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Od naczelnego

opatrz jak nam wiosna ubiera przyrodę i rozbiera panny, a zwłasz-
cza te młode” - pisał poeta i satyryk Lech Konopiński. Nic więc 

dziwnego, że czekamy na tą wiosnę, jak na zbawienie. A tymczasem 
zimno jak na Alasce, wiatr wieje jak wokół Przylądka Horn, a i z nieba coś 
leci, co niby wygląda jak deszcz, ale po dokładnej analizie wychodzi, że 

jest to taki „deszczośnieg”. Brakuje tylko tego, żebym wyjrzał za okno i zobaczył 
pingwiny. A przecież całkiem niedawno wiosna już była. I gdzieś... się skryła. 
Nic sobie z tego nie robi jednak Michał Starost, jeden z najlepszych polskich 
projektantów mody i bohater naszego okładkowego tematu (str. 12).  Michał, co 
prawda nie rozbiera młodych panien, a wręcz przeciwnie, ubiera je i to całkiem 
fajnie. Tym razem ubrał je we wiosnę, bo taka właśnie jest jego najnowsza kolek-
cja. Pełna wiosennych barw i wzorów. Tą kolekcję prezentujemy też w naszej sesji 
zdjęciowej. Warto zobaczyć. 
Zmieniamy temat. Bardzo dużo ciekawych komentarzy usłyszeliśmy po naszym 
tekście z marcowego numeru o Maćku Grochali, fotografiku, który specjalizuje się 
w męskich aktach. Zdjęcia, które zamieściliśmy wywołały sporo kontrowersji, ale 
przeważały bardzo pozytywne opinie i prośby o więcej ładnych, zadbanych mę-
skich ciał w „Prestiżu”. Wychodząc naprzeciw Waszym sugestiom w tym numerze 
publikujemy ciekawe zdjęcia rugbistów Floty Gdynia (str. 20). Wszyscy wiemy, że 
dzisiaj, aby zaistnieć, często trzeba uciekać się do niebanalnych form promocji, 
a taką niebanalną formą jest z pewnością naga sesja zdjęciowa rugbistów. 
Czym jeszcze zaskakują nas marketingowcy? Na przykład, wysyłają w bój trend-
setterów, czyli tropicieli i pionierów określonych trendów. Jak wygląda ich praca, 
czym konkretnie się zajmują? O tym przeczytacie na stronie 34. 
Nie od dziś wiadomo, że to co jest trendy, dobrze się sprzedaje. Nie inaczej jest 
z luksusowymi nieruchomościami. Dzisiaj duża willa, apartament w kamienicy, 
czy penthouse w wysokościowcu, to wyznacznik sukcesu i wysokiego statusu 
społecznego. Nic więc dziwnego, że ten segment rynku deweloperskiego skutecz-
nie opiera się kryzysowi, a chętnych na luksusowe mieszkania nie brakuje. Gdzie 
w Trójmieście można prestiżowo zamieszkać? O tym na str. 30. 
Idąc śladem trendów i mody, zachęcamy do wakacji na statku wycieczkowym (str. 
22). Cruising, bo tak fachowo nazywa się ta forma wypoczynku, staje się coraz 
bardziej popularny. Wycieczkowce nie tylko są pływającymi miasteczkami, ale też 
zawijają do najpiękniejszych zakątków świata. 
My zaś zawijamy rękawy i cały czas pracujemy, by „Prestiż” był coraz ciekawszy. 
No i warto jeszcze zaznaczyć, że przytyliśmy. Znaczy się, „Prestiż” przytył. Pod-
czas, gdy inni chudną, ograniczają liczbę stron, my zwiększyliśmy objętość o 8 
stron, co cieszy nas niezwykle, bo to oznacza, że po pierwsze rośnie liczba reklam 
w magazynie, ale nie maleje przy tym zawartość tekstowa. Bo przecież nie chodzi 
o to, by stać się katalogiem reklamowym. „Prestiż” to jednak magazyn z prawdzi-
wego zdarzenia i cieszymy się, że dzięki większej objętości, możemy serwować 
Wam coraz więcej ciekawych tekstów i zdjęć. A o to przecież chodzi. Czyż nie?

Jakub Jakubowski
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Polska leży na morzem, a od południa do pół-
nocy przez cały kraj przepływają dwie duże rzeki: 
Wisła i Odra. To podstawowe informacje geogra-
ficzne dla każdego oczywiste. Ale okazuje się, że 
im dalej tym trudniej. 

p racowałam w kilku ogólnopolskich 
redakcjach i od czasu do czasu zda-
rzały się takie telefony: godz. 10.45 
„Słuchaj, jest dziś tam u was konfe-

rencja Leszka Balcerowicza, o 12-tej. Dasz 
radę się wybrać?”. Oczywiście, dopytuję tyl-
ko jeszcze tylko gdzie. „No, w Kołobrzegu!”. 
Albo taki oto cytat reportera w stolicy, do 
nadesłanego materiału filmowego: „Sztorm 
na Bałtyku. Tak dzisiaj wyglądało morze 
w Słupsku”.

Z geografią wiele osób ma na bakier i jest 
w tym może element systemowy. Nie chce 
oczywiście usprawiedliwiać siebie, ale do dziś 

pamiętam spraw-
dziany z tego przed-
miotu w ogólniaku. 
Wywoływani byliśmy 
do mapy i naszym 
zadaniem było od-
gadnięcie i wskazanie 
na przykład takich 
miejsc: fabryka tapet 
(poprawna odpo-
wiedź: Wąbrzeźno), 
fabryka konserw spo-
żywczych (Pudliszki) 
itp. Za 6 odpowiedzi 
poprawnych ocena 6, 
za 1 poprawną – „je-

dynka”. To Wąbrzeźno i Pudliszki pamiętam 
do teraz. Tyle, że czy taka wiedza jest mi po-
trzebna? Zwłaszcza w czasach, gdy dziś fa-
bryka jest, a jutro jej nie ma.

Choć z tymi wyobrażeniami naszych ro-
daków, że jak morze, to Gdańsk (no chyba, 
że Słupsk), a jak Kołobrzeg, Koszalin, czy 
Szczecin (oczywiście, który też przecież leży 
nad morzem) to musi być niedaleko Gdań-
ska, dla samego Gdańska jest pozytywne. Bo 
skojarzenia Gdańsk – morze (choć dla geo-
purystów Gdańsk – zatoka) jest dla miasta 

ogromnym plusem.
Ale teraz może być jeszcze lepiej. Za unijne 

pieniądze rusza w Gdańsku projekt budowy 
przystani wodnych i przystanków tramwaju 
wodnego. Jeden z takich przystanków znaleźć 
ma się w Górkach Zachodnich, gdzie znaj-
duje się Narodowe Centrum Żeglarstwa. Już 
teraz podobno brakuje miejsc przy gdańskich 
marinach na jachty, a jak powstaną kolejne, 
to jachtów może być coraz więcej. Do tego ta-
werny, knajpki i pensjonaty.

Ożywione mają być też szlaki wodne na 
Żuławach i Zalewie Wiślanym – 300 km 
wodnych tras!

I choć to projekt turystyczny, to przy ta-
kiej dynamice korków w Gdańsku może się 
okazać, że mieszkańcom Górek Zachodnich, 
czy Stogów dużo szybciej, nie mówiąc już, że 
przyjemniej, będzie przepłynąć niż przeje-
chać do centrum.

Do tego tym razem musi się udać. I nie ma 
co przejmować się tym, że kilka lat temu je-
den z prywatnych przedsiębiorców postano-
wił wozić zagranicznych turystów luksuso-
wym statkiem z Gdańska do Malborka (tak 
daleko, jak da się Wisłą dopłynąć). Przysta-
nek był koło Targu Rybnego właśnie, nieda-
leko znanej restauracji Kubicki. Jednak, gdy 
pasażerowie jednego z pierwszych rejsów po-
stanowili wieczorem wyjść na spacer po oko-
licy, to jednym skradziono aparat fotograficz-
ny, a innych napadnięto i próbowano ukraść 
portfel. I na tych kilku rejsach się skończyło. 
Ale to – jak napisały wszystkie media – mia-
ły być rejsy dla bogaczy. Teraz woda ma być 
dla wszystkich.

Małgorzata Rakowiec

TVP Gdańsk zaprasza na codzienny re-
gionalny program informacyjny „Panorama”  
o 18.30 i 21.45.

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.

Zza szklanego ekranu
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omplet publiczności oglą-
dał niesamowite show z mnó-
stwem atrakcji. Dzięki poka-
zom showmenów z grupy Slam 
Nation, publiczność w Gdyni 
mogła na żywo zobaczyć jedną 
z najtrudniejszych koszykarskich 
ewolucji - Guy Dupuy, uważany 
przez internautów za jednego 

z najlepszych dunkerów świata, 
przeskoczył nad zaparkowanym 
pod koszem kabrioletem BMW, 
przełożył sobie piłkę między no-
gami i zapakował ją do kosza. 
Nikt inny wcześniej tego nie do-
konał, a próbowało wielu.

Swój premierowy program 
pełen zapierających dech 

w piersiach koszykarskich tric-
ków zaprezentował także Anto-
ine Jehanne. Największy aplauz 
wzbudził trick, w którym Fran-
cuz zakręcił aż sześć piłek w po-
zycji siedzącej - po dwie na sto-
pach, kolanach i palcach dłoni.

Sam mecz był pokazem ko-
szykarskich fajerwerków i efek-
townych zagrań pod publiczkę, 
jak na przykład wsad do kosza 
w wykonaniu Amerykanki Sy-
lvii Fowles. Z kronikarskiego 
obowiązku odnotujmy, że dru-
żyna Reszty Świata pokonała 
Europę 116:88.

Koszykarki spędziły w Gdyni 
trzy dni. W tym czasie wzięły 
udział w turnieju bowlingowym 
z kibicami, pokazowym trenin-
gu z najmłodszymi adeptami 
koszykówki, odwiedziły też 
dom dziecka i odział dziecięcy 
szpitala.                                         jj

Wydarzenia
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w akcji najlepsze koszykarki świata, magiczne popisy dunkerów, niezapomniane show cheerleaderek, a wszystko wobec ponad stu
akredytowanych dziennikarzy i kompletu publiczności, wśród której nie zabrakło najwyższych władz światowej koszykówki - tak wyglądał

euroleague women All Star Game w Gdyni. Patronem imprezy był magazyn „Prestiż“.

Mecz Gwiazd z „Prestiżem“

K

RekLAMA

Guy Dupuy wsadHala w Gdyni była pełna



ubliczność i zaproszeni 
goście obejrzą pokazy, podczas 

których najlepsi i najzdolniejsi 
polscy projektanci, a także świa-
towe sławy mody, zaprezentują 

swoje najnowsze kolekcje. Po-
kazy główne odbywać się będą 
na molo oraz w nowoczesnym 
wnętrzu Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie. Teatr Na Plaży 
otworzy swoje podwoje dla naj-
bardziej wyszukanych kolekcji 
offowych w ramach pokazu Off 
Zone. Pod hasłem Fresh Look 
odbędą się prezentacje najlep-
szych kolekcji dyplomowych 
studentów szkół projektowania.

Program imprezy obfituje 
w ciekawe wydarzenia towarzy-
szące takie jak wystawa fotogra-
fii, panele dyskusyjne, czy warsz-
taty stylizacji. Podczas Sopot 
Fashion Days na plaży zostanie 
ulokowany specjalny showro-
om, czyli miejsce w którym będą 
prezentowane nowości ze świata 
mody i kosmetologii.                nl

djęcia do tej produkcji już 
się rozpoczęły, kręcono je mię-
dzy innymi w sopockim Spatifie. 
W scenach kręconych w tym le-
gendarnym klubie 
udział wzięli także 
Karol Łykowski 
i Aleksandra Sta-
ruszkiewicz, na co 
dzień pracowni-
cy działu reklamy 
i marketingu maga-
zynu Prestiż.

Inżynier Wal-
czak jest specyficz-
nym połączeniem 
Jamesa Bonda, 
kapitana Żbika czy 
Barona Muchhau-
sena. Biegle mówi we wszystkich 
językach świata, błyskawicznie 
uwodzi każdą piękną dziewczy-

nę i co najważniejsze, potrafi 
z marszu rozwiązać nawet naj-
bardziej skomplikowaną zagad-
kę kryminalną. Tym razem musi 

uratować swój kraj przed zbrod-
niczym i szalonym doktorem La 
Morte.                                              jj

ramach warsztatów, re-
laksu w luksusowym SPA oraz 
nauki gorącego tańca mambo 
panie zapomniały na chwilę 
o pracy i skupiły się na sobie. 
O tym jak ważna jest równo-
waga i życiowy balans między 
pracą, a życiem prywatnym 
przekonywały specjalistki od co-
achingu, Joanna Wszeborowska 
i Aneta Marczak. Na statku pa-
nie mogły zadbać także o swoją 
urodę. Kosmetyczki ze Szkoły 
Wizażu i Stylizacji Beauty Art 
zdradziły tajniki wizażu, a każda 

uczestniczka rejsu została profe-
sjonalnie pomalowana zgodnie 
ze swoją karnacją, typem kolo-
rystycznym a nawet osobowo-
ścią. Rejs zakończył się wspólną 
imprezą taneczną w gorących 
kubańskich rytmach. W magicz-
ny i żywiołowy świat mambo 
wprowadziła uczestniczki rejsu 
instruktorka tańca Amelia Jac-
kiewicz. Organizatorem imprezy 
była Stena Line oraz Ekspresja 
- Centrum Promocji i Rozwoju. 
Patronat medialny objął Maga-
zyn Prestiż. nl
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Światowi projektanci, olśniewające kobiety oraz moda na najwyższym 
poziomie - Sopot Fashion Days to impreza, dzięki której już po raz 

trzeci Sopot stanie się europejską stolicą mody. impreza
odbędzie się w dniach 11 – 12 czerwca. Patronatem

medialnym jest „Prestiż”.

„Zemsta dr. la Morte” - taki tytuł będzie nosić trzecia część przygód 
inżyniera walczaka, kultowego super detektywa, bohatera serii

wielokrotnie nagradzanych filmów niezależnych. w rolę inżyniera 
walczaka wciela się Artur Tomczak, który jest także reżyserem

i scenarzystą filmu. 

idealny makijaż na dzień i na noc oraz autodiagnoza własnego stylu 
życia - taką wiedzę zdobywały uczestniczki spotkania z cyklu „kobieta 

na morzu”. Na słoneczny rejs promem Stena Vision po Bałtyku 
wybrały się także przedstawicielki „Prestiżu“.

Sopot stolicą mody Inżynier Walczak powraca

Rejs po udany wizaż

P Z

W

Sopot Fashion Days

Warsztaty coachingu
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Karol Łykowski na planie filmu



mpreza odbędzie się 16 kwiet-
nia, a jej celem jest zbiórka krwi 
dedykowanej przede wszystkim 

dzieciom. W ubiegłym roku 
dzięki akcji zebrano 2750 litrów 
krwi. Tegoroczną akcje wsparło 
już 60 miast z całej Polski. Warto 
zaznaczyć, że krew może oddać 
każdy, nie tylko motocyklista. 
Zbiórce krwi towarzyszyć będą 
liczne atrakcje. Organizatorzy 
chcą, aby 16 kwietnia całe rodzi-
ny, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci, mogły spędzić czas 
w miłej atmosferze. Dlatego też 
zarówno na Targu Węglowym, 
jak i na Skwerze Kościuszki od-
będą się liczne pokazy, koncerty, 
konkursy z nagrodami.

Krew od krwiodawców jest 
przekazywana do Regional-
nych Centrów Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. Partnerem 
i współorganizatorem akcji jest 
Polski Czerwony Krzyż. Patro-
nat medialny objął magazyn 
„Prestiż“.                                      nl

Motocykliści z całej Polski już po raz trzeci będą oddawać krew
w ramach ogólnopolskiej akcji Motoserce. w Trójmieście krew

oddać będzie można na Skwerze kościuszki w Gdyni i na
Targu węglowym w Gdańsku. 

Motocykliści dzieciom 

I

RekLAMA

o dobry początek – uważa 
Sławomir Łoboda, Prezes Fun-
dacji Hospicyjnej. – I inspiracja 
na kolejny rok. Szacunku ludzi 
chorych i ich bliskich nie da się 
z niczym porównać. Jest warto-
ścią nie do przecenienia i zachę-
tą do ciągłego wysiłku. A poma-
gać można zawsze, w karnawale, 
w czasie rozliczeń podatkowych 
ofiarując swój 1%, wspierając 
Fundusz Dzieci Osieroconych 
i na wiele innych sposobów – 
dodaje Łoboda.

Podczas balu licytowano ma-
skę szermierczą Sylwii Grucha-
ły, grafikę oraz kolekcję unika-
towych znaczków ofiarowaną 
przez marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Stru-
ka oraz książki autorstwa pani 
Henryki Krzywonos - Strychar-
skiej i samego prowadzącego. Na 
zaproszenie fundacji odpowie-

dzieli też m.in. znany podróżnik 
Marek Kamiński, Maciej Do-
brzyniecki, Kanclerz Gdańskiej 
Loży BCC i wielu innych przed-
stawicieli świata biznesu.

– Organizując tego typu wyda-
rzenie po raz pierwszy, nie mieli-
śmy pewności, czy w napiętych 
kalendarzach osób, na których 
obecność liczyliśmy, znajdzie się 
miejsce na nasz bal – mówi Ali-
cja Stolarczyk, dyrektor Fundacji 
Hospicyjnej. – Tak wspaniała 
odpowiedź na zaproszenie daje 
nadzieję na współpracę także 
w innych działaniach, które suk-
cesywnie będziemy wciąż pro-
ponować. Serdecznie dziękuję 
wszystkim i zapraszam już teraz 
za rok – dodaje dyrektor. 

Fundacja Hospicyjna w róż-
norodny sposób stara się zwrócić 
uwagę na problemy nieuleczal-
nie chorych, dorosłych i dzieci 

oraz ich bliskich i zachęcić do 
wsparcia prowadzonej przez nią 
działalności. Organizuje kam-
panie społeczne „Hospicjum 
to też Życie”, debaty, prowadzi 
działania edukacyjne poprzez 
prelekcje w szkołach, współpra-
cę z nauczycielami i wydawanie 
książek. Promuje równieź wo-

lontariat hospicyjny wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych 50+ 
(„Lubię Pomagać”), organizuje 
akcje charytatywne (Pola Na-
dziei), koncerty czy aukcje, np. 
we współpracy z IKEA.             nl

Fotorelacja z balu w kronice 
„Prestiżu” na stronie 54

Ponad 30 tysięcy złotych wyniósł dochód z pierwszego charytatywnego „Balu z sercem” zorganizowanego przez Fundację Hospicyjną. w salach 
balowych hotelu Hilton bawiło się 240 gości, którzy przyjęli zaproszenie do okazania serca podopiecznym fundacji - pacjentom Hospicjum im. 

ks. e. Dutkiewicza. „Prestiż“ był patronem balu.

Wielkie serca na „Balu z sercem”

T

Wydarzenia

Henryka Krzywonos - Strycharska i Krzysztof Skiba
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rzypomnijmy. Gdański że-
glarz, płynący na jachcie Operon 
Racing, znakomicie sobie radzi 
w tych prestiżowych regatach. 
W dotychczasowych trzech eta-
pach zawsze plasował się na dru-
gim miejscu, tuż za Amerykani-

nem Bradem Van Liew.
W przerwie między trzecim, 

a czwartym etapem, stacjonując 
w urugwajskim porcie Punta del 
Este, Zbigniew Gutkowski doko-
nał niemal wszystkich niezbęd-
nych napraw jachtu, który wiele 
przeszedł na niespokojnych 
akwenach Oceanu Południowe-
go. Niestety, nie udało się napra-
wić kilu, gdyż jest to usterka wy-
magająca do naprawy warunków 
stoczniowych.

– Pełną naprawę kilu będę 
mógł zrealizować dopiero na 
mecie czwartego etapu, czyli 
w Charleston. Nie będzie więc 
łatwo mi płynąć, ale trzeba mieć 
nadzieję, że skomplikowane 
warunki pogodowe w tym eta-
pie pozwolą mi na nadrobienie 
start jakie będę miał z powodu 
tej awarii. Z taktycznego punk-
tu widzenia nie będzie to łatwa 

trasa, ale również nie tak 
niebezpieczna jak poko-
nywanie rejonów Oceanu 
Południowego. Podczas 
tego etapu niezwykle cenna 
może okazać się taktyka, 
doświadczenie i opanowa-
nie - powiedział „Prestiżo-
wi” Zbigniew Gutkowski.

Ponieważ czwarty etap 
opiera się przede wszyst-
kim na taktyce, komisja rega-
towa postanowiła wprowadzić 
pewną innowację: w trakcie tego 
atlantyckiego etapu zawodnicy 
będą mogli korzystać z „trybu 
ukrytego” i stać się na 24 godziny 
niewidoczni dla obserwatorów 
i rywali. Każdy z żeglarzy będzie 
mógł dwukrotnie podczas rej-
su skorzystać z tej możliwości, 
pod warunkiem, że nie będzie 
to pierwsze 48 godzin wyścigu 
ani ostatnie 500 mil przed metą. 

