIA PLASTYCZNA 
    
Klinikia Zdrowia i Piękna H&Bmed,
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8
Ośrodek Medycyny Estetycznej
Dwór Kuźniczki, Gdańsk, ul. Wajdeloty 13
EPI-Centrum, Gdańsk,ul. Pniewskiego 3
Perfectmedica, Gdańsk, ul. Tetmajera 3
Proderm, Gdynia, ul. Świętojańska 135/2
Laser Line, Gdynia, ul. Mściwoja 10
Beauty Laser, Gdynia, ul. Abrahama 45
Beauty Derm, Gdynia, ul. Świętojańska 139
Instytut Urody Vivien Gdynia, ul. Świętojańska 114
OTC Online, Gdynia, ul. Kopernika 71
Instytut Urody Decleor, Gdynia,
ul. Zygmunta Augusta 6/51
Chirurga Plastyczna Janusz Zdzitowiecki, 
Gdynia, ul. Bema 15/1
Dr. Pernak, Sopot, ul. Haffnera 10/2

HOTELE
    
Dwór Oliwski, Gdańsk, ul. Bytowska 4
Hotel Gdańsk, Gdańsk, ul. Szafarnia 9
Radisson Blu, Gdańsk, Długi Targ 19
Hotel Wolne Miasto, Gdańsk,ul. Św. Ducha 2
Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Hotel Kuracyjny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja
Hotel Sheraton, Sopot,
ul. Powstańców Warszawy 10
Sofitel Grand Sopot, Sopot,
ul. Powstańców Warszawy 12-14
Hotel Faltom Rumia, ul. Grunwaldzka 7

KLUBY FITNESS

Good Luck Club, Gdańsk, ul. Orzechowa 7
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan
Akademos Gdańsk, ul. Wiejska 1
Baltic Oasis, Gdynia, ul. Kopernika 71
Gymnasion, Gdynia, CR Witawa
Active Lady Fitness, Gdynia, CH Batory
Kolaseum, Sopot, ul. Rzemieślnicza 5

SALONY SAMOCHODOWE

BMW Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45
Renault Zdunek, Gdańsk, ul. Miałki Szlak 43/45
Subaru Zdanowicz, Gdańsk, Al.. Grunwaldzka 256 A
Citroen Auto Postek, Gdańsk, ul. Zawodników 2
JLR Jaguar, Gdańsk, ul. Abrahama 5
Renault Zdunek, Gdańsk ul. Miałki Szlak
Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493
Carter Toyota, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 260
Lexus Gdynia, Gdynia, al.. Zwycięstwa 162
Royal Cars Polska, Gdynia, ul. Mylna 1
Kulesza Samochody Luksusowe ,
Gdynia, ul. Hutnicza 9

KLINIKI I GABINETY LEKARSKIE
    
Lux Med., Gdańsk,Al. Zwycięstwa 49
Kryspin Dent, Gdańsk, ul. Partyzantów 9
Dental Spa, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 164
Prodent, Gdańsk, CH Madison
On Clinic, Gdynia, ul. Orłowska 61/3
Dental Clinic,Gdynia, ul. Starowiejska 25
Medico Dent, Gdynia, ul. Starowiejska 24
Gabinet Chirurgii Kosmetycznej, 
Gdynia, ul. Abrahama 24
Centrum Optyczno - Okulistyczne, 
Gdynia, ul. Świętojańska 73
Centrum Okulistyczne Nowy Wzrok, 
Gdynia, Centrum Kwiatkowskiego
Centrum Medyczne Durys Guzowski, 
Gdynia, ul. Bema 16/2

Baltic Dental Clinic, Gdynia, ul, Legionów 63

SKLEPY I BUTIKI
    
Salon Langoria, Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 28/1
Marella, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Time Trend, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Intersport, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Penny Black, Gdańsk, Galeria Bałtycka
TUI Centrum Podróży, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Body Shop, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Taranko, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Gerry Weber, Gdynia, CH Klif
Baldessarini, Gdynia, CH Klif
Penny Black, Gdynia, CH Klif
Guess, Gdynia, CH Klif
Time Trend, Gdynia, CH Klif
Pinko, Gdynia, CH Klif
Camel Active, Gdynia, CH Klif
Rosenthal, Gdynia, CH Klif
Pracownia Mody Agnieszki Gruszki, 
Gdynia, ul. I Armii WP
Biopiekarnia Ziarno, Gdynia, ul. Dworcowa11
Salon sukien ślubnych Cymbeline,
Gdynia, ul. Wielkopolska 26
Gdynia, ul. Władysława IV
Studio Fotograficzne Stiller,
Gdynia, ul. Abrahama 3
Digital 1, Sopot, Krzywy Domek
Forma Decor, Sopot, Krzywy Domek
In Fashion, Sopot, Krzywy Domek
Poradnia Dietetyczna Vita Clinic, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 25 DH Monte

INNE

Urząd Miasta Gdańska, Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 8/12
Rada Miasta Gdańska, Gdańsk,
ul. Wały Jagiellońskie 1
Teatr Wybrzeże, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
Polska Filharmonia Bałtycka,
Gdańsk, ul. Ołowianka 1
Urząd Wojewódzki, Gdańsk,
ul. Okopowa 21/27
Kancelaria Finansowa Tritum Group, 
Gdynia, ul. Przebendowskich 40/3
dreamHOMES.pl, Gdynia,
ul. Przebendowskich 40/3
Pomorski Klub Biznesu, Gdańsk,
ul. Słowackiego 35
Centrum Dietetyczne Natur House,
Gdańsk, CH Madison
Biuro Nieruchomości Lumanex  
Gdańsk, Al.. Grunwaldzka 234
Biuro Nieruchomości Lumanex, Gdańsk,
Al. Grunwaldzka 234
Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Kancelaria Radców Prawnych
Leśniewski, Dobrzański, Gdynia, ul. Abrahama 41/16
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej, 
Gdynia, ul. Armii Krajowej 46
Urząd Miasta Gdyni, Gdynia,
Al. Piłsudskiego 52/54
Rada Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Teatr Muzyczny, Gdynia, Plac Grunwaldzki 1
Teatr Miejski, Gdynia, ul. Bema 26
Urząd Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27
Sopocki Klub Tenisowy, Sopot ul. Ceynowy 5
Tenisowy Klub Sportowy Arka,
Gdynia ul. Ejsmonda 3
Rada Miasta Sopotu, Sopot,
ul. Kościuszki 25/27
Kolibki Adventure Park,
Gdynia, Ul. Bernadowska 1
Kancelaria Radców Prawnych Drozd,
Stankiewicz, Własów Gdańsk,
ul. Dmowskiego 15/9