W momencie, gdy skiper zade-
cyduje o przejściu w tryb ukryty, 
jego pozycja na interaktywnej 
mapie regat zostanie zamrożona 
na jedną dobę.

Zmagania Zbigniewa Gutkow-
skiego w regatach Velux 5 Oce-
ans na bieżąco można śledzić na 
stronie www.velux5oceans.com                                                      

jj
Zbigniewa Gutkowskiego
sponsoruje

RekLAMA

The Spa at Sheraton Sopot
Tel: +48 (58) 767 1900

www.sheratonsopotspa.pl

Każdy dzień jest

wyzwaniem
Przygotuj się, trenuj i odpoczywaj
                             w Sheraton Fitness
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Zbigniew „Gutek” Gutkowski wystartował na trasę czwartego etapu okołoziemskich regat samotników Velux 5 Oceans. Trasa
przedostatniego już odcinka regat prowadzi z Punta del este w Urugwaju, do charleston w Południowej karolinie i obejmuje 5.700 mil

morskich Oceanu Atlantyckiego.

Czy Gutek zniknie rywalom?

P

Operon Racing 

Zbigniew Gutkowski



Leasing 3 raty gratis i ubezpieczenie 3 raty gratis

DNI DLA FIRM

  Clio
  od 33 900 zł

  Fluence
  od 50 900 zł

  Mégane Génération
  od 49 900 zł

NIESAMOWITA 
PROMOCJA RENAULT

KREDYT 0% 
4 LATA GWARANCJI

KREDYT 0% ORAZ 4 LATA GWARANCJI* PRZY ZAKUPIE MODELI CLIO, FLUENCE,
MEGANE GENERATION I SCENIC. SZCZEGÓŁY W SALONIE.

www.renault.pl

* Dla kredytu na Renault Fluence Expression 1.6 16V 110 w cenie 50 900 zł na okres 3 lat, oferowanego przez RCI Bank Polska S.A., o nominalnym oprocentowaniu 0%, przy wpłacie własnej 30%, z fi nansowanymi: ubezpieczeniem kredytobiorcy, prowizjà bankowà 
4,5% oraz 2-letnià dodatkowà gwarancjà z całkowitym limitem przebiegu do 80 tys. km w promocyjnej cenie 1850 zł – program Formuła Non Stop (2 pierwsze lata w ramach gwarancji producenta), RRSO wynosi 9,37%. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty 
handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podane ceny dotyczà wersji podstawowej prezentowanych modeli. Na zdj´ciu modele w wy˝szej wersji wyposa˝enia. Stan na dzieƒ 1.03.2011 r. Szczegóły oferty u Autoryzowanych Partnerów Renault.

The Spa at Sheraton Sopot
Tel: +48 (58) 767 1900

www.sheratonsopotspa.pl

Każdy dzień jest

wyzwaniem
Przygotuj się, trenuj i odpoczywaj
                             w Sheraton Fitness



Mesjasz 
Mody

Zdjęcia: Tadeusz Dobrzyński
Asysta fotografa: Iwona Wojdowska
Stylizacja: Paulina Czajkowska, Aleksandra 
Staruszkiewicz, Aneta Piasecka
Modelki: Katarzyna Wensierska, Karolina Kotowicz, 
Kinga Zbrzyzna, Ewa Sahajdaczna, Iza Rachwał, 
Monika Płonka, Aleksandra Jaworska, Iza Pek, Basia 
Wańkowska, Dorota Gierzyńska, Lila Podolska
Bielizna modelek

Wizaż:  Beauty Art - Agata Pikulska,
Ewelina Palsz , Dorota Pawłowska

Fryzury: firma Klub Fryzjerski Exclusive, Agnieszka 
Kulesza, Robert Charusta

Dziękujemy klubowi Spatif w Sopocie
(www.spatif.sopot.pl) za udostępnienie wnętrz
do sesji zdjęciowej  

Temat z okładki



Jeden z najlepszych i najbardziej cenionych polskich projektantów mody. wizjoner, który śmiało
wprowadza kolorowe światowe trendy do szarej, polskiej rzeczywistości. Szyje dla wielkich
osobowości filmu, telewizji i estrady, zarówno w kraju, jak i za granicą. Świadomy własnej

wartości, ale też niezwykle skromny. Michał Starost.

Paulina Czajkowska, jakub jakubowski

Temat z okładki

kwiecień 2011 / PRESTIŻ / 13



oda to styl i sztuka, 
przez duże „S” - to twoje słowa. Niby ba-
nalne, niby każdy projektant to mówi, ale 
nie u każdego to widać. Czym dla ciebie 
jest styl i sztuka w modzie? 

My w tej sztuce żyjemy i to jest najważniej-
sze. Moda budowała świadomość ludzką: re-
wolucja mody, Coco Chanel, wyzwolenie ko-
biet z gorsetów, to rewolucja przez modę. To 
pchnęło do przodu emancypantki, wyzwoli-
ło równouprawnienie. Nie widzi się bogatego 
wnętrza, na zdjęciach rentgenowskich także 
go nie widać. My swoją osobowość wyraża-
my modą, sposobem ubierania się. Moda jest 
wszystkim, występuje nawet wśród zwierząt. 
Samice przecież wybierają najpiękniej ubar-
wionych samców. I to jest moda rozumiana 
przez świat natury. 

Czy w Polsce jest miejsce na styl i sztukę 
przez duże „S“? Sam przecież powiedziałeś 
kiedyś, że w Polsce sztuka to połączenie an-
tykwariatu z Powązkami?

Oczywiście, że jest miejsce na styl i sztukę. 
Mówiąc te słowa miałem na myśli bardziej 
podejście tak zwanych autorytetów. Ja jestem 
starym „sopociakiem”, wychowanym na Bun-
galowie, na Spatifie, gdzie najważniejsza była 
indywidualność. Trzeba było się wyróżniać, 
zaistnieć. Wiele razy miałem ataki ze strony 
tak zwanych artystów czy artystek , które po 
„plastyku” zajmowały się modą. Krzyczały, 
że ja im odbieram chleb, bo nie mam ukoń-
czonej szkoły artystycznej. Ja im na to, że 
mogłyby łaskawie ruszyć dupy z fotela, wyjąć 
jointa z gęby i coś w końcu konkretnego zro-
bić! Bo gadać i narzekać to można do renty. 
Zamiast gadać,  zrób to!!! I następowała ob-
raza majestatu. 

Czyli antykwariat z Powązkami to raczej 
nie jest styl ubierania się Polaków?

Chodzi Ci o styl vintage?
Chodzi mi głównie o kicz...
A czym jest kicz? Ja nigdy nie wypowiem 

się o czymś, o czym choćby w minimalnym 
stopniu nie mam pojęcia. Mogę powiedzieć 
np. że most mi się nie podoba, ale nigdy nie 
powiem, że jest źle zbudowany. I tyle. Moi 
dziadkowie z kolei często mi powtarzali, że  
prawda jest jak dupa – każdy ma swoją. Co 
to jest prawda? Czym jest piękno, a czym jest 
brzydota? Co to jest kicz? Nie ma takiego 
czegoś! Nie ma rzeczy brzydkich, są rzeczy, 
które się ludziom nie podobają. To jest ich 
własny gust. Coś, co u nas jest dobre, mo-
ralne, piękne, tysiąc kilometrów dalej jest 
brzydkie i niemoralne, a kolejne kilometry 
dalej jest karane śmiercią. Nie ma brzydoty. 

Jest coś, co nam się ewentualnie nie podoba. 
To bardzo indywidualne. 

Zatem twoim zdaniem, Polki ubierają 
się dobrze? 

Mają gust, wyczucie, potrafią łączyć. Ale 
też są jeszcze mało odważne, zamknięte na 
odkrywanie nowych trendów, niechętne eks-
perymentom na modzie. 

Miałeś liczne pokazy na całym świecie. 
Gdzie leżą różnice między polskim, a za-
granicznym światem mody? 

Główna różnica to podejście klientek do 
mody. Na Zachodzie jest wielka otwartość 
na nowości. Polki póki nie zobaczą czegoś  
u polskich stylistów, czy w najnowszym ka-
talogu to po prostu tego trendu nie uznają. 
Nie istnieje to dla nich. Dla Polek moda to 
głównie kopie innych projektantów, już ist-
niejących linii. Kiedyś, będąc w Londynie 
stworzyłem spódnice z piór, bo wiedziałem, 

że w tym kierunku będą zmierzać trendy. 
Kiedy te projekty pokazałem w kraju, wzbu-
dziły jedynie uśmiechy i szeptano, że Staro-
stowi odbiło. A po sześciu miesiącach zaczął 
się pożar w gaciach. Wydzierano sobie te 
spódnice z rąk.

To tylko potwierdza opinie o tobie, mó-
wiące, że jesteś prorokiem mody!

Ehh, nie o to chodzi…, po prostu wbijam 
się w trendy. 

Skromny jesteś. Myślisz, że Polki są 
w stanie zaakceptować trend, który lan-
sujesz poprzez swoją najnowszą kolekcję 
„Blooming Metamorphosis”? 

Ta kolekcja to bunt na polską rzeczywi-
stość. Wszystkie bankiety, gale, oficjalne im-
prezy, bale sylwestrowe to „zlot wron” - czerń 
jak na stypie. Lubię czerń, ale Polki noszą 
bardzo często czerń płaską. Nie bawią się for-
mą, nie chce im się kombinować, wolą czar-
ną garderobę, bo jest wygodna. Wymigują się 
brakiem czasu, a brak czasu to zła organiza-
cja czasu. Alternatywą dla czerni jest kolor, 
dlatego moja najnowsza kolekcja to piękne, 
długie kolorowe suknie. Motywem kolekcji 

jest wiosenne przebudzenie, eksplozja życia 
i barwny triumf rozkwieconej rzeczywistości 
po zimowym letargu. 

Podobno inspiruje Cię Thierry Mugler, 
uważany za wizjonera mody, słynący z fu-
turystycznych kreacji, odważnych pomy-
słów. Jak duże znaczenie w modzie, w jej 
kreowaniu ma odwaga? Na jak dużo moż-
na sobie pozwolić, aby nie wpaść w pułapkę 
karykatury, śmieszności?

To o czym mówisz, jest dla mnie kwestią 
smaku. Jeżeli ktoś ma wyczucie smaku, linii 
to raczej nie popełni grzechu śmieszności. 
Moje rzeczy nazywają w Warszawie jako 
„przekobiece“, ale moje klientki tego właśnie 
szukają u mnie. Chcą czuć się kobietami. Ja 
im to daję. „Blooming Metmorphosis” to 
hołd dla kobiecości, kobiety mają się w tych 
sukniach czuć zjawiskowo. Ta kolekcja to pret
-a-porter. Śmieszność to tylko i wyłącznie 
brak wyczucia i szycie rzeczy groteskowych. 
Thierry Mugler zawsze miał to wyczucie. 
Dla mnie był on zjawiskiem pod względem 
kunsztu, kroju, wszystkiego! Te rzeczy były 
awangardowe, ale i komercyjne. Przykładem 
niech będą  kreacje wykorzystane w słynnym 
teledysku Georgea Michaela do piosenki Too 
Funky.

Awangarda ma dzisiaj jeszcze rację 
bytu?

Awangarda zawsze będzie miała swoich 
wiernych fanów. Ale za awangardą musi stać 
rzemiosło. Ja też kiedyś byłem awangardowy, 
ale pewnego dnia poznałem Paco Rabanne. 
Ten słynny projektant poprosił, abym pokazał 
swoją kolekcję „Grzech” na polskiej premie-
rze jego książki. Dał mi wtedy wiele cennych 
rad, wskazówek. Powiedział między innymi, 
że awangarda w dzisiejszych czasach ma tak 
zwane „krótkie nóżki”, żeby zszokować ludzi 
trzeba będzie niedługo zarzynać niemowlęta 
na wybiegu. Na tym właśnie poległ Arkadius. 
Przez 4 lata wykorzystał absolutnie wszystkie 
pomysły i możliwości szokowania. Świat tak 
szybko ewoluuje, że mało rzeczy jest w stanie 
zaszokować z wyjątkiem nieprzewidzianych 
sił natury.  Przestałem już robić projekty 
haute couture, bo w Polsce nie ma dla kogo 
ich  robić. Styliści nie lubią haute couture, nie 
wiedzą jak to łączyć. 

Czy o twoich kolekcjach można powie-
dzieć, że są odważne, futurystyczne?

Oczywiście, zakładając, że każdy wiek ma 
swoje prawa. Jak się ma dwadzieścia parę lat 
to chce się szokować. Zwracać na siebie uwa-
gę strojem, wykrzyczeć swoją inność. Każ-
dy artysta, absolutnie każdy to przechodzi. 
Bunt. Ja też to przeszedłem, robiłem rzeczy 
przeźroczyste, obrazoburcze. Teraz podążam 
jednak inną drogą, ale wciąż lubię zaskaki-
wać. Kiedyś, w niemieckim Heringsdorfie 
zdobyłem nagrodę za kolekcję haute coutu-
re, w której dominowała czerń. Nie byłoby 
to może dziwne, gdyby nie fakt, że czarne 
kolekcje haute couture bardzo rzadko zdoby-

Temat z okładki

Paco Rabbane
powiedział mi kiedyś,
że awangarda w
dzisiejszych czasach
ma tak zwane „krótkie
nóżki”, żeby zszokować 
ludzi trzeba będzie
niedługo zarzynać
niemowlęta na wybiegu. 
Na tym właśnie poległ
Arkadius.
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O moich
kolekcjach
często mówi się,
że są „przekobiece”,
ale moje klientki
tego właśnie szukają 
u mnie. chcą czuć
się kobietami.
Ja im to daję.Michał Starost zajmuje się projektowaniem mody od początku lat 90. Po ukończeniu klasy rzemieślniczej Cechu Gdańskiego 

realizował w Sopocie indywidualne zamówienia, kolekcje sponsorowane, kostiumy teatralne. Pierwszy pokaz zorganizowały 
jego własne klientki. W czasie współpracy z warszawskim domem mody Forget-Me-Not, zaprojektował około 17 linii pret-a-
porter. Wśród jego klientów można znaleźć dziennikarzy, prezenterów i producentów BBC, CNN, wiele znamienitych nazwisk 
świata polityki i biznesu, a także estrady, takich jak: Kasia Kowalska, Ania Dąbrowska, Doda, Monika Richardson, Jacek Łągwa, 
Halinka Mlynkova, Alicja Janosz, Ewa Ewart, Grażyna Paturalska, Alec Sun Dre, Big Cyc, Czerwone Gitary i wielu wielu innych.
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Moja najnowsza
kolekcja to bunt na 
polską rzeczywistość. 
wszystkie oficjalne 
imprezy to „zlot wron” 
- czerń jak na stypie. 
Alternatywą dla czerni 
jest kolor. Motywem tej 
kolekcji jest wiosenne 
przebudzenie, eksplozja 
kolorowego życia po 
zimowym letargu.16 / PRESTIŻ / kwiecień 2011



wają główne nagrody, mnie się udało. Jurorzy 
powiedzieli wtedy, że pierwszy raz w życiu 
zobaczyli czarną kolekcję, która nie jest nud-
na i jest trójwymiarowa.

Chyba chodzi o to, żeby w tej odwadze 
się nie zatracić?

Trzeba unikać groteskowości! Łatwo prze-
sadzić, dać o jedna kokardę, frędzel za dużo, 
zrobić zbyt krótko. Zamiast seksownej kiecki 
można zrobić coś wulgarnego. Tu są ukryte 
te magiczne detale, granice.

Czy te detale sprawiają, że kobieta staje 
się przebrana, a nie ubrana?

Niekoniecznie. Każda kobieta ma osobo-
wość i to osobowość determinuje w co się 
ubieramy. Twierdzę na przykład, że jedwab 
jest dla kobiet, a nie dla „bab”. Bo jeśli cho-
dzi o modę to są zarówno kobiety, jak 
i „baby”. Kobieta potrafi usiąść w opię-
tej, jedwabnej sukience z gracją i jej 
nie zniszczy. „Baba” tego nie potrafi 
i sukienka w 5 minut idzie w perzynę. 
Dla energicznej, mocnej kobiety nie 
szyje się wąziutkiej spódnicy z roz-
porkiem, bo rozedrze ją w sekundę . 
Bo ona nie wchodzi na schody, tylko 
po nich wbiega. Nie wysiada z auta, 
tylko z niego wyskakuje. I to trzeba 
uwzględniać! Temperament, tempe-
raturę skóry, urodę, gatunek włosów, 
warunki fizyczne, potrzeby. Jeśli choć 
jeden z tych elementów się pominie to 
wtedy jest przebranie, a nie ubranie.

Szyjesz dla „bab”?
Oczywiście!!! 
Szyjesz też dla mężczyzn.
Robię to, ale rzadko. Sam mam wy-

razisty styl i to przyciąga mężczyzn, 
którzy poszukują swojego stylu. Ale 
wolę pracować z kobietami! Są dużo 
bardziej odważne i chętne do ekspe-
rymentów. 

A mężczyźni nie są skorzy do eks-
perymentów?

W Polsce? Nie! Są często bardziej 
przewrażliwieni niż najbardziej prze-
wrażliwiona na swoim punkcie ko-
bieta. Mężczyźni są często nierefor-
mowalni i potwornie uparci w trzymaniu się 
tzw. klasyki. To po prostu polska mentalność. 
Z kobietami praca jest naprawdę fantastycz-
na i ciekawa, pełna nowych wyzwań.

Staram się wyłowić z twojej twórczo-
ści ciekawe stwierdzenia. Rzuciło mi się 
w uszy takie zdanie: „nie dla wszystkich 
szyję, bo nie wszystkich lubię”.

Postaram się to wytłumaczyć na przykła-
dzie. Kiedyś z Jolą Słomą i Mirkiem Trym-
bulakiem idealnie podzieliliśmy się rynkiem 
trójmiejskim. Wszystkie kobiety - wegeta-
rianki obszywały się u Joli i Mirka, bo to był 
też ich świat, ich gust. Oni cudownie potrafili 
rozmawiać z tymi ludźmi. Ja ich rozumiem, 
ale często nie podzielam ich opinii. Kiedyś 
dziennikarka zapytała mnie, jaki mam sto-

sunek do zwierząt. Odpowiedziałem, że ku-
linarno - odzieżowy. Bo lubię mięso i futra 
i mam do tego prawo. Chodzi mi o to, że jeśli 
ja nie rozumiem klientki, jej stylu bycia, oso-
bowości, jeśli nie potrafię znaleźć wspólnego 
mianownika, wtedy z taką osobą  nie pracuję. 
Jeśli nie będziemy się wzajemnie rozumieć, 
to taka współpraca zakończy się katastrofą. 

Z Dodą dobrze się rozumiałeś?
Doda to błyskotliwa, inteligentna dziew-

czyna. Ma swój własny, wyrazisty styl. 
Wspólnie stworzyliśmy klasyczną, piękną, 
czarną suknię, w której zdobyła pierwszą Te-
lekamerę. Okrzyknięto, że wygląda pięknie, 
klasycznie, a nadal jest Dodą. Jest sexy i da-
lej sobą. Doda jaka jest, taka jest, jej styl się 
podoba lub nie, ale jest jakiś, jest konkretny, 

określony.
Czy są jakieś osoby z którymi absolutnie 

nie chciałbyś pracować?
Są, ale lepiej o nich nie mówmy.
To pomówmy o tych, z którymi lubisz 

pracować...
Bardzo lubię pracować z Kasia Kowalską. 

Z okazji wydania płyty Antidotum zmie-
niliśmy wraz z Izą Wójcik kompletnie jej 
wizerunek. Uwielbiam też Halinkę Mlynko-
vą, która ma wspaniałą figurę i jeden z naj-
piękniejszych „kośćców” i proporcji ciała, 
jakie znam. Nagrodę fotoreporterów w mojej 
kreacji zdobyła Ania Wyszkoni i wiele in-
nych gwiazd. Uwielbiam pracować za grani-
cą. Tam spotykam się z inną mentalnością. 
Pracowałem przy koncercie Jamesa Browna 

i Lionela Richie. Pamiętam jak ściągnięto dla 
chórku Jamesa Browna na następny koncert 
jego trasy koncertowej suknie z Włoch, ale 
niestety nie spełniły oczekiwań. Powierzo-
no mi zadanie transformacji tych sukien, 
miałem na to dwa dni i miały powstać z tego 
zjawiskowe kreacje. To, co mnie zaskoczyło 
to niezwykły spokój, nikt z ekipy nie pa-
nikował, nie było krzyków, nikt nie robił 
afery. W Polsce jest zupełnie inaczej. Coraz 
częściej też zgłaszają się do mnie mężczyź-
ni prosząc o zmianę wizerunku. Bo wiedzą, 
że lubię wyzwania. Lubię, kiedy moja praca 
jest interesująca. Nie boję się zmian. Z racji 
wykształcenia i zdobytego doświadczenia 
jestem osobą wszechstronną i umiem poru-
szać się na wielu płaszczyznach. Co też nie 

wszystkim może się podobać, ale jak 
trwoga to do Boga… i dzwonią do 
Starosta (śmiech).

Kreujesz i ubierasz z jednej stro-
ny Dodę, z drugiej strony dystyn-
gowaną Grażynę Torbicką, czy Ewę 
Ewart. To różne osobowości…

Różne, ale właśnie osobowości, 
a nie kukiełki. Tutaj małe sprosto-
wanie. Stworzyłem tylko jedną kre-
ację dla Grażyny Torbickiej, więc nie 
mogę powiedzieć, że ją ubieram. Ewę 
Ewart, światowej sławy reportażyst-
kę i dokumentalistkę, rzeczywiście 
ubieram od 10 lat. Z Kasią Kowalską 
również współpracuję już od ponad 
10 lat. Nie jestem w stanie wymienić 
wszystkich gwiazd i celebrytek, które 
kiedyś wystąpiły w moich kreacjach. 
Nie starczyłoby czasu (śmiech). 

Skoro jesteśmy przy Ewie Ewart, 
to chyba można powiedzieć, że to 
ona była twoim kluczem do mię-
dzynarodowej kariery?

W pewnym sensie tak. To Ewa 
wprowadziła mnie w świat gwiazd 
filmu i telewizji i poznała mnie z pro-
ducentami BBC, zorganizowała mi 
pokaz w Londynie razem z Sue Phil-
lips. Zawsze miałem tzw. „kompleks 
Polaka”, że nie jestem dostatecznie 

dobry. Ewa mnie „odkompleksiła”. W Lon-
dynie pokazała mi wielki świat i okazało się, 
że niczym się nie różnię, że wcale nie jestem 
gorszy. Uświadomiłem sobie, że w każdej 
chwili mogę wyjechać z zakompleksionej 
Polski i dla ludzi nie będzie ważne czy pokoń-
czyłem dziesiątki szkół, tylko to  co umiem. 
Bo posadzą mnie do kartki  i do maszyny 
i powiedzą zrób! A ja wszystko zrobię.

Jak poznałeś się z Ewą Ewart?
To była dość zabawna i trochę przypad-

kowa historia. To były jeszcze czasy, gdy 
w Trójmieście rządziła modowa trójca, czyli 
duet Jola Słoma, Mirek Trymbulak, Ela Kra-
szewska i ja. Byłem bardzo zajętym, młodym 
człowiekiem, obszywałem wtedy pół Bu-
siness Centre Clubu, więc drzwi pracowni 
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otwierały się u mnie o 9 rano, zamykały po 
22. Któregoś razu moja asystentka powie-
działa, że dzwoniła jakaś Ewa Ewart z BBC. 
Pomyślałem, że znowu jakaś dziwna agencja 
modelek mi głowę zawraca i nawet nie od-
dzwoniłem. A wtedy był to okres rozkwitu 
i wysypu wszelkiej maści agencji modelek 
o przedziwnych nazwach. Miałem ich na-
chalności dosyć. Któregoś dnia przechodzi-
łem koło dzwoniącego telefonu i odruchowo 
odebrałem. Kobieta przedstawiła się jako 
Ewa Ewart z BBC, odpowiadam jakiej BBC 
– odpowiedź Ewy: „Telewizja BBC Londyn”. 
Oczywiście umówiliśmy się na spotkanie. Po-
szliśmy na miętowa kawę, później zaprosiłem 
Ewę do pracowni. Zobaczyła moje projekty 
i nie mogła uwierzyć, że wszystkie są moje. 
Okazało się, że BBC zamykało serią 3 filmów 
upadek komunizmu w Europie. Ewa pro-
dukowała jeden z tych trzech dokumentów. 
Chciała pokazać Stocznię Gdańską innymi 
oczami. W czasie dokumentacji dowiedzia-

ła się, że na terenie stoczni działa dyskoteka 
Kazamaty, w której współorganizowałem im-
prezy z cyklu Extravaganza. Ściągałem tam 
młodych polskich projektantów, robiliśmy 
pokazy ich kolekcji. Tak Ewa trafiła na mnie. 
Chciała nawet, abym wystąpił w jej filmie, ale 
odpowiedziałem, że gdybym chciał udzielać 
się przed kamerą to poszedłbym do filmów-
ki. Podobno jestem jedną z dwóch osób, któ-
re odmówiły jej udziału w filmie (śmiech). 
Nie zaważyło to jednak na naszych relacjach, 
jesteśmy przyjaciółmi od ponad 10 lat.  

Wspomniałeś o imprezach z cyklu Extra-
vaganza w Kazamatach, które były dużym 
wsparciem dla młodych, początkujących 
projektantów. Dzisiaj młodzi mają łatwiej?

Z pewnością tak, bo mają większe okno 
na świat. Ciekawostką pewnie jest fakt, że na 
jednej z  imprez debiutancką kolekcję poka-
zał między innymi Maciej Zień. Ja tworzy-
łem już wtedy pełne kolekcje i linie, podczas 
gdy Tomek Ossoliński, czy Gosia Baczyńska 
stawiali pierwsze kroki w środowisku mo-
dowym.  Już wtedy niestety szkoły uczyły 
bardziej stylizacji niż projektowania. Braki 
warsztatowe przykrywano kołdrą awangar-
dy. A awangarda musi mieć najlepsze przy-
gotowanie warsztatowe. Ale nasze szkoły nie 
gwarantują warsztatu. Oczywiście, ludzie, 
którzy mnie nie lubią mówią o mnie, że je-
stem bardziej krawcem niż projektantem. 
Ja im odpowiadam, że Coco Chanel była 
modystką, była krawcową i projektantką. 
Wszyscy wielcy są krawcami. Tylko w Pol-

sce musi być inaczej.
Zwykła złośliwość?
Po prostu taka mentalność. U nas szkoły 

kreują plastyków. Projektant nie jest plasty-
kiem. Rysownik mody to jest inny zawód, 
zupełnie inny fach. Ewa Ewart powiedziała 
mi kiedyś, że ludzie wybaczą ci wszystko 
oprócz sukcesu! Nauczyła mnie przez to po-
kory i pracowitości, wytrwałości oraz otwar-
tości na krytykę. Konstruktywną krytykę od 
ludzi, którzy się znają na tym co mówią.

Ty odniosłeś sukces...

Nie traktuję siebie tak jakbym odniósł 
wielki sukces.

Ale na pewno spotkałeś nieprzychyl-
nych ludzi?

Całe życie się człowiek spotyka z takimi 
ludźmi. Znowu słowa Ewy Ewart - miarą 
sukcesu jest ilość wrogów.

Wróćmy do tego, co mówiłeś o szkołach. 
Ty chyba odebrałeś dobre wykształcenie?

Tak! Tej szkoły już nie ma, bo w zasa-
dzie to była jedna klasa podległa Cechowi 
Gdańskiemu. Funkcjonowała tak długo, 
dopóki istnieli mistrzowie. Teraz ich już nie 
ma. Ale dzięki nim zostałem wyszkolony 
do pracy w zakładach haute couture - to się 
kiedyś  nazywało zakłady klasy S - obszy-
wało się wszystkich notabli. Mnie uczono 
tak, że każdą zaprojektowaną rzecz musia-
łem wykonać sam i to w większości ręcznie. 
Typowe haute couture. Ale to był wyjątek. 
W Polsce zawsze uczyło się tak naprawdę 
rysunku mody, a jak wiemy papier przyj-
mie wszystko. Potem jednak trzeba jeszcze 
coś z tego zrobić, a z tym jest już gorzej. Ja 
w wieku 19 lat zacząłem pracę w zakładzie 
konfekcyjnym. Przeszedłem tam wszelkie 
etapy wtajemniczenia, od krojczego po kie-
rownika produkcji. 

A jak zostałeś projektantem?
Trochę przypadkowo. Przyjaciółki, któ-

rym szyłem kreacje zgłosiły mnie na kon-
kurs dla młodych projektantów. Moje kre-
acje zdobyły kilka nagród. Traf chciał, że 
Telewizja Gdańsk kręciła wtedy reportaż, 
zainteresowali się mną i wyprodukowali 
cykl programów „Szafa Michała”. Dla mnie 
moda była życiem. Modę testowałem na 
moich przyjaciółkach. Kiedy pojawiały się 
w „Bungalowie” nie było możliwości, żeby 
nie zwracały uwagi. Z czasem otworzyłem 
atelier w Sopocie, właściwie to były trzy 
pracownie - pierwsza na Chopina, druga 
na Paderewskiego i kolejna na „Monciaku”. 
Kiedy wiedziałem już, że nie będę na pewno 
mieszkał na stałe w Sopocie rzuciłem hasło, 
by atelier przy Monciaku zmienić w klub, 
bo i tak kwitło tam życie towarzyskie. I tak 
na bazie mojej pracowni powstał klub Soho. 
W Trójmieście osiągasz pewien pułap i nie 
możesz już wyżej podskoczyć. Wtedy mo-
żesz już tylko usiąść na kanapie w Spatifie 
i się uroczo starzeć. A ja miałem wtedy 33 
lata i uważałem, że na kanapę w Spatifie jest 
jeszcze za wcześnie (śmiech).

Co zatem byś chciał jeszcze osiągnąć 
w swoim zawodzie?

Osiągnąłem już bardzo wiele. Zdobyłem 
te nagrody które chciałem, ze swoimi kolek-
cjami zwiedziłem pół świata. Mam jednak 
wiele marzeń, jednym z nich jest, aby stwo-
rzyć kreację dla Grace Jones. To byłoby coś. 
Bardzo lubię taki mocny typ urody. Nauczy-
łem się że, marzenia mają jedną, podstawo-
wą wadę… lubią się spełniać i trzeba bardzo 
uważać o czym i „w co” się marzy (śmiech).
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dyńscy rugbiści to 
mistrzowie Ekstra-
ligi siódemek, czyli 
rugby siedmiooso-
bowego. Jest to dys-
cyplina olimpijska, 
ale pozostająca nie-
co w cieniu klasycz-

nego rugby w wydaniu pięt-
nastoosobowym. Takie akcje, 
jak rozbierana sesja zdjęciowa 
mają przede wszystkim poka-
zać mieszkańcom Trójmiasta, 
że taka dyscyplina istnieje i jest 
bardzo atrakcyjna dla oka. Na 
pomysł tej sesji wpadł... Karol 
Łykowski, specjalista ds. rekla-
my magazynu „Prestiż“, który 
prywatnie od kilku tygodni 
pomaga drużynie w sprawach 
promocji. 

– Pomysł narodził się bardzo 
spontanicznie, ale od razu zo-
stał podchwycony. Chłopakom 
idea się spodobała, zatem jak 
się powiedziało „A”, trzeba było 
także powiedzieć i „B”. Przy-
stąpiliśmy do działania, szybko 
zorganizowaliśmy plan zdjęcio-
wy. Efekt przeszedł nasze naj-
śmielsze oczekiwania, bo nie 
dość, że zrobiono atrakcyjne 

zdjęcia, to pokazywano je w ca-
łym kraju. O to właśnie chodzi-
ło – mówi Karol Łykowski.

Do zdjęć pozowali zawodni-

cy Floty Gdynia, Tomasz i Ka-
rol Zakaszewscy, Daniel Kalski, 
Krzysztof Szpak i Krzysztof 
Korbolewski oraz modelka Ka-

tarzyna Wensierska. Sesja od-
była się w obiektach Akademii 
Marynarki Wojennej. Modele 
osłonięci byli jedynie ręczni-
kami lub... piłkami do rugby. 
Zdjęcia wykonali Jakub Łęgosz 
i Rafał Nitychoruk.

– Rugby to bardzo miły 
sport dla oka. Również dla ko-
biet. Od razu się zgodziłem na 
taką sesję. W przeszłości kiedy 
grałem w jednej z angielskich 
drużyn takie zdjęcia robiliśmy 
co roku do klubowego kalen-
darza. Poza tym jako rugbista 
lubię wyzwania - powiedział 
„Prestiżowi“ Krzysztof Korbo-
lewski. 

– Każda akcja, która pomo-
że nam wypromować drużynę 
i tą piękną dyscyplinę sportu 
jest warta mojego zaanga-
żowania – dodaje Krzysztof 
Szpak. – Zależy mi, aby na sta-
dion przyciągnąć jak najwięk-
szą liczbę widzów, w tym płeć 
piękną. Rugby to prawdziwie 
męski sport, a kobiety przecież 
uwielbiają patrzeć na prawdzi-
wych mężczyzn, nawet jeśli na 
boisku są całkowicie ubrani, 
spoceni i umorusani –dodaje.

MODeLOwi
R U G B i Ś c i

Nagość zawsze przyciągała uwagę, a my liczymy, że zwrócimy na siebie nie tylko uwagę, ale też przyciągniemy na trybuny 
większą liczbę kobiet - tak o motywach rozbieranej sesji zdjęciowej mówią rugbiści Floty Gdynia.
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bigniew Kąkol, 
właściciel biura po-
dróży „Rejsclub.pl”, 
które specjalizuje 
się w tego typu 
wycieczkach, mi-
łością do cruisingu 
zapałał wiele lat 

temu. Nic więc dziwnego, że jak 
tylko ma okazję to pakuje walizki 
i płynie w rejs. Ostatnią jego po-
dróżą były Karaiby. 

Nie ma czasu na nudę

– Gdy w Polsce zima sypała 
śniegiem, my spędziliśmy ty-
dzień na gorących Karaibach, 
płynąc statkiem Ocean Dream 
należącym do hiszpańskiej linii 
Pullmantur – opowiada Zbi-
gniew Kąkol. Statek z eleganc-
kim wystrojem, wygodnymi 
kabinami oraz bardzo dobrą 
obsługą, gdzie panowała bardzo 
swobodna latynoamerykańska 
atmosfera. Wybraliśmy opcję all 
inclusive, która jest standardem 
u tego armatora, zatem niczego 
nam nie brakowało, nie nadwy-

rężyliśmy też naszego budżetu. 
Jedzenie było wyborne i w ta-
kich ilościach, że aby nie przytyć 
konieczna była wizyta w fitness 
clubie – dodaje. 

Na statku podczas rejsu nie 
można się nudzić. Programy 
animacyjne, dyskoteki, karaoke, 
przedstawienia, pokazy sztuki 
kulinarnej, a nawet aukcje dzieł 
sztuki - każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Chcesz zadbać o urodę? 
Proszę bardzo - drzwi do salonu 
odnowy biologicznej z kosme-
tyczką, masażami i sauną, stoją 
otworem. Lubisz relaks i wyci-
szenie? Biblioteka zaprasza. Moż-
na też zwyczajnie poleniuchować 

przy basenie pijąc schłodzonego 
drinka. Pragniesz rozrywki? Na 
statku oferuje ją kino, teatr, klub 
nocny, liczne bary, można też 
spróbować szczęścia w kasynie, 
a także zrobić zakupy w sklepie 
wolnocłowym. Możliwości spę-
dzenia czasu na pokładzie statku 
wycieczkowego jest naprawdę 
wiele, wszak są to pływające mia-
steczka, w których pasażerom ni-
czego nie może brakować. 

Atrakcje również na lądzie

Na pasażerów mnóstwo atrak-
cji czeka też na lądzie. Oferta 
wycieczek fakultatywnych jest 

bardzo szeroka - od tradycyj-
nych programów objazdowych, 
poprzez imprezy o charakterze 
przygodowym, do bardziej ak-
tywnego spędzania czasu, jak np. 
nurkowanie. 

– Trasa tygodniowego rej-
su obejmowała karaibskie wy-
brzeże Ameryki Południowej 
i Antyle Holenderskie. Roz-
poczęliśmy zwiedzanie od 
Willemstad stolicy wyspy Cura-
cao, najładniejszego z miast na 
Karaibach. To miasto jako jedy-
ne w tym regionie wpisane jest 
na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO – mówi Zbigniew Ką-
kol. – Urzekły nas tam malow-
nicze kolorowe domki, jakby 
wycięte z holenderskiego folde-
ru. Curacao to oczywiście sko-
jarzenie ze słynnym niebieskim 
likierem, którego nazwa pocho-
dzi od wyspy, a wytwarzany jest 
ze skórek gorzkich pomarańczy. 
Kolejnym przystankiem na na-
szej trasie była Cartagena - jedno 
z najpiękniejszych kolonialnych 
miast Ameryki Łacińskiej z im-
ponującą twierdzą San Felipe de 

Podróże

Z

wakacje na 
statku

wakacje na luksusowym statku wycieczkowym do niedawna kojarzone były ze snobizmem i burżujstwem. Nic bardziej mylnego. cruising to 
coraz bardziej popularny i wcale nie tak drogi sposób na oryginalne wakacje.
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Barajas, największą jaką Hisz-
panie zbudowali w Ameryce 
Łacińskiej i starówką w obrębie 
murów obronnych – dodaje pan 
Zbyszek. 

Plaże, wodospady
i lasy tropikalne

Cartagena, której sama nazwa 
przywodzi już na myśl książki 
i filmy o piratach, nazywana była 
Złotymi Wrotami Ameryki. To 
stąd Hiszpanie wywozili skar-
by z Nowego Świata do Europy. 
Było to także jedno z najwięk-
szych miejsc handlu niewolni-
kami. Dziś to najbezpieczniejsze 
miejsce i wizytówka Kolumbii. 
Miasto zachwyca kolorową sta-
rówką, licznymi zabytkowymi 
budowlami, ale przede wszyst-
kim atmosferą, którą najlepiej 
poczuć podczas spaceru po mie-
ście czy siedząc w jednej z licz-
nych kawiarenek. Santa Marta, 
kolejne miejsce w Kolumbii, 
które odwiedził bohater naszego 
tekstu, to najstarsze miasto kra-
ju, a obecnie popularny kurort, 
zwłaszcza położone na południe 
od centrum miasta El Rocadero. 
Po wizycie na niewielkiej sta-
rówce pojechał do Parku Naro-
dowego Tayrona, obejmującego 
porośnięte dżunglą wybrzeża 
z pięknymi plażami, podziwiając 
po drodze majestatyczne ponad 
pięciotysięczne szczyty gór Sier-
ra Nevada. 

– Po spacerze przez las tro-
pikalny i krótkiej kąpieli pod 
ładnymi choć nie imponujący-
mi wodospadami, resztę czasu 
spędziliśmy na plaży, chłodząc 
się zimnym i niezłym lokalnym 
piwem. W drodze powrotnej 
zahaczyliśmy o hacjendę, gdzie 
ostatnie lata życia spędził i gdzie 
zmarł bohater Ameryki Połu-

dniowej Simon Bolivar - El Li-
bertador (Wyzwoliciel). To dzięki 
jego działalności niepodległość 
uzyskało kilka krajów tego konty-
nentu – opowiada pan Zbyszek. 

Z Kolumbii trasa wiodła do 
Colon, drugiego co do wielkości 
miasta Panamy, położonego na 
Wybrzeżu Karaibskim. Stamtąd 
wycieczka wyruszyła do stolicy 
kraju Panama City. Miasto ma 
dwa różne oblicza, nieco zanie-
dbana, ale sukcesywnie odna-
wiana malownicza i nastrojowa 
starówka i imponujące nowe 
miasto z lasem wieżowców na-
zywane Manhattanem Południa. 
To jedno z największych centrum 
finansowych na świecie i wielka 
strefa wolnego handlu. Będąc 
w Panamie nie można było po-
minąć wycieczki nad słynny Ka-
nał Panamski, gdzie ze specjalnej 
platformy widokowej obserwuje 
się przepływające statki. 

– Panama jest piękna, ale Aru-
ba niczym jej nie ustępuje. Na 
Arubie zdecydowaliśmy się na 
objazd wyspy – mówi Kąkol. – 
Naszą przewodniczką była nie-
zwykle sympatyczna pani, która 

pełniła funkcje kierowcy naszego 
busa, przewodnika, a jednocze-
śnie była żywą reklamą swojego 
kraju. Aruba ma obecnie status 
kraju stowarzyszonego z Holan-
dią. Uczyła nas także miejsco-
wego języka papiamento, który 
powstał z mieszanki języków, 
którym posługiwali się koloni-
ści i który jest obecnie jednym 
z oficjalnych języków Aruby. Na-
stępnie spędziliśmy kilka godzin 
na piaszczystej plaży kąpiąc się 
w krystalicznych i ciepłych wo-
dach Morza Karaibskiego. Wie-
czorem natomiast z wielka przy-
jemnością pospacerowaliśmy po 
stolicy Oranjestad, które nie jest 
może tak urokliwe jak stolica 
Curacao, ale ma także widoczne 
holenderskie wpływy architekto-
niczne – dodaje. 

Rejs miał początek i koniec 
w porcie Guaira, co pozwoliło 
na zorganizowanie wycieczki 
do stolicy Wenezueli Caracas. 
Okolice miasta to niestety bar-
dzo charakterystyczne dla wiel-
kich metropolii tego kontynentu 
dzielnice biedy usytuowane na 
wzgórzach. Caracas to zresz-

tą bardzo rozległa metropolia, 
pełna kontrastów, z niewielką 
zabytkową dzielnicą kolonialną. 
Żegnani przez wielkie bilbordy 
z prezydentem Wenezueli Hugo 
Chavezem udali się na lotnisko, 
skąd pełni wrażeń przez Madryt 
wrócili do Polski.

Pływający hotel

Cruising, czyli podróżowanie 
na statkach wycieczkowych to 
wspaniałe wakacje na morzu, 
które pozwalają odpocząć, a przy 
okazji zwiedzić wiele miejsc. Jest 
to przede wszystkim bardzo wy-
godny sposób podróżowania. 
Statek to pływający hotel, który 
przemieszcza się wraz z nami, 
a my mamy możliwość podczas 
krótkiego okresu czasu zobaczyć 
wiele miejsc oddalonych od sie-
bie. Trasy rejsów są specjalnie 
dobierane, tak aby umiejętnie 
łączyć miejsca bogate w zabytki 
z miejscami wypoczynku. Czyli 
elementy kulturowe i rekreacyj-
ne. Rejsy to wspaniała forma 
turystyki, na pewno warta pole-
cenia dla każdego. 

Podróże

Karaibska plaża

N A J L E P S Z E
S U S H I
W TRÓJMIEŚCIE

www.avocado-sopot.plZ E S TAW Y
S U S H I
NA WYNOS

takeaway sushi sets

Sopot, Plac Zdrojowy 1 (Dom Zdrojowy)
tel: 58 585-83-28 ,  511-130-137

RekLAMA



Czym jeżdżę?

en samochód to tak zwany kit-car, czyli auto przezna-
czone do samodzielnego montażu. Decydując się na ta-
kie auto trzeba się liczyć nie tylko ze sporymi kosztami, 
ale też z ogromem czasu, jaki poświęca się na składanie 
tego „cudeńka“. Krzysztof Dejewski, inżynier  z Sopo-
tu pracujący dla szwedzkiego armatora, ma ogromną 
cierpliwość, co w połączeniu z miłością do motoryzacji 
dało efekt właśnie w postaci pięknego Nestora. 

– Wszystkie części i podzespoły zamówiłem w specjalistycznej 
firmie – mówi pan Krzysztof. – Nestora budowałem przez 5 lat. 
Samodzielnie wykonałem 90 procent pracy. Ręcznie wyciąłem piłą 
włośnicową  i wypiłowałem pilniczkiem znaczek na chłodnicy. Samo  
umieszczenie i zamocowanie silniczków do wycieraczek trwało 2 
miesiące ponieważ ciężko było to gdziekolwiek zmieścić. Musiałem 
przekonstruować cały system. Zawieszenie skrzyni biegów zrobiłem 
całkiem nowe - oryginalne się nie mieściło – wspomina Dejewski. 

W tym nestorze można odnaleźć części z ośmiu różnych marek: 
przekładnia kierownicza pochodzi z zastawy 1100, chłodnica z su-
zuki swift 1600, sportowe siedzenia z fiata 125p, wkłady reflektorów 
przednich z NRD-owskiej ciężarówki robur, migacze przednie oraz 
tylne lampy „dostarczył” powypadkowy VW garbus, natomiast pasy 
bezpieczeństwa wymontowano z fiata seicento sporting. Są też pod-
zespoły z poloneza i... harleya davidsona. 

Wszystkie śruby, mocowania blach i uchwyty wykonano ze stali 
nierdzewnej. Zawieszenie i wahacze  piaskowane, malowane prosz-
kowo. Rama ocynkowana ogniowo, elementy metalowe ocynkowa-
ne galwanicznie, a układ wydechowy zrobiono ze stali nierdzewnej. 
Reszta elementów karoserii jest z włókna szklanego - dzięki temu 
nestor jest całkowicie odporny na rdzę. Wyposażony jest tylko w je-
den tłumik, dzięki czemu samochód zyskał głęboki, mocny basowy 
dźwięk. Zdejmowany dach przygotowany został z brezentu. Niesa-
mowity efekt daje kufer podróż-
ny z lat 30. ubiegłego wieku. 

– Gdziekolwiek nim pojadę, 
ludzie przyglądają się z sympa-
tia i podziwem. Robią zdjęcia, 
a inni kierowcy trąbią  i potrafią 
opuścić swoje auta, aby obejrzeć 
nestora i obfotografować z bli-
ska. To moja duma – podsu-
mowuje z uśmiechem Krzysztof 
Dejewski.

t

Pojemność silnika: 1600 cm3
Silnik: Benzyna z jedno
punktowym wtryskiem
od poloneza caro
Moc: 84 KM
Prędkość: 160 km/h
Masa: około 1000 kg
Spalanie: poniżej 10 litrów
w mieście, na trasie7 litrów

Dostojny Nestor
kiedy krzysztof Dejewski wyjeżdża swoim autem na ulice Trójmiasta ściąga uwagę wszystkich. Ludzie są oczarowani widokiem eleganckiego 

auta, o niespotykanej sylwetce, z wielkimi trąbkami z przodu. Ten samochód to Nestor, czyli stylizowana replika legendarnej Alfy Romeo z lat 30.
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Paulina Czajkowska
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KonKurs
Wejdź na

www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na pytania konkursowe.

Do wygrania atrakcyjne nagrody.

HoTEl DWóR olIWSKI

D O  W Y G R A N I A 
JEDNO PODWÓJNE ZAPROSZENIE NA CAŁODZIENNE WEJŚCIE

DO SPA W HOTELU „DWÓR OLIWSKI”.

JACquES ANDRE

D O  W Y G R A N I A 
BON O WARTOŚCI 100ZŁ DO NOWEGO SALONU JACqUES ANDRE 

ZNAJDUJąCEGO SIę PRZY ULICY ELŻBIETAńSKIEJ W GDAńSKU.

Na odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia
pod adresem mailowym

konkurs.trojmiasto@eprestiz.pl
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przestrzeń mieszkania wtapiają 
się ozdoby oraz stylowe głębo-
kie szkło. Atmosfera jaka panuje 
w apartamencie nasycona jest 
elegancją i luksusem. Właści-
ciele mieszkają w nim od kwiet-
nia minionego roku. Podczas 
zakupu sugerowali się przede 

wszystkim doskonałą lokalizacją oraz feno-
menalnym widokiem z okien na panoramę 
i gdyński port. Mieszkanie spełnia wszelkie 
oczekiwania trzyosobowej rodziny – zapew-
nia komfort dla ciała i spokój dla duszy. Aby 
tak się stało potrzebne były jednak zmiany 
aranżacyjne.

– Początkowo mieszkanie składało się 
z czterech oddzielnych pomieszczeń i wą-
skiego korytarza. Wraz z mężem postanowi-
liśmy połączyć sypialnię z salonem i kuchnią, 
dzięki czemu osiągnęliśmy wymarzoną prze-
strzeń – tłumaczy Pani Joanna, właścicielka 
apartamentu. – Pozostałe dwa pomieszczenia 
zostały przeznaczone na pokój dla córki i ła-
zienkę połączoną z ubikacją – dodaje.

W apartamencie dominują dwa kontra-
stowe kolory – biel i czerń. Kremowe ściany 
idealnie pasują do podłogi pokrytej eksklu-
zywnym marmurem travertino alabastrino. 
Natomiast z czarnymi sofami zestawiony 
został niewielkiej wysokości stolik, a także 
ciemne zasłony w kształcie podłużnego „ma-
karonu”. Wchodząc do mieszkania w oczy 
rzuca się od razu salon oddzielony grani-
towym bufetem przynależącym do prostej, 

DeSiGNeRSki AZyL
w morskiej wieży

Natalia lebiedź

kwadratowe i prostokątne bryły, syntetyczne i czyste kształty oparte na linii prostej i czarno - białej kolorystyce - w taki sposób
zaprojektowany został apartament w gdyńskim Sea Towers. wnętrze na pierwszy rzut oka wydaje się nieco ascetyczne, ale efekt

końcowy, do którego dążyli właściciele nie ma jednak nic wspólnego z minimalizmem i surowością. 
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Prestiżowe wnętrze

To lustro zaprojektował słynny designer Phillip Starck

Nowoczesne, kwadratowe i prostokątne bryły dominujące w łazience

Podłoga salonu i kuchni została pokryta marmurem travertino alabastrino
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czarnej kuchni. W kuchni znajduje się sporo 
szklanych elementów potęgujących efekt luk-
susowej elegancji. Jednym z takich elemen-
tów jest podświetlana od góry lampa, która 
sprawia wrażenie zawieszonego w czasie 
i przestrzeni roztrzaskanego na drobne kawa-
łeczki szkła. 

Z salonu przechodzimy otwartą przestrze-
nią do sypialni w srebrno białej tonacji. Na 
środku pokoju znajduje się wielkie łoże, za-
ścielone białą pościelą w srebrne wzory. Poza 
ukrytą lustrzaną szafą, w sypialni swoje miej-
sce również znalazła szafa w srebrnej oprawie 
oraz wiszące nad łóżkiem lustro w ciężkiej 
ramie. Jak mówi Pani Joanna, jest to jedno 
z dwóch luster w Polsce, które zostało zapro-
jektowane przez francuskiego architekta i ar-
tystę wzornictwa Philippa Starck’a. 

W sypialni dominują jasne barwy, w ła-
zience wręcz przeciwnie. Kafle w dwóch od-
cieniach czerni, proste bryły, regularne wnęki 
i geometryczna armatura – łazienka to połą-
czenie surowości i elegancji. Jest w niej jednak 
także i trochę koloru. Mowa o designerskiej 
baterii, która w zależności od temperatury 
wody zmienia barwy z czerwonej na niebie-
ską lub fioletową. 

Apartament jest modernistycznym dzie-
łem sztuki, w którym przeważają proste for-
my i podstawowe kolory. Każde pomieszcze-
nie posiada coś wyjątkowego. Jednak według 
właścicieli mieszkania, nie liczy się tylko 
i wyłącznie wyjątkowy design, ale przyjazna 
aura panująca we wnętrzu. 

Design

Otwarta przestrzeń powstała dzięki połączeniu salonu i kuchni

Nowoczesny pokój dla nastolatki

Sypialnia – Oaza ciszy i spokoju

 Zjawiskowa lampa podświetlana od góry kwiecień 2011 / PRESTIŻ / 27





legancja, luksus oraz wyrafinowana estetyka – 
słowa te wyrażają prawdziwe piękno prezento-
wane przez porcelanę marki Rosenthal. Firma 
istnieje od ponad 125 lat i w swojej ofercie na-
dal posiada serwisy pochodzące z początków 
jej działalności.

Historia firmy sięga pamięcią 1879 rok, kiedy to Philip Ro-
senthal senior postanowił założyć malarnię porcelany w zam-
ku Erkersreuth niedaleko bawarskiej miejscowości Selb. Pod 
wpływem dużego zainteresowania klientów projektami deko-
racyjnymi Rosenthal postanowił otworzyć autorską produkcję. 
Do dziś najbardziej rozbudowanym oraz klasycznym serwisem 
jest pochodząca z okresu międzywojennego Biała Maria. Dzięki 
doskonałym zmysłom, sublimacji oraz kreatywnemu podejściu 
powstała wyjątkowa, subtelna oraz ponadczasowa kolekcja por-
celany, która po dziś dzień zachwyca jakością i oszałamia wzor-
nictwem i marką. Jej nazwa pochodzi od imienia żony Philipa 
Rosenthala. Maria obecnie składa się ze 170 różnych elemen-
tów. Ten szczególny serwis dostępny jest w klasycznej śnieżnej 

E

Swiat
Porcelany

Gdynia, Klif  tel: 58 743 61 23

Gdańsk, Galeria Bałtycka tel: 58 524 56 24

bieli lub w wersji subtelnie dekorowanej. Uzupełnieniem jest 
kolekcja szklana.

W USA prestiżowym serwisem jest porcelana Lenox. Na por-
celanie, jako pierwszy poznał się prezydent Wilson, kiedy to 
w 1914 roku złożył zamówienie na serwis składający się z 1700 
elementów. Kolejnym szczęśliwym posiadaczem i promotorem 
luksusowej porcelany był prezydent Roosvelt, a po nim miło-
ścią do tego szlachetnego i luksusowego towaru zapałali Harry 
Truman, Ronald Reagan i Bill Clinton. Także obecny prezydent 
USA Barrack Obama stał się szczęśliwym nabywcą serwisu Le-
nox. Prezentuje się olśniewająco. W salonach Rosenthal markę 
Lenox reprezentuje serwis Butterfly, który zdobią wielokolorowe 
motyle i kwiaty.

Dzięki doskonałej jakości wyrobu oraz wyjątkowemu wzor-
nictwu firma Rosenthal oferuje porcelanę z najwyżej półki. Taki 
serwis to prawdziwy luksus, na który warto i można sobie po-
zwolić.



O
inwestycji „Tesoro Ivo-
ry Residence” w Su-
chym Dworze koło 
Gdyni słyszeli chyba 
wszyscy. To najbardziej 
luksusowa inwestycja 
w Polsce. Renesanso-

we rezydencje o powierzchni 
od 500 m2 na działkach do 6500 
m2, na terenie inwestycji 4. hek-
tarowy park w stylu angielskim, 
prywatne drogi asfaltowe – nie-
wątpliwie to luksus, na który 
stać tylko dla najbogatszych.

Rezydencje w Klukowie

Jeśli nie chcemy wydać na 
dom wielu milionów złotych, 
a jednak cieszyć się prestiżem, to 
warto zwrócić uwagę na inwe-
stycję „Millennium Residence” 
w Gdańsku Klukowie. Bardzo 
ciekawa, niezwykle rzadka i wy-
różniająca się architektura 300 
metrowej rezydencji z jednej 
strony, z drugiej zaś powierzch-

nia działki wynosząca ponad 
tysiąc m2. Gdy do tego dodamy 
obszerne tarasy, garaż na dwa 
samochody, piwniczkę na wina, 

piękne oświetlenie ogrodowe, 
szlachetną, białą i podświetlaną 
elewację, monitoring i instalację 
przygotowaną pod tak zwany in-

teligentny dom oraz cichą i spo-
kojną okolicę to nie ma wątpli-
wości, że mamy do czynienia 
z inwestycją wyjątkową.

Nie wszyscy jednak chcą 
mieszkać w dużym domu z ogro-
dem. Jeśli szukasz luksusowego 
apartamentu to wybór jest na-
prawdę szeroki. My wybraliśmy 
inwestycje położone z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku.

Prestiż w sercu Trójmiasta

Taką inwestycją jest z pewno-
ścią „Oliwa Park”. Deweloper, 
firma Eurostyl, buduje zespół 
ośmiu budynków zlokalizowa-
nych przy skrzyżowaniu ulic 
Poznańskiej i Bolesława Krzy-
woustego w Gdańsku Oliwie. 
Osiedle jest położone w cen-
trum Trójmiasta, w pobliżu hi-
storycznych obiektów starej Oli-
wy i pasa nadmorskiego. „Oliwa 
Park” wyróżnia się nowoczesną 
architekturą, subtelną kolorysty-
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komfortowa willa z ogrodem, a może ekskluzywny apartament lub penthouse w nowoczesnym wysokościowcu? w Trójmieście i okolicach 
powstaje sporo luksusowych inwestycji charakteryzujących się nowoczesną architekturą, prestiżową lokalizacją, wysokim standardem

wykończenia i adekwatną do tego wszystkiego ceną. 

jakub jakubowski

MieSZkAJ LUkSUSOwO!
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Styl życia

Strefa Relaksu w Oliwa Park

Millennium Residence





Styl życia
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ką elewacji i ekskluzywnymi ma-
teriałami wykończeniowymi. Na 
osiedlu zaplanowano wewnętrz-
ne centrum rekreacji wraz z si-
łownią, saunami oraz salą do 
squasha, które powstanie w sa-
mym sercu osiedla, na dwóch 
kondygnacjach o powierzchni 
440 m2. Ogrodzenie, monito-
ring, cichobieżne windy, logo-
termy, hale garażowe to tylko 
niektóre z licznych udogodnień. 
Największe apartamenty typu 
penthouse, usytuowane na naj-
wyższych kondygnacjach będą 
miały ponad 200 m2, podobną, 
a nawet większą powierzchnię 
będą miały też tarasy do nich 
przynależące. „Oliwa Park” to 
z pewnością prestiż w samym 
sercu Trójmiasta.

Sopockie apartamenty 
i penthousy

Komfort miejskiego mieszka-
nia i spokój parkowego sąsiedz-
twa zapewniają mieszkańcom 
również „Apartamenty Przy 
Plaży” zlokalizowane na pogra-
niczu Gdańska i Sopotu. Loka-
lizacja inwestycji firmy NDI to 
wielki atut. Zaledwie 100 me-
trów od Parku Jelitkowskiego – 
oazy zieleni i relaksu, tylko 200 
metrów od plaży i 300 metrów 
od Sopockiego Klubu Żeglar-
skiego. Wysokość domów nie 

przekroczy trzech kondygnacji - 
parter i dwa piętra, natomiast 
odległość między budynkami 
i specjalnie zaaranżowana zieleń 
zapewnią mieszkańcom pełną 
prywatność. 

W Sopocie warto także zwró-
cić na inwestycję firmy Polnord 
przy ul. Łokietka. Sopocka Re-
zydencja kusi luksusem i kalifor-
nijskim komfortem. Mieszkańcy 
będą mieli do dyspozycji pry-
watny fitness klub, pasaż eksklu-
zywnych butików, salę spotkań, 
taras z jacuzzi i całodobową 
opiekę portiera.

Nad Motławą
i nad morzem

Inwestycje mieszkaniowe 
w Sopocie od dawna uznawane 
są za jedne z najbardziej eks-
kluzywnych nie tylko w Trój-
mieście, ale i w całej Polsce. Od 
niedawna taki status mają też 
inwestycje w Gdańsku, tuż nad 
Motławą, na Ołowiance i Wy-
spie Spichrzów. „Apartamenty 
Waterlane”, „Aura Island”, czy 
„Szafarnia” znajdują nabyw-
ców również za granicą, a ich 
właściciele cenią sobie przede 
wszystkim staromiejski charak-
ter otoczenia, żeglarski klimat 
oraz bliskość centrum miasta 
i pięknej Starówki

W Polsce, także w Trójmie-
ście coraz chętniej kupowane 
są mieszkania i apartamenty 
w wysokościowcach. Trend ten 
z pewnością spopularyzowa-
ły dwie gdyńskie wieże, czyli 
„Sea Towers”, inwestycja firmy 
Invest Komfort. Ci, którzy tam 
już mieszkają zgodnie twier-
dzą, że za widok z okna rozpo-
ścierający się z jednej strony na 
Trójmiasto, z drugiej na Zatokę 
Gdańską, warto zapłacić każ-
de pieniądze. W „Sea Towers” 
mieszkania cały czas są dostęp-
ne, podobnie jak w „Quatro 
Towers”, czyli inwestycji firmo-
wanej przez Hines Polska, zlo-
kalizowanej w samym centrum 
Gdańska Wrzeszcza.

Luksusowe wieże

„Quattro Towers” to cztery 
16-piętrowe wieże oferujące 
blisko 280 mieszkań o pod-
wyższonym standardzie. Tutaj 

Oliwa Park

Apartamenty Przy Plaży



inwestor też stawia na walory 
widokowe. Dzięki wysokości 
wież górujących nad otaczają-
cą zabudową możliwe będzie 
wyeksponowanie wspaniałych 
walorów widokowych Trójmia-

sta. Będą temu sprzyjały duże 
okna do pełnej wysokości po-
mieszczeń, przestronne balkony 
i loggie oraz przeszklone ogrody 
zimowe. W każdej wieży zlokali-
zowana będzie recepcja, z którą 

kontakt będzie możliwy przez 
wewnętrzny intercom. Teren 
wewnętrzny pomiędzy budyn-
kami wypełni się zielenią i ży-
ciem dzięki zaaranżowanemu 
tu bezpiecznemu mini parkowi 

z miejscami do odpoczynku 
oraz placem zabaw dla dzieci.

Ilość luksusowych i prestiżo-
wych inwestycji w Trójmieście 
jest spora, zatem każdy znajdzie 
coś dla siebie.  

RekLAMA

Styl życia

Quatro Towers



Ż
ywa reklama, naganiacz 
konsumpcji, mesjasz 
mody, socjotechniczny 
czarodziej. On - trend-
setter. Spełnia dwie 
podstawowe funk-
cje: jest do oglądania 

i naśladowania. Jego przesłanie 
brzmi: chcesz być mną! 

Trendsetter
o krok przed innymi

Jest pewny siebie, chłonie no-
winki ze świata mody i techniki, 
potrafi przekonująco prezen-
tować to, czego inni jeszcze nie 
znają. Jest zawsze o pięć minut 
do przodu przed resztą. Dociera 
wszędzie tam, gdzie nie dociera 
inny przekaz reklamowy. Ubrany 
od stóp po głowę w markowe ciu-
chy, namaszczony przez stylistów 
i fryzjerów, trendsetter wyrusza 
na łowy. Jego świat mieści się 
w wielkomiejskiej dżungli, po-
śród biur, agencji reklamowych, 
uniwersytetu, najmodniejszych, 
lanserskich klubów i kawiarni. 
Jest wszędzie tam, gdzie bywać 
się powinno. Zalecane jest bywa-
nie ze szczególnie popularnymi 
osobami, tzw. celebrytami, najle-
piej na jakiejś zamkniętej szczel-

nie imprezie. Wszak tam kręci 
się najbardziej pożądany target. 
Jakie cechy musi posiadać tropi-
ciel trendów? 

Filip, właściciel firmy rekla-
mowej, były trendsetter wymie-
nia: otwarty, charyzmatyczny, 
bystry, elokwentny, wygadany, 
„twarzowy”. Musi interesować się 
praktycznie wszystkim, aby mieć 
o czym dyskutować z ludźmi. Do 
tego Filip dorzuca jeszcze silny 
charakter, tolerancję oraz od-
porność na przeróżne społeczne 
dewiacje. Musi interesować się 
praktycznie wszystkim, aby mieć 
o czym dyskutować z ludźmi. 
Wysoce pożądane jest posiada-
nie znajomych w ilościach hur-
towych: 

– Firma, w której pracowałem 
zwracała uwagę na ilość znajo-
mych, sprawdzała nawet zawar-
tość kontaktów w moim telefonie 
komórkowym – mówi Filip.

Czy trendsetting to trudna 
praca? Ruslana Zhukowa, była 
trendsetterka, a obecnie cool-
hunterka, architekt wnętrz i tre-
nerka ds. kreowania wizerunku 
formalnego twierdzi, że profesja 
ta tylko z pozoru wydaje się lek-
ka, prosta i przyjemna. 

– W tej pozornie miłej pracy 

też tkwi haczyk. Jeśli zgadzasz 
się, stosując taktykę marketin-
gu szeptanego, promować pro-
dukt mało atrakcyjny dla ciebie, 
przestajesz być skuteczny i wia-
rygodny. Sukces tkwi w tym, by 
w połączeniu z silną i barwną 
osobowością, promować produkt 
w sposób nienachlany, swobod-
ny. Nie warto ładować się w coś, 
co nam nie leży. Brak przekona-
nia nie przekona innych. Nigdy 
– mówi Rusłana Zhukowa.

Polowanie czas zacząć

Trendsetter nie może być na-
chalny, nie może się też ujaw-
nić. Musi w sprytny i dyskretny 
sposób namówić nas do czegoś, 
o czym nie mamy pojęcia. Skła-
niać do zakupu, ale bez wyżyma-
nia klienta. Swoje „ofiary” wy-
łapuje najczęściej na imprezach. 
Przysiada się do obcej osoby 
lub grupy ludzi i wykorzystując 
socjotechniczne sztuczki zaba-
wia ich rozmową, by wkupić 
się w ich łaski. Przyciąga uwagę 
swoim nienagannym wyglądem, 
kusi modnymi dodatkami, nęci 
zapachem drogich perfum. Odu-
rzone nimi ofiary nie chcą się już 
od niego uwolnić, chcą być takie 

jak ON - tak samo modne, tak 
samo ładnie pachnące, tak samo 
cool. Gdy trendsetter orientuje 
się, że rozmówcy złapali haczyk 
przystępuje do wykonania za-
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Moda to ciągłe zmiany, a każdy sezon wita nas nowością. Marketerzy błądzą po omacku, badania rynku zawodzą. wtedy na ratunek przybywa 
trendsetter -  prognostyk mody i samorodny lider opinii z garścią socjotechnicznych sztuczek w rękawie.

Magdalena MajChrzak

POŁAwiAcZe  TReNDÓw

Olivier Janiak

Edyta Herbuś
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dania. Zdobywając ich sympa-
tię zdobywa numery telefonów, 
udaje zainteresowanie, podtrzy-
muje często pseudo przyjaciel-
skie kontakty. Natalia, trójmiej-
ska trendsetterka promuje sobą 
ubrania. 

– Raz tylko zdarzyło mi się 
reklamować kosmetyki, a ściśle 
mówiąc tusz do rzęs znanej mar-
ki – mówi Natalia, która nie chce 
zdradzać swojego nazwiska. – To 
mogłoby zrazić do mnie wielu 
znajomych. – tłumaczy. – Moim 
obowiązkiem jest ubierać się 
w markowe ciuchy i robić im do-
bry PR. Muszę także przekonać 
innych, że akurat ta sukienka czy 
ta akurat bluzka jest modna i na-
leży ją kupić – mówi Natalia. 

Celebryci trendsetterami

Także wśród tzw. celebrities, 
nietrudno wymienić osoby po-
wszechnie uznawane za trend-
setterów. Modę lansuje np. Mał-
gorzata Kożuchowska, często 
wymienia się też Monikę Brod-
kę, Oliviera Janiaka i Kubę Wo-
jewódzkiego. Czym zatem różni 
się trendsetter od celebryty? We-
dług Rusłany Zhukowej niczym.

– Byłabym skłonna nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że 
na polu trendsetterskim zaszły 
dalekie zmiany i to właśnie ce-
lebryci, bywalcy salonów parają 
się tym zajęciem. Jeśli zaś chodzi 
o „szarych obywateli” działają-
cych w imię marki, coraz czę-
ściej przechodzą oni w stronę 
coolhuntingu. Po to, by stworzyć 
nowy trend, dać do przetestowa-
nia celebrytom –mówi. 

Coolhunter zajmuje się głów-
nie obserwowaniem danej grupy 
społecznej. Bardzo często jest jej 
członkiem, co ułatwia mu pozna-
nie zwyczajów, trendów czy po-
trzeb, jakie ją charakteryzują. Na 
podstawie prowadzonych przez 
coolhuntera obserwacji firmom 
jest łatwiej dostosowywać kon-
kretne produkty do danej grupy 
odbiorców oraz ulepszać te, któ-
re pojawiły się do tej pory. 

Mów do mnie szeptem 

Trendsetter natomiast, po-
siłkuje się tzw. marketingiem 
szeptanym (z ang. buzz mar-
keting). Jego początki sięgają 
lat 50. ubiegłego wieku, kiedy 

to Heineken wynajął wówczas 
30 studentów, by chodzili po 
nowojorskich barach i pytali 
o jego piwo, ale dopiero inter-
net, wraz z  YouTube i blogami, 
pozwolił mu rozwinąć skrzydła. 
To taki rodzaj marketingowego 
chwytu, w którym do reklamy 
danego produktu wykorzystu-
je się plotkę lub informację. 
Pozytywne opinie działają tak 
samo skutecznie jak reklama, 
a do tego są - w przeciwień-
stwie do reklamy - darmową 
promocją. Negatywne pozwa-
lają na wprowadzenie korekt 
i lepiej przystosować produkt 
do oczekiwań konsumentów. 
Szeptomarketing nie jest w Pol-
sce aż tak powszechny, ale wciąż 
się rozwija. Z jego usług korzy-
stają zagraniczne firmy działają-
ce na krajowym rynku, takie jak 
Coca Cola czy Sony Music Pol-
ska. O wykorzystywaniu trend-
setterów mówią również wła-
ściciele polskich marek, m.in. 
spółka LPP, właściciel „Rese-
rved„ czy „Cropp Town”. Jedną 

z pierwszych polskich agencji 
specjalizujących się w tej dzie-
dzinie jest Streetcom. Firma 
zatrudnia tzw. trendekspertów 
w całej Polsce, także w Trójmie-
ście. Są w różnym wieku, mają 
różnorodne zainteresowania. 
Dzięki temu może zapraszać je 
do kampanii, które są dla nich 
ciekawe.  Bartosz Jurkiewicz, 
specjalista ds. mediów spo-
łecznościowych podkreśla, że 

w marketingu szeptanym naj-
istotniejsza jest wiarygodność. 

Zjednaj sobie fanów

– To ona buduje zaufanie, 
które z czasem przeradza się 
w zaangażowanie oraz lojalność 
wobec marki – mówi. – Najlep-
szymi przykładami marketingu 
szeptanego są działania firm na 
facebooku - oficjalne stanowisko 
firmy, jej opinie i komentarze do 
wydarzeń są czytane przez osoby 
skupione wokół marki. Ci dzielą 
się nimi ze swoimi znajomymi, 
którzy często przesyłają informa-
cje swoim znajomym. Internauci 
najchętniej dzielą się informacja-
mi, które ich dotyczą i z których 
mogą czerpać zysk np. konkursy, 
zniżki, promocje, ale również 
wartościowe, unikatowe treści, 
artykuły, wywiady, zdjęcia itp. – 
dodaje Bartosz Jurkiewicz.

Mówi się (i szepcze), że marke-
ting szeptany jest niezbyt etyczną 
metodą marketingu. Piotr Ku-
zak, obserwator ludzi i trendów, 

były exStreetcomowiec, obec-
nie zajmujący się wdrażaniem  
nowych produktów w Play, nie 
widzi jednak nic złego w wyko-
rzystywaniu trendsetterów do 
oddziaływania na innych.

– Jeśli firmy wykorzystują 
swoich fanów w sposób natural-
ny do oddziaływania na resztę 
społeczeństwa, to nie ma w tym 
nic nagannego. Nagradzanie 
swoich „fanów” próbkami pro-

duktów, testowanie i zbieranie 
opinii od nich na temat produktu 
jest czymś co powoduje, że „fan” 
staje się naturalnym wybrańcem. 
Jest wdzięczny firmie za wyróż-
nienie i dzieli się tym ze swoim 
otoczeniem. Oczywiście jeśli go 
coś wkurza również pójdzie to 
w eter. Dziś dzięki internetowi, 
„komórkom”, portalom społecz-
nościowym „plotka” niesie się 
szybko! –mówi.

Smutnej pani, mówimy nie! 

Można się oburzać, ale pa-
trząc z boku, trzeba przyznać, że 
marketing szeptany jest świet-
nym pomysłem. Diabelskim, ale 
skutecznym. Czasy, kiedy do za-
kupu namawiały nas panie eks-
pedientki, billboardy czy ulotki, 
bezpowrotnie minęły. Reklamy 
ze smutną panią, która nie może 
doprać skarpetek, nie trafiają 
do znudzonego widza. Agencje 
reklamowe dostrzegły w trend-
setterach potencjał, a tropiciele 
mody na dobre wkomponowali 
się w marketingowy pejzaż. Nie 
pozostaje nic innego jak zaak-
ceptować nową rzeczywistość, 
w której manipulacja i perswazja 
stały się wytrychem do pozyski-
wania konsumenckich dusz.

Styl życia

Kate Moss

Colin Farrell

Rusłana Zhukova

kwiecień 2011 / PRESTIŻ / 35



F
abuła serialu „Linia 
Życia” obejmuje losy 
jednocześnie trzech 
pokoleń – nastolatków, 
trzydziestokilkulatków 
i ich rodziców. W śro-
dowisko biznesme-
nów wcielają się - Jan 

Monczka, Beata Ścibakówna 
i Tomasz Ciachorowski, lekarzy 
- Aleksander Mikołajczak i Ra-
dosław Pazura, a restauratorów 
- Małgorzata Potocka i Zbigniew 
Suszyński. W barwny świat sa-
lonu piękności zaprosi widzów 
Aleksandra Woźniak. W pozo-
stałych rolach zobaczymy m.in. 
Katarzynę Maciąg, Annę Samu-
sionek, Sebastiana Fabijańskie-
go, Andrzeja Niemyta, Weronikę 
Asińską, Julię Pogrebińską, Pau-
linę Chruściel, Martę Ścisłowicz, 
czy Aleksandrę Hamkało. 

– Serial jest o pięknych lu-
dziach, piękny plastycznie, jest 
wspaniale fotografowany – opo-
wiada Ewa Telega, rzecznik pra-
sowy współproducenta filmu, 
firmy Akson Studio. – Ma pięk-
ne kadry, kostiumy. Można go 
określić słowem glamour. Moc-
ną stroną są aktorzy, których 
widzowie doskonale znają, ale 

również tacy, którzy dopiero na 
ten panteon gwiazd wchodzą. To 
cecha Aksonu, że zawsze w swo-
ich produkcjach kreuje nowe 
gwiazdy. Są to młodzi ludzie, ale 
wyjątkowo piękni” – dodaje Ewa 
Telega. 

Inna twarz
Ciachorowskiego

Jedną z głównych ról w no-
wym serialu Polsatu gra wspo-
mniany już Tomasz Ciachorow-
ski, który urodził się w Gdańsku. 
Do dzisiaj mieszkają tu jego ro-
dzice, których ma okazje odwie-
dzać przyjeżdżając tu na zdjęcia. 
Widzowie mogą podziwiać go na 
planie w roli Igora Grabowskiego 
- wyrachowanego, bezwzględne-
go biznesmena, manipulującego 
ludźmi. Bywalec salonów, za-
wsze modny, nosi najlepsze gar-
nitury, używa najdroższych per-
fum i lubi otaczać się gadżetami. 
Piękna żona i kochanka dopeł-
niają jego obrazek. Czy można 
określić go mianem „czarnego 
charakteru”?

– Ja bym go tak nie klasyfi-
kował. Choć to arogancki, bez-
czelny, wyrachowany typ chama, 

któremu zależy na pozorach, ma 
w sobie ludzkie odruchy. Ale by 
do nich dotrzeć, będzie musia-
ła stać się prawdziwa tragedia 
w jego życiu – mówi Tomasz 
Ciachorowski, który cieszy się 
z udziału w nowym projekcie 
i z możliwości wcielenia w po-
stać, jakiej do tej pory nie zagrał 
w innych produkcjach telewizyj-
nych. – Jest to interesujące za-
równo dla mnie samego, ale chy-
ba także i dla widza, który będzie 
miał okazję poznać mnie z innej 
strony – twierdzi aktor.

Sopot i Gdynia na planie

Producentami serialu „Linia 
życia” są firmy Akson Studio 
i Bogota Film, należące do Mi-
chała Kwiecińskiego. To właśnie 
ten człowiek, jeden z najważ-
niejszych ludzi w polskim prze-
myśle filmowym i telewizyjnym, 
odpowiedzialny był m.in. za 
produkcję serialu „Samo Życie”, 
nadawanego w telewizji Polsat 
przez osiem lat. Zdjęcia do „Li-
nii życia” kręcone były przede 
wszystkim w Gdyni i Sopocie. 
Zdaniem producentów te dwa 
miasta są synonimem sukcesu, 

rozwoju i nowoczesności, a tacy 
też są bohaterowie serialu. Warto 
zwrócić przede wszystkim uwa-
gę na piękne zdjęcia plenerowe, 
które w zdecydowanej większo-
ści kręcone były w Gdyni Orło-
wie. 

– Wybraliśmy Gdynię, bo 
przede wszystkim zależało nam 
na tym, by pokazać widzom 
ten piękny region – opowiada 
„Prestiżowi“ Jarosław Ciesiel-
ski, przedstawiciel Bogota Film. 
Akcja naszego serialu toczy się 
w miejscu, które warto odwie-
dzać, a które wciąż jest jeszcze 
mało doceniane przez turystów. 
Pragniemy wyeksponować te 
piękne, lecz wciąż nie wszystkim 
znane plenery – dodaje Jarosław 
Ciesielski.

Oprócz klifu orłowskiego, 
pięknej plaży i molo w Orłowie, 
widzowie mogą podziwiać rów-
nież ogromną ilość gdyńskich 
obiektów i miejsc. Zdjęcia były 
realizowane m.in. przy Bulwarze 
Nadmorskim, plaży gdyńskiej, 
Skwerze Kościuszki i na Kamien-
nej Górze. Występująca w „Linii 
życia” restauracja „Delfin” to 
w rzeczywistości restauracja 
„Pod Skorpionem”, mieszcząca 
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Przyszła pora na Trójmiasto. Od początku marca widzowie mogą podziwiać najnowszy serial Polsatu pt. „Linia życia” kręcony głównie w Gdyni
i w Sopocie. To historia czterech rodzin ze środowiska biznesmenów, lekarzy i restauratorów, należących do elity finansowej i towarzyskiej.
w serialu czekają więc na nas eleganckie wnętrza, ciekawe kreacje i luksusowe samochody. Ale także zakulisowe rozgrywki i bezwzględna

walka o duże pieniądze.

natalia tyszka

Zdjęcia do serialu Linia Życia kręcone były w Sea Towers

Trójmiejska linia życia

36 / PRESTIŻ / kwiecień 2011



się w Orłowie. Część zdjęć zreali-
zowano również w luksusowych, 
niedawno wybudowanych apar-
tamentach w Sea Towers. Ekipa 
„Linii życia” zawitała również do 
Sopotu, na słynne sopockie molo 
i wiecznie żywy „Monciak”.

Darmowy city placement

Serial kręcony w Trójmieście 
to dobry sposób na promocję 
naszego regionu, gdyż pokazuje 
go takim, jaki teraz jest. Nic więc 
dziwnego, że samorządowcy cie-
szą się, że być może widzowie se-
rialu zechcą odwiedzić miejsca, 
w których był on kręcony i za-
chwycą się pięknymi widokami. 

– Umiejscowienie fabuły seria-
lu czy filmu może stanowić jedno 
z narzędzi marketingowych słu-
żących promocji miasta – mówi 
Anna Bielicka z agencji Personal 
PR. – Jeśli serial zdobędzie po-
pularność, polscy widzowie na 
pewno chętnie odwiedzą w wol-
nej chwili miejsca, gdzie na co 
dzień pracują i wypoczywają ich 
ulubieni bohaterowie. To rów-
nież szansa dla Trójmiasta, aby 
pokazało swoje ogromne walory, 
nie tylko estetyczne – dodaje.

Słowa Anny Bielickiej mają 
potwierdzenie w rzeczywistości. 
Wystarczy wspomnieć choćby 
o serialu „Ojciec Mateusz”, któ-
rego akcja dzieje się w Sando-
mierzu. Emisja serialu spowo-
dowała aż 30 procentowy wzrost 
liczby turystów w tym pięknym 
mieście. A gdy pojawiły się plot-
ki, że producenci chcą przenieść 

akcję do Warszawy, samorząd 
województwa świętokrzyskiego 
i Regionalna Organizacja Tury-
styczna podpisały umowę z Tele-
wizją Polską o współfinansowa-
niu serialu. W zamian za ponad 
2 mln zł telewizja pokazuje mię-
dzy innymi zabytki Sandomie-
rza i okolic w czołówce serialu, 
a i plan zdjęciowy został posze-
rzony o atrakcje kolejne atrakcje 
turystyczne miasta i regionu. 

W przypadku „Linii Życia“ 
władze miasta i regionu nie mu-
siały sięgać do kasy, ale kto wie, 
czy nie będą musiały, jeśli serial 
zdobędzie taką popularność, 
jak choćby wspomniany „Ojciec 
Mateusz”.

– Miasto nie finansuje seria-
lu, ale idziemy twórcom na rękę 
ułatwiając im realizację zdjęć 
i udostępniając miejsca plenero-

we. W razie potrzeby zamykane 
są również niektóre ulice. Oczy-
wiście cieszymy się, że serial jest 
kręcony między innymi i w So-
pocie, bo to dla miasta orygi-
nalna i dobra promocja – mówi 
Magdalena Jachim, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Sopotu. 

Gdynia filmowa

Podobnie władze Gdyni za-
pewniają, że nie miały nic wspól-
nego z decyzją producenta o wy-
borze akurat swojego miasta na 
plan serialowy. Przypuszczalnie 
nie jest to dla nich zaskakujące, 
bo Gdynia od dawna uznawana 
jest za miasto filmowe - niejed-
nokrotnie gościła już na dużym 
ekranie. Choćby obecnie mamy 
możliwość podziwiania na 
ekranach kin nowej produkcji 

pt. „Czarny czwartek” opowia-
dającej o masakrze robotników 
w grudniu 1970 roku. To w Gdy-
ni również odbywa się od 1986 
roku coroczny Festiwal Filmów 
Fabularnych, na który zjeżdża-
ją największe sławy polskiego 
kina. Tutaj też od roku działa 
Gdyńska Szkoła Filmowa, a we 
wrześniu 2008 roku prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek powo-
łał też do życia Gdyński Fundusz 
Filmowy, mający na celu wspie-
ranie wszelkich przedsięwzięć 
filmowych, w które angażuje 
się Gdynia. Serial „Linia Życia” 
jest jednak pierwszą produkcją 
pokazującą w pełni nowoczesną 
Gdynię, miasto dynamicznie się 
rozwijające, w pełni europejskie, 
w którym mieszkają ludzie suk-
cesu. Ludzie - jak wszędzie - nie 
do końca doskonali, ale robiący 
kariery, pozbawieni zaścianko-
wości i prowincjonalnych kom-
pleksów. 

Serial można oglądać na ante-
nie telewizji Polsat od poniedział-
ku do piątku o godzinie 19.30. 

Styl życia

Aktorzy na gdyńskiej plaży

Plan zdjęciowy na Zatoce Gdańskiej

WAżNiEJSzE FilMy i SERiAlE
KRęCoNE W TRóJMiEśCiE:

„Wolne miasto”, „Czarna Perła”, „Rapso-
dia Bałtyku”, „Mały marynarz”, „Wróżby 
kumaka”, „Miasto z morza”, „zimowy oj-
ciec”, ”Pułkownik Dąbek”, „Wypracowa-
nie”, „ludzie Gdyni”, „Czarny Czwartek”, 
„Wiatr od morza”, „Człowiek z żelaza”, 
„Do widzenia, do jutra”, „Reich”, „Słod-
ko – Gorzki”, „Sztos”, „Blaszany Bębe-
nek”, „Na kłopoty Bednarski”, „Czterej 
pancerni i pies”, „07 zgłoś się”, „Stawka 
większa niż życie”.
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Gabinet
Medycyny 
Estetycznej

tel. kom. +48 506 17 1814
SEA TOWERS Gdynia
ul. Hryniewickiego 6C
gabinet nr. 3
www.dermatolog-gdynia.pl

Z magazynem 10 % rabatu.

tkanki tłuszczowej

 kwasem hialuronowym

 peeling na przebarwienia

konsultacje do zabiegów są bezpłatne

lek. med. Anna Omernik
specjalista dermatolog

RekLAMA

abieg ma na celu 
usunięcie fałdu skór-
no - tłuszczowego 
w środkowej i dol-
nej części brzucha – 
Dzięki temu osiąga 
się efekt płaskiego 
brzucha i zmniej-

szonego obwodu. Umożliwia 
to łatwiejszy dostęp do higie-
ny okolic intymnych, a przede 
wszystkim poprawia komfort 
życia i jego jakość – tłumaczy dr 
Jerzy Jankau, specjalista chirur-
gii plastycznej.

Do zabiegu kwalifikują się 
pacjenci z nadwagą oraz z pato-
logiczną otyłością. Zdarzają się 
również osoby u których wy-

stępuje tendencja do szybkiego 
chudnięcia i przybierania na wa-
dze. Powszechnym zjawiskiem 
zauważalnym u kobiet jest chęć 
szybkiego powrotu do dobrej 
kondycji po ciąży. 

– Nie zawsze jednak jest to 
takie proste. Macierzyństwo 
u kobiet może doprowadzić 
do uszkodzeń przedniej ściany 
brzucha, głębokiej patologii lub 
nieestetycznego wyglądu. I nie 
dotyczy to tylko i wyłącznie ko-
biet, które rodziły wielokrotnie. 
Zdarza się także po pierwszej 
ciąży. W takich przypadkach 
abdominoplastyka opłaczona z 
jednoczesną naprawą przedniej 
ściany brzucha jest jedynym ra-

tunkiem – tłumaczy dr Janusz 
Zdzitowiecki z gdyńskiej Kliniki 
Chirurgii Plastycznej, Estetycznej 
i Rekonstrukcyjnej III Gracje. 

Ale nie tylko kobiety po ciąży 
fundują sobie plastykę powłok 
brzucha. Coraz częściej zabieg 
ten przeprowadzany jest tak-
że u mężczyzn. Dzięki operacji 
inwestują nie tylko w swój wy-
gląd, ale również w doskonałe 
samopoczucie. Niestety nie ma 
jednej techniki operacyjnej po-
zwalającej w każdym przypadku 
osiągnąć najlepszy rezultat este-
tyczny i funkcjonalny. 

– Dlatego też tak ważna jest 
konsultacja przedoperacyjna, 
podczas której chirurg wnikliwie 
ocenia rozległość uszkodzenia 
przedniej ściany brzucha, nad-
miar skóry i położonej pod nią 
tkanki tłuszczowej, jakość skóry, 
ilość i położenie rozstępów, stan 
układu rozcięgniowego brzucha, 
napięcie mięśni prostych brzu-
cha. Identyfikuje też ewentualne 
przepukliny oraz ocenia sylwet-
kę pacjenta – mówi dr Janusz 
Zdzitowiecki.

Pacjent powinien być świa-
domy podejmowanej decyzji, 
ponieważ operacja jest długa 
i ciężka. Wymaga wyrzeczeń 
oraz długiej rekonwalescencji. 
Przed operacją pacjent powi-

nien ustabilizować wagę tak, aby 
w późniejszym czasie nie wy-
stąpił efekt jojo. Zabiegi abdo-
minoplastyki przeprowadza się 
w znieczuleniu ogólnym. 

– Rozpoczyna się od wyzna-
czenia linii cięcia. Po umyciu 
pola operacyjnego rozcina się 
skórę. Wypreparowywane są 
tkanki, a pępek przenosi się 
w nowe miejsce. Powstały płat 
naciąga się, formując płaski 
brzuch – mówi Jerzy Jankau. 
– W niektórych przypadkach 
można posiłkować się liposuk-
cją, jeżeli warstwa tkanki tłusz-
czowej jest gruba – dodaje.

Cięcie operacyjne jest dość 
długie, lecz blizna po nim pozo-
staje stosunkowo cienka i łatwo 
ją ukryć pod bielizną. Po zabiegu 
chirurdzy zalecają dwudniowy 
pobyt w szpitalu oraz noszenie 
pasa uciskowego zmniejszjące-
go obciążenie przedniej ściany 
brzucha. Przez pierwsze kilka 
tygodni po zabiegu pacjent nie 
powinien sie przemęczać - pra-
cować, ćwiczć oraz nosić cięża-
rów powyżej 2 kg. Nie powinien 
się przemęczać - pracować, ćwi-
czyć oraz nosić ciężary. Powrót 
do pełnej aktywności życiowej 
zależny jest od postępu gojenia 
oraz reakcji organizmu i trwa za-
zwyczaj około 6 - 8 tygodni. 

Z

Natalia lebiedź

Zdrowie i uroda

Skalpelem po brzuchu
estetyczny i zadbany brzuch to dla wielu kobiet i mężczyzn główny wyznacznik 

atrakcyjnego wyglądu, dobrego samopoczucia i zadowolenia z własnego ciała. 
Jednak ćwiczenia i kosmetyczne zabiegi nie zawsze są do końca skuteczne... 
Ratunkiem jest  wtedy abdominoplastyka, czyli zabieg operacyjny polegający

na usunięciu nadmiernej ilości skóry oraz tłuszczu z podbrzusza lub
śródbrzusza, a także na plastyce mięśni brzucha.

Nie tylko kobiety po ciąży fundują sobie plastykę powłok brzucha, 
coraz częściej zabieg ten przeprowadzany jest także u mężczyzn



Promocja

wiadomość w tej 
dziedzinie rośnie 
z roku na rok, wraz 
ze wzrostem sposo-
bów na jego osią-
gnięcie. Na rynku 
dostępne są różne 
pasty do wybielania, 
paski wybielające 

dostępne w sklepach oraz apte-
kach. Są to preparaty do samo-
dzielnego stosowania, oferujące 
w zamian za łatwość stosowa-
nia niekoniecznie zadowalające 
efekty, przy jednoczesnym braku 
kontroli odpowiedniego specjali-
sty nad stanem zębów.

Druga grupa preparatów wy-
bielających to różnego rodzaju 
żele o różnych stężeniach, dobie-
rane przez lekarza dentystę do 
stosowania domowego lub gabi-
netowego.

Każdy proces wybielania po-
przedzony jest wywiadem i bada-
niem wstępnym oceniającym stan 
uzębienia pacjenta i doborem 
odpowiedniej metody wybiela-
nia. Zanim poddamy się proce-
sowi wybielania, należy wykonać 
kompleksowe czyszczenie (higie-
nę jamy ustnej) przeprowadzoną 
przez higienistkę stomatologicz-
ną. Zabieg taki trwa około jednej 
godziny, a nasze zęby oraz dziąsła 
poddane są wnikliwemu oczysz-
czaniu z wszelkiego typu osadów, 
płytki bakteryjnej, kamienia na-
zębnego mogących wpływać ne-
gatywnie na proces wybielania. 
Zęby oraz przestrzenie pomię-
dzy nimi poddawane są piasko-
waniu specjalnymi preparatami 
o mikroskopijnych średnicach 
i odpowiedniej twardości, bez-
piecznej dla szkliwa, uzyskując 
w ten sposób idealnie gładką 

powierzchnię zębów (zapobiega 
przywieraniu wszelkich osadów), 
następnie nakładamy preparat 
mający na celu odpowiednie 
zabezpieczenie i zaopatrzenie 
zęba w minerały. Zabieg ten ma 
wpływ także na dziąsła i z uwagi 
na ich podrażnienie nie należy 
od razu poddawać się procesowi 
wybielania. Po odczekaniu odpo-
wiedniego czasu należy zgłosić 
się ponownie do gabinetu, gdzie 
zostanie zaproponowany odpo-
wiedni proces wybielania.

Mamy do zaoferowania dwa 
typy wybielania- domowy i gabi-
netowy. Sposób domowy polega 
na wykonaniu dwóch indywidu-
alnych nakładek na zęby, z przy-
gotowanymi przestrzeniami na 
żel wybielający i dobraniu od-
powiedniego stężenia preparatu 
przez lekarza dentystę. Pacjent 
sam decyduje kiedy ma czas  na 
wybielanie, samodzielnie apliku-
je preparat i zakłada nakładki ,np. 
na noc (NiteWhite) lub w ciągu 
dnia (DayWhite). Preparaty przez 

nas stosowane znacząco reduku-
ją nadwrażliwość, zmniejszają 
nawroty przebarwień, zwiększa-
ją połysk szkliwa przy równo-
czesnej jego odbudowie. Jest to 
proces długotrwały (ok. tygodnia 
regularnego stosowania) dający 
bardzo dobre efekty.

W przypadku, kiedy pacjent 
oczekuje efektu natychmiasto-
wego, proponujemy poddanie się 
zabiegowi wybielania przy użyciu 
specjalnej lampy ZOOM2, która 
oferuje bardzo wysoką skutecz-
ność działania, w bardzo krótkim 
czasie (45 min.) Jest to system, 
którego opatentowana tech-
nologia Photo Fenton (reakcja 
chemiczna  nadtlenku wodoru, 
aktywowana przez bez sodowe, 
krótko łukowe światło), gwa-
rantuje, że zęby będą jaśniejsze 
o 8 tonów w ciągu trzech a na-
wet dwóch 15 minutowych sesji, 
przy jednoczesnej zmniejszonej 
nadwrażliwości (do 48 godz. po 
zabiegu) poprzez stosowanie żeli 
o niewielkich stężeniach. Nasz 

system gwarantuje (w zależno-
ści od czynników zewnętrznych 
takich jak dieta, tytoń, itp.), że 
uśmiech będzie już zawsze ja-
śniejszy niż był, a kolor uzy-
skany po zakończeniu kuracji 
będzie utrzymywał się od 8 do 
16 miesięcy. Jeśli jednak wystą-
pi indywidualna tendencja do 
ponownego przebarwiania się 
zębów istnieje możliwość prze-
prowadzenia kuracji przypomi-
nającej (jedna 15 min. sesja). Ta 
metoda znana jest już od 1918r. 
i wykorzystuje ją kilka firm na 
świecie, my wybraliśmy system 
zapewniający zmniejszoną nad-
wrażliwość (niskoprocentowe 
żele), przy równoczesnym osią-
gnięciu bardzo dobrych efektów, 
nie porównywalnych z innymi 
tego typu urządzeniami.

Zainteresowanych tym sposo-
bem przywrócenia blasku swoje-
mu uśmiechowi zapraszamy do 
odwiedzenia naszego gabinetu na 
bezpłatne konsultacje, po wcze-
śniejszym umówieniu wizyty.

Ś

Ceramic Studio Sp.z o.o. Gabinet Stomatologiczny White Smile
Sopot, ul.Kopernika 17   •   tel. 606 98 77 66

www.white-smile.pl   •   e-mail: info@white-smile.pl

Posiadanie pięknego białego uśmiechu stało się w ostatnim czasie swego rodzaju normą, wyznacznikiem zajmowanej pozycji społecznej,
zawodowej, czy dobrego samopoczucia.

Biały uśmiech 
-wybielanie



RekLAMA

Zdrowie i uroda

edług Sławomira 
Sienkiewicza, wła-
ściciela gdyńskiej 
firmy „Perfumea.pl”, 
kobiety do wyboru 
perfum podchodzą 
inaczej niż męż-
czyźni. 

– Kobiety patrzą kryteriami 
– wieku, sumy oraz okazji uży-
cia – mówi Sławomir Sienkie-
wicz. U mężczyzn wygląda to 
zupełnie inaczej. Zapach ma ich 
przybliżyć do wyidealizowanego 
wyobrażenia o sobie – dodaje.

Eksperci twierdzą, że w dzi-
siejszych czasach perfumy po-
winno dobierać się do charak-
teru. Nie do wyglądu. Zapach 
przede wszystkim powinien 
nam się jednak podobać. 

– Nie należy na pewno kie-
rować się gustami innych, bez 

uprzedniego wypróbowania za-
pachu na własnym ciele. Jest to 
związane z Ph skóry. Ten sam 
zapach może zupełnie inaczej 
pachnieć na dwóch innych oso-
bach – tłumaczy Aleksandra 
Nowok - Dziekońska, ekspert 
z sieci „Sephora”. 

Najważniejsza zasada nano-
szenia zapachów mówi o tym, 
by zraszać perfumami te miej-
sca, gdzie krew pulsuje tuż pod 
skórą - przeguby dłoni, zgięcia 
łokci czy kolan, dekolt oraz kark. 
Krążenie krwi wyzwala ciepło, 
co sprzyja uwalnianiu się zapa-
chu. 

– Nie zaleca się jednak na-
noszenia perfum na miejsca 
bezpośrednio wystawione na 
działanie promieni słonecznych. 
Taki kontakt może poskutkować 
szybkim ulotnieniem się zapa-

chu bądź pozostawieniem na 
tkaninie trudnych do usunięcia 
przebarwień – tłumaczy Sławo-
mir Sienkiewicz.

Perfumy w opakowaniu mogą 
stać nawet przez kilka lat. Jeżeli 
jednak zostały otwarte, najlepiej 
je zużyć w przeciągu kilku mie-
sięcy. Dlatego istotne jest właści-
we przechowywanie otwartych 
perfum. 

– Ulubiony flakonik perfum 
powinno się trzymać w ciem-
nym i chłodnym miejscu, ponie-
waż światło znacząco wpływa na 

zmianę zapachu i stężenie per-
fum – mówi Aleksandra Nowok 
- Dziekońska.

Tworzenie nowego zapachu 
jest niezwykle czasochłonne 
i owiane jest zawsze aurą tajem-
nicy. Paleta aromatów cały czas 
jest poszerzania, po to, by ideal-
nie dopasować zapach do osobo-
wości, stanu emocjonalnego, czy 
okazji użycia. Eksperci doskona-
le zdają sobie sprawę z tego, że 
poprzez odpowiednio dobrany 
zapach do danej sytuacji jeste-
śmy osiągnąć zamierzony cel.

w
Natalia lebiedź

Wonny afrodyzjak
Doskonale dobrane perfumy są jak dzieło sztuki - tworzą aurę luksusu, 

elegancji, a przede wszystkim wzbudzają pożądanie. Sęk w tym,
w jaki sposób dobrać idealny zapach, by czuć się dobrze i nie

zatruć życia innym.

HOTEL BLICK***
Hotel Blick w Gdyni,  ul. Jana z Kolna 6,  81-351 Gdynia    

„Tworzymy klimat, który zadowoli potrzeby i gusta naszych gosci”
HOTEL BLICK

MAJÓWKA 2011 
WEEKEND w GDYNI…

30.04.-03.05 lub 01-04.05.

Hotel Blick***  zaprasza Państwa do spędzenia 
weekendu majowego właśnie z nami, w Gdyni…

POBYT W POKOJU 2-OS /  900PLN (3 DOBY) 
3 x noclegi ze śniadaniami
3 x  Obiadokolacje (2-daniowa), bez napoi 
3 x Podwieczorek z herbatą artystyczna  ‘’kwiatową”  i ciastem Mini siłownia, �tness
2 x Masaż częściowy  lub 1 masaż ciepłymi kamieniami
Parking

fachowa i kompleksowa pomoc w organizacji pobytu i imprez towarzyszących

Tel.  58 78 30 300

ZAPRASZAMY

Najlepiej jest zraszać perfumami te miejsca, gdzie krew pulsuje tuż 
pod skórą - przeguby dłoni, zgięcia łokci czy kolan, dekolt oraz kark
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Moda kobieca już od 
czasów starożytnych fascynowała 
ludzi, rozbudzała ich wyobraźnię 
i ewoluowała. Ta ewolucja szcze-
gólnie widoczna jest na przykła-
dzie sukni, czyli kluczowej części 
damskiej garderoby. Doskonale 
obrazuje to ekologiczna wystawa 
„Suknia zdobi, kusi, sznuruje...” 
Sabiny Czupryńskiej.  

Podróż w czasie

Wystawa, którą można było 
oglądać w Muzeum Miasta 
Gdyni składała się z kilkunastu 
sukien - w proteście ekologicz-
nym - wykonanych z szarego 
papieru pozyskiwanego z odpa-
dów makulatury, taśmy i sznur-
ka, ręcznie robionych, bez użycia 
energii mechanicznej. Artystka, 
porządkując kolejność epok, 
usytuowała w nich kanony ko-
biecego piękna. Niebanalna, mo-
dowa podróż w czasie zaczyna się 
w starożytnym Egipcie, a kończy 
na czasach współczesnych… 
przed lustrem, w którym każdy 
z gości mógł przyjrzeć się sobie 
oraz formie, którą nadaje nam 
aktualny ubiór.

– Stając ze sobą twarzą 
w twarz mamy okazję skonfron-
tować swój dzisiejszy wizerunek, 
strój, makijaż, sylwetkę z minio-
nymi kanonami piękna – mówi 
Sabina Czupryńska. – Okaże się, 
że wiele elementów w modzie się 
powtarza i te z nas, które sądzą, 
że np. właśnie odkryły męską, 
sportową sylwetkę lub proste 
geometryczne marynarki – mylą 
się, ponieważ w modzie wszystko 
już było, a to co nas zastaje dziś, 

jest tylko modyfikacją i kompila-
cją minionych trendów – dodaje 
artystka.

Ewolucja sukni

Podczas tej podróży poprzez 
epoki można wyraźnie dostrzec, 
że moda przechodziła od ogó-

łu do szczegółu i tak w kółko. 
Forma sukni starożytnej to 
prostokąt, jeden płat materiału 
owinięty wokół ciała (Egipt) lub 
zebrany w talii (Grecja). W ko-
lejnych stuleciach elementów 
przybywało, pojawiały się formy 
stożkowate (schyłek średniowie-
cza) - kaptury, rękawy, peleryny; 

następnie formy zaokrąglone 
(renesans) bufiaste rękawy, wiel-
kie spódnice na krynolinach.

– Suknie rozkwitły na dobre 
w epoce baroku, gdzie nagro-
madzenie figur geometrycznych 
i barwnych dodatków w stroju 
było ogromne. To wtedy poja-
wiły się rękawki z falban, sznu-

Moda kobieca już od czasów starożytnych fascynowała ludzi, rozbudzała ich wyobraźnię i ewoluowała. Ta ewolucja
szczególnie widoczna jest na przykładzie sukni, czyli kluczowej części damskiej garderoby. Doskonale obrazuje to

ekologiczna wystawa „Suknia zdobi, kusi, sznuruje...” Sabiny czupryńskiej. 

izabela Pek

Moda

suKnia zdobi, Kusi...
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rowane gorsety, spódnice z wielu 
halek na specjalnych stelażach 
zwanych fortugałami, kokardy, 
perły, kwiaty, pióra, kołnierze, 
słowem – wszystko naraz – opo-
wiada Sabina Czupryńska.

Suknia stała się wówczas tak 
jak obraz, rzeźba czy budynek, 
miejscem ekspresji rozbujałej 
wyobraźni jej twórcy i właści-
cielki.  Na cały damski strój skła-
dało się wtedy kilka do kilkuna-
stu warstwa materiałów, jednak 
tylko zewnętrzna, główna część 
ubrania była określana suknią. 
Z kolei na początku XVIII wie-
ku znakiem rozpoznawczym 
modnej sukni był panier, czyli 
usztywniająca obręcz u dołu 
sukni utrzymująca ją ciągle 
w maksymalnym rozłożeniu.

Gorsety, treny, dekolty

Moda na wielkie suknie kwi-
tła i gdyby nie rewolucja fran-
cuska, byłaby głównym i naj-
ważniejszym tematem rozmów 
dam dworu. To wtedy powstały 
suknie typu deshambilles, z wie-
loma marszczeniami także na 
plecach i pionowymi marszcze-
niami na rękawach, charaktery-
styczne było dla niej podpięcie 
trenu mierzącego czasem kilka 
metrów długości.

Na początku XIX wieku ko-
biety zrzuciły gorsety i nastąpił 
powrót do prostej klasycznej 
sukienki w stylu empirowym, 

kształtem nawiązującym do tej 
z czasów starożytnej Grecji. Po-
jawiły się krótkie rękawy, suknie 

odcinane pod biustem i głębo-
kie kwadratowe dekolty. Połowa 
wieku XIX to znowu falbanki, 
gorsety i wielkie spódnice, ale 
później znowu formy coraz 
prostsze i mniej skomplikowa-
ne do tej najbardziej oczywistej, 
mianowicie do lat 20. XX wieku, 
gdzie suknia znów była zaledwie 
prostokątem z obniżoną talią 
i delikatnymi zdobieniami. To 
oczywiście nawiązanie do formy 
ze starożytnego Egiptu.

– Ważne jest to, że wszystkie te 
trendy miały upiększać kobietę, 
nie zaś oszpecać. Zmieniały się 
tylko okoliczności, np. w latach 
30., czy 40., z powodu wojny 
moda musiała być wygodna, pro-
sta, funkcjonalna. A przecież jak 
dziś oglądamy zdjęcia z tamtych 
lat, nie zaprzeczymy, że kobiety 
były niezwykle kobiece. Znane 
kobiety zaczęły mieć wpływ na 
modę dosyć późno, najpierw 
George Sand, potem Marlena 
Dietrich, wielka rewolucjonist-
ka Coco Chanel. Ale to przecież 

wiek XX – autorka niebanalnej 
wystawy streszcza historię mody 
w pigułce.

Ideał kobiecości

Projektantka wyznaje, że oso-
biście ma ogromną słabość do 
sukni z lat 50. XX wieku - na gó-
rze mały gorsecik, pięknie odsła-
niający piersi i ramiona, na dole 
spódnica z koła, powiększająca 
biodra. Czyli ideał kobiecości 
- duże piersi, wąska talia, duża 
pupa. Z czasem sukienki stawa-
ły się coraz krótsze, spięte w ta-
lii szerokim pasem, opływające 
biodra lub rozkloszowane. Style 
się mieszały a fasony stawały się 
kwestią indywidualną. Sukien-
kowa moda XX wieku zmie-
niała się tak często, jak często 
zmieniają się nasze nastroje. Ale 
jak dodaje Sabina Czupryńska, 
kobieta jest piękna w każdej su-
kience, pod warunkiem, że czu-
je się w niej sobą, że jest w niej 
prawdziwa. 

Moda
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Andrzej Poniedzielski to niezwykle uta-
lentowany poeta, autor wielu tekstów pio-
senek oraz twórca scenariuszy. W progra-
mie recitalu w gdyńskim Teatrze Miejskim 
znajdują się opowieści, wybrane wiersze 
oraz impresje. Andrzej Poniedzielski jest 
mistrzem improwizacji, której podczas tego 
wieczoru na pewno nie zabraknie. Widzo-
wie mogą się spodziewać także akcentów kabaretowych.

Teatr Miejski w Gdyni, 4 kwietnia, godz. 19:00

Chyba już można... - andrzej Poniedzielski

Zabawa słowna, doskonale dobrane teksty 
oraz świetna gra aktorska - to znak rozpo-
znawczy pochodzącego z Gdańska kabaretu 
Limo. Laureaci wielu prestiżowych imprez, 
m.in. zwycięscy Krakowskiego Przeglądu 
Kabaretowego PAKA. Ich parodie zwiastu-
nów filmowych mają już status kultowych, 
a świadczyć może o tym wielomilionowa 
oglądalność na serwisie youtube. Limo to czteroosobowy skład gwa-
rantujący ogromną dawkę humoru.  

Centrum Stocznia Gdańska, 9 kwietnia, godz. 19:00

kabaret limo

Wyjątkowe spotkanie z niezwykłym czło-
wiekiem Jackiem Hugo – Baderem, dzienni-
karzem oraz reportażystą. Jego wielką miło-
ścią jest Rosja oraz byłe kraje ZSRR. Łącznie 
spędził tam 4 lata. Uwielbia podróżować po 
świecie. Na rowerze przecierał szlaki całej 
Azji Środkowej oraz pustynię Gobi i Tybet. 
Kajakiem przepłynął jezioro Bajkał. Dwu-
krotnie otrzymał nagrodę Grand Press oraz został nominowany do 
Nagrody Literackiej Gdynia.

Gdynia, Klub Riwiera, 17 kwietnia, godz. 12:00, Sopot,
Urząd Miasta, 17 kwietnia, godz. 16:00

biesiada literacka z Jackiem Hugo - baderem

Ten wyjątkowy duet muzyczny to połącze-
nie niezwykłego talentu Kayah ze sceniczną 
świeżością znakomitego akordeonisty Mar-
cina Wyrostka. Podczas wspólnego występu 
artyści zaprezentują piosenki francuskie, 
brazylijskie, a nawet argentyńskie i romskie. 
Nie zabraknie również największych hitów 
muzycznych Kayah w zupełnie nowych 
aranżacjach. Artystom towarzyszyć będą muzycy współpracujący od 6 
lat z Marcinem Wyrostkiem w jego projekcie Coloriage 

Sopot, klub Versalka, 3 kwietnia, godz. 20:00

kayah i Marcin Wyrostek

Tym razem Monika Brodka podbija sce-
nę muzyczną z nowym albumem „Grand”. 
Piosenki z tej właśnie płyty zostaną przed-
stawione w gdańskim klubie Parlament. Ar-
tystka radykalnie zmieniła nie tylko image, 
ale również styl muzyczny. Z popowych 
kawałków przeszła na folk. Zmiana szybko 
została zauważona przez media i doceniona 
przez polską publiczność. Płyta sprzedaje się znakomicie, a bilety na 
koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki. Warto posłuchać.

Gdańsk, klub Parlament, 10 kwietnia, godz. 20:00

brodka

Chango Spasiuk to wybitny muzyk pro-
mujący tradycyjną muzykę argentyńską – 
chamamé, czyli muzykę folkową. Muzyka ta 
pochodzi z  północno - argentyńskiego re-
gionu Misiones. Zapalonemu akordeoniście 
i kompozytorowi udało się przekształcić 
chamamé - do tej pory znany tylko znaw-
com ludowy styl argentyński - w wysoko 
rozwiniętą formę sztuki. Artysta uwielbia eksperymentować z muzyką 
przechodząc od ludowej polki do szybkiego rasguidos dobles. 

Sopot, Pick & Roll Club, 15 kwietnia, godz. 20:00

Chango spasiuk

Niepowtarzalny, a zarazem wyjątkowy 
recital w wykonaniu Ireny Santor, której 
na fortepianie towarzyszyć będzie znako-
mity oraz utalentowany muzyk Czesław 
Majewski. Piosenkarka nagrała wiele nieza-
pomnianych przebojów m.in. „Już nie ma 
dzikich plaż”, „Tych lat nie odda nikt”, czy 
„Powrócisz tu”. Recital największych prze-
bojów przeplatany będzie piosenkami z najnowszej płyty „Kręci mnie 
ten świat”, która już zdobyła serce i uznanie publiczności.

Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 16 kwietnia, godz. 19:00

recital ireny santor

Uzbrojony w działa galeon, 90 kg pro-
chu, czterdziestolufowa artyleria twierdzy, 
100 żołnierzy z muszkietami w mundurach 
z epoki napoleońskiej i wybuchy pirotech-
niczne - to tylko niektóre z atrakcji, które 
ubarwią inscenizację historycznej bitwy 
przy Twierdzy Wisłoujście. Rekonstrukcja 
ataku na Twierdzę od strony wody, zwanej 
Bramą do Rzeczypospolitej, będzie wydarzeniem, jakie warto zobaczyć 
na własne oczy.

Gdańsk, Twierdza Wisłoujście, 16 kwietnia, godz. 11:00 – 16:00

bitwa Morska. oblężenie twierdzy Wisłoujście

Natalia lebiedź

do słuchania

do oglądania
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ish ma status muzycznej 
legendy. To charyzmatyczny 
lider grupy Marillion, kompo-
zytor piosenki „Kayleigh”, jed-
nego z największych przebojów 

w historii muzyki rozrywkowej. 
Jego wielka kariera rozpoczęła 
się w 1980 roku, gdy rozpoczął 
współpracę z grupą Marillion. 
Dzięki wokalnemu talentowi 

oraz zdolnościom do pisania 
niebanalnych tekstów stał się 
najważniejszą osobą w zespo-
le. W 1988 roku artysta opuścił 
jednak zespół i rozpoczął solową 

karierę. Przez cały 
dorobek muzycz-
ny Fish nagrał aż 
20 solowych płyt. 
Były one różnie 
przyjmowane przez 
krytyków i publicz-
ność, co w niczym 
nie zachwiało jego 
mocnej pozycji na 
światowym rynku. 
Koncert tego wy-
jątkowego artysty 
odbędzie się już 8 
kwietnia (godz.19) 

w sopockim „Sheratonie”. Fish 
wystąpi z solowym projektem 
w akustycznym składzie.

Z kolei 29 kwietnia w Ergo 
Arenie zagra Chris Botti, amery-

kański trębacz smooth jazzowy, 
zwany magikiem trąbki. Nieska-
zitelny wygląd, ujmujący spo-
sób bycia, powalające na kolana 
spojrzenie oraz niezwykły talent 
muzyczny – za to kochają go 
fani, a głównie fanki, na całym 
świecie.

Artysta jest znany z jazzowe-
go profesjonalizmu. Z lekko-
ścią przeplata smooth jazzowe 
dźwięki z popowym brzmie-
niem. Zaskakuje wirtuozowską 
umiejętnością wydobywania 
niezwykłych dźwięków, które 
niczym magik oswaja do granic 
możliwości. Od 2007 roku każ-
de wrota magicznego występu 
artysty otwiera mistrzowskie 
wykonanie – Ave Maria z płyty 
„Italia”. Przez cała swoją karierę 
Chris Botti nagrywał i występo-
wał z najlepszymi muzykami na 
świecie, jak Frank Sinatra, Sting, 
czy Michael Buble. Artysta nie 

tylko podbijał jazzowy rynek 
muzyczny, ale również zrzeszał 
coraz to większą liczbę fanek. 
W 2004 roku Magazyn „People” 
uznał Chrisa Botti za jednego 
z 50 najpiękniejszych ludzi na 
świecie. Równie piękna jest jego 
muzyka, którą warto się rozko-
szować.                                         nl

rease to musical, który 
przenosi widzów w szalone lata 
50. Amerykańska szkoła śred-
nia, przystojni, zbuntowani mło-
dzieńcy w czarnych skórzanych 
kurtkach – niepokorni, typowi 
młodzi gniewni. Szybkie samo-
chody, cheerlederki w różowych 
strojach i wszechobecna brylan-
tyna. Tacy są bohaterowie tego 

musicalu. Roztańczeni, zakocha-
ni w rock and rollu i dobrej zaba-
wie młodzi bohaterowie zmagają 
się z miłosnymi problemami. 

Znakiem firmowym spek-
taklu jest także świetna chore-
ografia, fantastyczna muzyka 
i chwytliwe, przebojowe pio-
senki. „Grease” to pełen wigoru 
i świeżości ekscytujący musical 
składający hołd niezapomnianej 
epoce rock’n’rolla!

Główne role w gdyńskiej ada-
ptacji „Grease” zagrają Marek 
Kaliszuk (Danny Zuko) i Do-
rota Białkowska (Sandy Olson). 
Oprócz nich zobaczymy całą 
czołówkę aktorską Teatru Mu-
zycznego z Renią Gosławską, 
Magdaleną Smuk, Pawłem Czaj-
ką, Pawłem Kubatem i Toma-
szem Więckiem na czele.           jj

chris Botti oraz Fish - dwie wielkie gwiazdy światowej muzyki wystąpią w kwietniu w Trójmieście. Obu sprowadza Bałtycka Agencja Artystyczna 
BART, a patronem medialnym koncertów jest „Prestiż“.

„Grease” - kultowy musical i jeden z najbardziej dochodowych filmów 
muzycznych w historii kina przeniesiony na deski Teatru Muzycznego. 

Premiera spektaklu odbędzie się już 30 kwietnia.

Mistrz trąbki i szkocki ekscentryk

Rock’n’rollowo w 
Muzycznym
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RekLAMA

Marek Kaliszuk zagra 
główną rolę w  „Grease”

Chris Botti

fish

(Centrum Handlowe Klif w Gdyni)
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Prestiżowe książki
Kultura

W gąszczu nowych pisarzy i wydawnictw może zagubić się niejeden miłośnik literatury. Aby ułatwić życie czytelnikom w cyklu „Prestiżo-
we książki” pokazujemy pozycje warte zapamietania. Subiektywnej oceny dokona Rafał Podraza, autor książek o rodzinie Kossaków. Spojrzy 
na nie okiem autora, dziennikarza i czytelnika.

KonKurs
Wejdź na

www.magazynprestiz.com.pl
Weź udział w konkursie  i wygraj „Prestiżowe książki”

Z Angeliką Kuźniak łączą mnie dwie pasje, którym na imię Papusza 
i Ewa Kłobukowska. Trzecią, ale w mniejszym stopniu, jest Marlena 
Dietrich. Wielka gwiazda kina i pieśniarka, której „Sag mir, wo die 
Blumen sind” w polskiej wersji nuciła niegdyś za Sławą Przybylską 
cała Polska. 

Dietrich, to kobieta o żelaznym charakterze, która pewnego dnia 
postanowiła zamknąć się w mieszkaniu i nikomu, do końca swych 
dni, już się nie pokazać. Nie chciała, by mit MARLENY DIETRICH, 
olśniewającej gwiazdy srebrnego ekranu, został wypaczony przez jed-
no niespodziewane zdjęcie, które ukazałoby światu jej twarz pociętą 
przez wiek milionem zmarszczek. Dietrich, to kobieta, która w dniu, 
kiedy miała wręczyć statuetkę Oskara, w każdym calu zaaranżowała 
swoje niespełna minutowe wejście. Odpowiednie rozcięcie w sukni 
wieczorowej, skonsultowane ze sztabem osobistych krawców, uwy-
datniające jej ubezpieczone na milion dolarów nogi. Odpowiednie 
światło, ustawiane przez mistrzów oświetlenia przez kilka godzin, 
zgodnie z nauką jej mistrza i odkrywcy Steinberga, a uwydatniają-
ce atuty jej twarzy. Te wszystkie wielogodzinne zabiegi podstarzałej 
gwiazdy zwróciły się z nawiązką - to Marlena Dietrich, a nie laureat, 
była gwiazdą oskarowej gali. 

Mogłoby się wydawać, że o tak wielkiej aktorce, skandalistce, ko-
biecie o jasno określonych poglądach, powiedziano już wszystko. 
A jednak Angelika Kuźniak, podjęła trud napisania nowej, bo na 
pewno - po przeczytaniu mogę to powiedzieć - nie kolejnej, książki 
o Błękitnym Aniele. W tym celu, wiele godzin przesiedziała z notat-
nikiem w muzeum, gdzie zdeponowane są pamiątki po gwieździe. 
Najwięcej emocji wzbudza w autorce jak i w czytelniku notesik z tele-
fonami i adresami znajomych, współpracowników i przyjaciół gwiaz-
dy. Odkryte w nim także polskie akcenty; między innymi numer te-
lefonu Zbyszka Cybulskiego... To dzięki takim informacjom autorka 
odnalazła i przeprowadziła szereg rozmów z tymi, którzy pracowali 
z gwiazdą. Dzięki nim poznajemy inną, bardziej ludzką, Dietrich.

D o  W Y g R A N I A 
KSIąŻKI: "MARLENE", "SATURN", "ŁÓŻKO"

Pytanie konkursowe i regulamin na www.magazynprestiz.com.pl.  
Konkurs trwa do 30 kwietnia 2011r
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RAFAŁ PoDRAZA -
dziennikarz. Jego książka „Magdalena, córka Kos-
saka” (PIW, 2007), wywołała renesans na twór-
czość Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego 
sukcesu opracował i wydał dwie niepublikowane 
książki pisarki: „Z pamiętnika niemłodej już mężatki” 
(W.A.B., 2009) i „Moja siostra poetka” (PIW, 2010).

W książce „Marlene” widzimy Dietrich - antyfaszystkę, śpiewającą 
dla aliantów i brzydzącą się publicznie Hitlerem. Do końca jej życia, 
a nawet i po śmierci (oblano farbą pomnik na berlińskim cmentarzu 
Friedenau), Niemcy jej tego nie wybaczyli, mimo iż bardzo chciała. 
Dietrich - piosenkarkę, która mimo niewielkiego głosu, podeszłego 
wieku i poważnych problemów z alkoholem, nieustannie jeździ po 
świecie z koncertami i zawsze ma pełne sale. Olśniewa swoją publicz-
ność, ubierając ważące wiele kilogramów kreacje, które mają zachwy-
cać i szokować zarazem. Dietrich - niewolnicę własnego perfekcjoni-
zmu, a w końcu Dietrich - z fanaberiami wielkiej gwiazdy. 

Książka warta grzechu! I chyba, to mój bardzo osobisty postulat, 
lektura obowiązkowa dla rodzimych gwiazdek, którym się wydaje, że 
są wielkie…

RoZWIąZANIE KoNKuRSu Z 03 (13) MARZEC 2011R.
Książkę „ Zrób sobie raj” Mariusza Szczygła wygrał Pan

Waldemar Dubowski
Książkę „ Mój anioł ma skrzydła zielone” Kiry Gałczyńskiej wygrała Pani 

Anna Hryciowka
Książkę „ Fausta” Krystyny Kofty wygrała Pani

Malwina Malinowska

Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową
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KIM JESTEM: Jacek Dehnel. Tyle starczy. Kiedy mój chłopak chce 
mnie zdenerwować, mówi do mnie początkiem notki biograficznej: 
„poetotłumaczupisarzumalarzu”. 
Co ByłoBy DlA MNIE NAJWIęKSZyM NIESZCZęśCIEM: 
Poza oczywistymi, jak utrata bliskich, choroba, nędza, obłęd? Chyba nic.
W CZyM JESTEM DoBRy: W zbieraniu gratów, w grę - kanastę.
Co JEST NAJWAżNIEJSZyM oSIąGNIęCIEM MEGo żyCIA: 
Od studiów mogę się utrzymywać z tego, co lubię, czyli z literatury. 
Co JESZCZE ChCę oSIąGNąć: Napisać jeszcze lepsze książki. 
Co WZBUDZA MóJ oBSESyJNy lęK: Nie mam natury obsesyj-
nej, więc i lęki mam bardzo zwyczajne i dość racjonalne.
NAJBARDZIEJ CENIę U MężCZyZN: Inteligencję.
BłąD KTóRy PoPEłNIłEM: Kredyt we frankach?...
KIEDy KłAMIę: Z uprzejmości, by nie sprawić komuś zawodu.
PolSKA MoICh MARZEń: W bieżących granicach, ale nie impe-
rialna; państwo przyjazne obywatelom i obywatele przyjaźni sobie na-
wzajem. Na razie mamy obrażalskich, odętych i zawistnych. 
BohATERSTWo To DlA MNIE: Bohaterstwo to nie dla mnie. 
Jestem pozytywistą raczej niż romantykiem. Żyć i robić swoje, a nie 
rzucać się i ginąć bez sensu.
CZy PISARZ MA WoBEC KoGoś lUB CZEGoś oBoWIąZKI: 
Ma ogólne obowiązki etyczne, jak każdy, kto zabiera się za jakąś pracę. 
NA KoMPRoMIS DECyDUJę SIę GDy: Wszystkie fortele zawio-
dą. Z konieczności.
DlA MIłośCI MoGę ZRoBIć: Czasami myślę, że zbyt wiele, cza-
sami – że za mało.
JAK ChCIAłByM UMRZEć: Jak Andreotti: kiedy odejdą wszyscy, 
którzy źle mu życzyli. 
KIM ChCę ZoSTAć W PAMIęCI INNyCh lUDZI: Pogodnym 
staruszkiem. Długowieczność kręci mnie bardziej, niż w młodości. 
„SATURN” To... : Powieść złożona z trzech przeplatających się mo-
nologów: Francisca Goi, jego syna Javiera i wnuka, Mariano. 

KIM JESTEM: Ojcem, naukowcem, autorem książek.
Co ByłoBy DlA MNIE NAJWIęKSZyM NIESZCZęśCIEM: 
Zapomnieć to czego się nauczyłem.
NIGDy NIE UBRAłByM: Kapelusza.
W CZyM JESTEM DoBRy: W projektowaniu algorytmów dla pro-
gramów chemicznych.
Co JEST NAJWAżNIEJSZyM oSIąGNIęCIEM MEGo żyCIA: 
Moje córki.
Co JESZCZE ChCę oSIąGNąć: Profesurę.
Co WZBUDZA MóJ oBSESyJNy lęK: Że kiedyś ludzie się dowie-
dzą jak mało jednak wiem.
NAJBARDZIEJ CENIę U MężCZyZN: Odpowiedzialność.
BłąD KTóRy PoPEłNIłEM: Zajęty sobą czytałem moim córkom 
zbyt mało (ale za to jedną książkę dla nich napisałem!).
KIEDy KłAMIę: Czuję wewnętrzny niepokój.
NIENAWIDZę: Głupoty i kołtuństwa.
PolSKA MoICh MARZEń: To Polska bez tych nienawistnych po-
działów.
BohATERSTWo To DlA MNIE: Wtedy, gdy dla innych lub 
w obronie przekonań zgadzam się na cierpienie.
CZy PISARZ MA WoBEC KoGoś lUB CZEGoś oBoWIąZKI: 
Jedynie wobec siebie.
MoJE UlUBIoNE SłoWo: „Przypuszczam”.
NA KoMPRoMIS DECyDUJę SIę GDy: Mam mało czasu.
DlA MIłośCI MoGę ZRoBIć: Mnóstwo romantycznych 
głupstw.
JAK ChCIAłByM UMRZEć: Spokojny, bez bólu, pożegnawszy się 
z najbliższymi.
KIM ChCę ZoSTAć W PAMIęCI INNyCh lUDZI: Jak ktoś kogo 
im czasami brakuje.
„łóżKo” To... : To miejsce, gdzie przychodzi mi do głowy wiele po-
mysłów.

JACEK DEhNEl; poeta, tłumacz, felie-
tonista, prozaik i malarz. Laureat Nagrody Ko-
ścielskich (2005), Paszportu „Polityki” (2007). 
Dwukrotnie nominowany do literackiej Nagro-
dy Nike: „Balzakiana" (2009) i ”Ekran kontrol-
ny” (2010). Jego książka „Lala” (2006) doczeka-
ła się przekładów na 10 języków.

Kwestionariusz (nie) Literacki

JANUSZ lEoN WIśNIEWSKI; 
naukowiec, felietonista i pisarz. Debiutował 
powieścią „S@motność w Sieci” (2001), która 
stała się bestsellerem. Rok później opublikował, 
sprzedaną w 35 tys. egzemplarzy „Martynę” - 
nowelę napisaną wspólnie z internautami. Jego 
książki dotychczas przełożono na 12 języków.

Kwestionariusz (nie) Literacki
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Bal z sercem w Hotelu Hilton

Podróżnik Marek Kamiński z żoną Anną

Krzysztof Skiba i Jolanta Leśniewska z Fundacji Hospicyjnej

Jan Wójcikiewicz, właściciel hotelu Hilton z asystentką

Od lewej: Alicja Stolarczyk, dyrektor Fundacji Hospicyjnej oraz mecenas 
Sławomir Łoboda, prezes Rady Fundacji Hospicyjnej z żoną Anną

Od lewej: Wojciech Danek, prezes zarządu firmy Rockfin, Katarzyna 
i Maciej Dobrzynieccy, Loża Gdańska Business Centre Club

o było wielkie wydarzenie towarzyskie ze szczytną ideą 
w tle. W hotelu Hilton odbył się charytatywny „Bal z ser-
cem”, z którego dochód przekazany zostanie na rzecz gdań-

skiego Hospicjum im. ks. Dutkiewicza. Imprezę prowadził Krzysztof 
Skiba, wśród zaproszonych gości można było dostrzec między innymi 
Henrykę Strycharską – Krzywonos, Marka Kamińskiego, Mieczysła-
wa Struka i wielu innych. Patronem medialnym balu był „Prestiż“.   jj 
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wielkie serca w Hiltonie

Skk w Brukseli
złonkinie Salonu Kulturalnego Kobiet nie ograniczają się 
tylko do spotkań w Trójmieście. Niedawno panie odwie-
dziły Brukselę, gdzie spotkały się między innymi z Danutą 

Hubner, przewodniczącą komisji rozwoju regionalnego Parlamentu 
Europejskiego. Był także czas na zwiedzanie parlamentu, a także in-
nych instytucji europejskich w Brukseli.                                                   jj

c

Od lewej: prof. Ewa Grzegorzewska-Mischke, wiceprzewodnicząca 
SKK, Anna Dolny, przewodnicząca SKK, prof. Danuta Hubner Wizyta w Parlamencie Europejskim

Ksiądz Jędrzej Orłowski
z Hospicjum im. ks. Dutkiewicza

Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego

Lekarz stomatolog,
dr Jacek Wyszkowski  Henryka Krzywonos-Strycharska
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Katarzyna Piekarska, kierownik salonu „Honda Sopot” i Robert 
Koślicki, prezes zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu

Od lewej: Sebastian Życzkowski, „Adcomms Media Group”, Jakub Jakubowski, redaktor
naczelny magazynu „Prestiż”, Michał Stankiewicz, prezes „Fabryki Słowa”, wydawcy „Prestiżu“. 

Od lewej: Krzysztof Pudyszak, Beata Kośmińska, dyrektor firmy „Asesoria”, Justyna Rutkowska

Od lewej: Jakub Tersa, radca prawny, Tomasz Bartelik z „Radical Eyewear”

Anna Szymańska, Diageo Polska
Mirosław Jasiński, prezes zarządu „Regan 
Consulting”

omorski Klub Biznesu zaprosił członków i sympatyków do 
„White House Restaurant & Lounge” na cykliczne  czwart-
kowe spotkanie biznesowe, które tym razem było spotka-

niem ze szklaneczką whisky. Na spotkaniu obecny był Brand Ambasa-
dor, który wprowadził wszystkich obecnych w historię i smak Johnny 
Walker Whisky. Luźna towarzyska atmosfera sprzyjała dobrej zaba-
wie, bo przecież nie tylko pracą biznesmen żyje.                                    jj
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PkB w Białym Domu

inżynier walczak w SpatifieMax Mara w Tesoro
sopockim Spatifie kręcono zdjęcia do filmu „Zemsta dr. La 
Morte”. Jest to kolejna, trzecia już część przygód kultowego 
inżyniera Walczaka. Na planie zdjęciowym było niezwykle 

kolorowo i pastiszowo, ale nie mogło być inaczej, skoro taki właśnie 
jest też pomysł na film. W „Zemście dr. La Morte” epizodyczne role 
zagrali także Aleksandra Staruszkiewicz i Karol Łykowski z „Presti-
żu“.                                                                                                                      nl

iezwykła kolekcja, niezwykłej marki, w niezwykłych wnę-
trzach - w jednej z rezydencji kompleksu „Tesoro Ivory Re-
sidence” odbył się pokaz najnowszej kolekcji marki „Max 

Mara”. Był to zamknięty pokaz dla bardzo wąskiego grona zaproszo-
nych gości, którzy jako pierwsi mieli okazję przyjrzeć się zjawisko-
wym trendom lansowanym przez firmę „Max Mara”. Kolekcjom tym 
przyjrzeli się także przedstawiciele „Prestiżu“.                                        as

wn

Modelki w kreacjach „Max Mary”
. W środku choreograf Lucyna Jata

Modelka Dobrochna Walkiewicz prezentuje 
najnowszą kolekcję „Max Mara”

Aleksandra Staruszkiewicz i Karol Łykowski – obdywoje z „Prestiżu“ - też załapali się do filmu

Atmosfera na planie była wesoła, czasami zbyt wesoła

Od lewej: Barbara Zaborowska i Katarzyna 
Bielińska, wiceprezes „Olimpia Group”

Od lewej: Barbara Zaborowska, prezes 
„Olimpia Group” i właścicielka butików 
„Max Mara” i „Patrizia Pepe”, Adam Wąsik, 
dyrektor sprzedaży „TS Invest”, Hanna Kąkol, 
właścicielka „Perfect Consulting”
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abawa połączona z praktyczną nauką makijażu, kursem 
tańca i wykładami na temat zachowania życiowej równo-
wagi - tak wyglądała kolejna już impreza z cyklu „Kobieta 

na morzu”. W rejs do Karlskrony promem Stena Vision, zorganizo-
wany przez Centrum Promocji i Rozwoju Ekspresja popłynęły też 
przedstawicielki magazynu „Prestiż”. Ola Staruszkiewicz i Natalia Le-
biedź wróciły nie tylko zrównoważone, ale też roztańczone. Gorące 
mambo na pokładzie zrobiło swoje.                                                          nl
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Od lewej: Aneta Marczak i Joanna Wszeborowska, 
specjalistki od coachingu, prowadzą warsztaty

Od lewej: Aleksandra Hamerska i Malwina Puchalska z „Centrum promocji 
i rozwoju Ekspresja” oraz Anna Kalwasińska z firmy „Stena Line”

Stylistka wizażu „Beauty Art” maluje instruktorkę tańca Amelię Jankiewicz

Nauka gorącego mambo

kobiety na morzu

Bywają na nowym stadioniecoolinarne tajemnice
Dworu Oliwskiego
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dynia ma nowy, piękny stadion piłkarski. O momentu 
otwarcia stadion stał się miejscem, gdzie się bywa. Nic więc 
dziwnego, że na każdym meczu Arki Gdynia można do-

strzec znane twarze. Obiekt na 15 tysięcy widzów będzie pełnił funk-
cję ośrodka treningowego podczas Euro 2012. Oby trenującym na 
nim reprezentacjom przyniósł więcej szczęścia niż piłkarzom Arki, 
którzy na swoim nowym boisku jeszcze nie wygrali żadnego meczu.                                                                                                        

         jj

oolinarne tajemnice – pod takim hasłem zorganizowano 
w restauracji hotelu „Dwór Oliwski” spotkanie z konesera-
mi kuchni na najwyższym poziomie. Podczas aromatycz-

nego wieczoru szef kuchni Marcin Kowalski zdradził trzy sekretne 
przepisy, które dopiero od wiosny znajdą się w restauracyjnym menu. 
Zaproszeni goście mogli skorzystać z fachowej porady, w jaki sposób te 
smaczne dania przygotować samemu w domu.                                   pc

g
c

Stadion prezentuje się efektownie

Od lewej: Hanna Kąkol, dyrektor „Perfect
Consulting”, Marcin Kowalski, szef kuchni
hotelu „Dwór Oliwski”, Izabela Wilczyńska,
dyrektor hotelu „Dwór Oliwski”, Hanna Reguła
i Barbara Wiktorowicz z firmy „Bruss Lab ratoria”

Dariusz Szpakowski
i Wojciech Szczurek

Od lewej: Magda Wiśniewska z firmy „Ber-
lin-Chemie Menarini”, Maja Lubomańska -
Palarczyk, kierownik marketingu i PR 
hotelu „Dwór Oliwski”, Patrycja Witucka,
wice Prezes „Furcom Sp. z o.o.”

Legendarni piłkarze Arki Gdynia, Czesław 
Boguszewicz i Tomasz Korynt

Pracownice i kadra zarządzająca hotelu 
„Dwór Oliwski” Od lewej: Jacek Milewski, przedsiębiorca

i Tomasz Chamera, szef szkolenia
Polskiego Związku Żeglarskiego

Od lewej: Magdalena Gwiazda, kierownik 
Zespołu Marketingu TUW SKOK, Kamila 
Górecka, dyrektor zarządzający Pegaz 
Group Sp. z o.o.
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uroleague All Star Game w Gdyni był nie tylko świętem 
koszykówki, ale też dużym wydarzeniem towarzyskim. Na 
trybunach hali Gdynia zasiadło wielu znamienitych gości, 

a same zawodniczki miały zapewnione także całe mnóstwo atrakcji. 
Dzień przed meczem w gdyńskim bowling klubie U7 odbyła się im-
preza integracyjna, a następnego dnia najlepsze koszykarki świata od-
wiedziły między innymi dzieci w przedszkolach i w domu dziecka. jj

oszykarskie derby Trójmiasta pomiędzy Asseco Prokom 
Gdynia i Treflem Sopot dostarczyły niesamowitych emo-
cji. Po zaciętej walce do ostatnich sekund lepsi okazali się 

gdynianie z czego najbardziej ucieszył się obecny na trybunach wła-
ściciel drużyny Ryszard Krauze. Szef Prokomu w czasie meczu długo 
rozmawiał z prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim. To właśnie 
podczas tej rozmowy panowie ustalili, że do Sopotu wróci prestiżowy 
turniej tenisowy.                                                                                               jj
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Od lewej: Siergiej Fomin, właściciel firmy „Olipic Sport Studio”, prezydent Gdyni Wojciech 
Szczurek, Sylvia Fowles, najlepsza zawodniczka Meczu Gwiazd i posłanka Iwona Guzowska

Od lewej: Jarosław Rynas, II trener Lotosu Gdynia, Agnieszka Głowacka, rzecznik prasowy 
Lotosu Gdynia, Athos Antoniou, menager koszykarski i Maciej Schwarz, dyrektor komitetu 
organizacyjnego All Star Game

Od lewej: Michał Stankiewicz, prezes 
„Fabryki Słowa”, wydawcy „Prestiżu” i Jakub 
Jakubowski, redaktor naczelny gazety

Od lewej: Mieczysław Krawczyk, prezes 
„Basketball Investments” i Tomasz Banel, 
naczelnik wydziału polityki gospodarczej 
Urzędu Miasta Gdyni Koszykarki odwiedziły przedszkole

Maciej Schwarz, dyrektor komitetu
organizacyjnego z małżonką Katarzyną

Na boisku lepsi okazali się gdynianie

Gdyńskie cheerleaderki

Od lewej: Marcin Kicior, wiceprezes klubu „Trefl Sopot”, Kazimierz Wierzbicki, prezes zarządu 
„Trefl S.A.”, Roman Zaborowski, wojewoda pomorski i europoseł Jan Kozłowski

Ryszard Krazue w rozmowie z Jackiem Karnowskim

Yelena Leuchanka, koszykarka Wisły
Kraków, świetnie radziła sobie na kręgielni

Nar Zanolin, sekretarz 
generalny FIBA Europe

Gwiazdy w Gdyni

ViP-y na derbach
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Suknia projektu Magdaleny Arłukiewicz, 
biżuteria autorstwa Bożeny Kamińskiej

Mirosław Baka i Monika Richardson 

Od lewej: Jakub Jakubowski, redaktor 
naczelny „Prestiżu“, Paulina Czajkowska, 
specjalista ds. reklamy „Prestiżu“ i Artur 
Mundrzyński, współwłaściciel „Alternative 
Club Fryzjerski”

Suknia projektu Ewy Gadun, biżuteria 
autorstwa Sławy Tchórzewskiej

Od lewej: Zuzanna Kopeć z agencji „Pi-are”, Leszek Kopeć, prezes „Pomorskiej 
Fundacji Filmowej”, Barbara Glaza, właścicielka galerii sztuki „Glaza Expo Design”

Od lewej: Maciej Lisicki, wiceprezydent 
Gdańska, Andrzej Kasprzak, prezes zarządu 
MTG S.A.Za kulisami u Mirosława Trymbulaka

Kronika Prestiżu
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mponujące kolekcje uznanych projektantów, piękna biżu-
teria i fantastyczna oprawa muzyczna - tak wyglądała Gala 
Mody i Bursztynu zorganizowana z okazji Międzynarodo-

wych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Amberif 
2011. Na Gali w Filharmonii Bałtyckiej byli również przedstawi-
ciele „Prestiżu“.                                                                                             nl
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Gala mody i bursztynu

kobiety o coachinguBarwy kobiety
siągnąć sukces dzięki coachingowi - to jest możliwe. Tak 
przynajmniej twierdzą trenerzy  coachingu, którzy prezen-
towali tą tematykę gościom spotkania z cyklu Przedsię-

biorcza Kobieta. To już 7. edycja imprezy organizowanej przez Ogól-
nopolską Sieć Klubów Rozwoju Karier Młodych Kobiet. Gościem 
specjalnym imprezy była Barbara Kawińska, dyrektor NFZ a impre-
zie patronował „Prestiż”.                                                                              nl

arwy Kobiety - pod takim hasłem zorganizowany został 
pokaz fryzur autorstwa stylistów z salonu „Bogna Hair 
Design”. Impreza odbyła się w gościnnych progach hotelu 

Scandic, a oprócz najnowszych trendów fryzjerskich zaproszeni go-
ście mogli podziwiać piękną biżuterię solarną oraz pokaz najnowszej 
kolekcji znakomitej projektantki Magdaleny Marlu Arłukiewicz.    pc

ob

Od lewej: Katarzyna Kozubek, Monika 
Reszko, trenerki coachingu

Projektantka Magdalena Marlu Arłukiewicz 
zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję

Od lewej: Malwina Puchalska, Lucyna 
Kwiatkowska, Aleksandra Hamerska, 
organizatorki imprezy oraz Natalia Lebiedź, 
sekretarz redakcji „Prestiż”Klientki Bogna Hair Design 

Uczestniczki warsztatów

Bogna Wójcik-Dubiel, właścicielka salonów 
Bogna Hair Design, odbiera kwiaty i gratu-
lacje od swoich pracowników

Barbara Kawińska, dyrektor NFZ i Jacek 
Wizmur Szymczak

Styliści fryzur Bogna Hair Design
oczarowali publiczność



obiety opanowały „White House” w Sopocie. W restauracji 
zorganizowano wieczór z okazji Dnia Kobiet będący jed-
nocześnie promocją najnowszego zapachu i marki Jimmy 

Choo. Podczas wieczoru odbył się pokaz filmu o marce i perfumach 
Jimmmy Choo oraz prezentacja ekskluzywnych marek „Sephory”. Za-
proszone panie mogły korzystać z szeregu atrakcji takich jak Live Co-
oking w wykonaniu kucharzy „White House” oraz porad i pokazów ma-
ke-up’u „Sephory”.                                                                                       nl

orota Gardias, jedna z najpopularniejszych i najładniej-
szych polskich pogodynek, została zauważona przez na-
szego fotoreportera na meczu koszykówki w Gdyni. Co 

gwiazda robiła nad polskim morzem? Okazuje się, że przyjechała od-
wiedzić, mieszkającego w Gdyni, swojego przyjaciela Patryka. Oboje 
postanowili spędzić popołudnie w sportowych klimatach i wybrali 
się na mecz koszykarek Lotosu Gdynia z Liderem Pruszków.             jj
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Od lewej: Natalia Lebiedź, sekretarz redakcji 
„Prestiżu“, Justyna Zalewska, szefowa „Bar 
Pr”, Aleksandra Staruszkiewicz, kierownik 
działu reklamy „Prestiżu“

Paulina Czajkowska w roli modelki

Od lewej: Natalia Kozłowska
i Milena Sakowicz

Paulina Czajkowska prezentuje najnowszą 
kolekcję  Gerry Weber

Justyna Zalewska, szefowa agencji „Bar Pr” 
i Jakub Sładek, event menager restauracji 
„White House”

Halina i Kamil Brzozowscy, właściciele 
salonu „Gerry Weber”

Ewa Szkoda z perfumerii „Sephora”

Klientki „Gerry Weber”

Dorota Gardias i Patryk w rozmowie z Aleksandrą Chomać

Wnętrze nowego BMW 6 cabrio

Agnieszka Moczyńska, kierownik marketingu BMW Zdunek, prezentuje BMW 6 cabrio

Dzień kobiet z Jimmy choo

Prestiżowa modelka cudne cabrio 

Gardias kibicem

Kronika Prestiżu
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okaz mody „Gerry Weber” zdecydowanie był bardzo presti-
żowy. Nie tylko ze względu na najnowszą kolekcję, ale także 
z powodu naszego wyjątkowego udziału. Nasza redakcyjna 

koleżanka z działu marketingu - Paulina Czajkowska, wzięła udział 
w pokazie jako modelka! Impreza odbyła się w salonie firmowym 
w Centrum Handlowym Klif w Gdyni. Paulina, która jeszcze kilka 
lat temu profesjonalnie zajmowała się modelingiem, zaprezentowała 
kilka kreacji razem z innymi modelkami. Sądząc po reakcjach zapro-
szonych gości, kolekcja jak i nasza modelka przypadły wszystkim do 
gustu.                                                                                                             jj

grabna, sportowa linia, luksusowe wnętrze, dynamiczne, 
nowoczesne silniki i najnowocześniejsze systemy – jeśli 
jeszcze nie wiesz co to jest podpowiadamy... To najnowszy 

model BMW serii 6 w wersji cabrio. Ten cud techniki na czterech ko-
łach, zaprezentowała ostatnio firma Zdunek, pomorski, autoryzowa-
ny dealer marki BMW podczas Dni Otwartych w swoim salonie.     jj

P z



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
Coffee Heaven, Gdynia, CH Klif
Mariola Cafe, Gdynia, ul. Prusa 24
Cafe Resto, Sopot, Hotel Rezydent
Bookarnia, Sopot, ul. Haffnera 7/9
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
La Crema Cafe, ul. Boh. Monte Cassino 14, Sopot

RESTAuRACJE/PuBY/KluBY  
   
Restauracja Gdańska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 16
Restauracja Filharmonia, Gdańsk, ul. Ołowianka 1
VNS, Gdańsk, C.H. Manhattan
Kreska, Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
Metamorfoza, Gdańsk, ul. Szeroka 22/23
Restauracja Latający Holender,
Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
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
Piwnica Rajców, Gdańsk, ul. Długi Targ 44
Restauracja La Fontaine, Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4
Elephant Club, Gdańsk, ul. Długi Targ 41
La Dolce Vita, Gdańsk, ul. Chlebnicka 2
Cico, Gdańsk, ul. Piwna 28/30
Restauracja Latający Holender,
Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
Del Mar, Gdynia, Plaża Miejska Śródmieście
Hashi Sushi, Gdynia, ul. Przebendowskich 38
Zajazd pod Olivką Gdańsk, ul. ul. Kościerska 1A
New Orleans, Gdańsk, ul. Kaprów 19 D
Fusion Sushi Restauracja Interaktywna,
Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 9
CoCo, Gdynia, Centrum Gemini
Boolvar, Gdynia, Centrum Gemini
The Dockers Inn, Gdynia, Centrum Gemin
Feniks Club&Restaurant, Gdynia, Skwer Kościuszki
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
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)
White House, Sopot, Plac Zdrojowy 1
Unique Club, Sopot, Plac Zdrojowy 1
Avocado Fusion Restaurant&Sushi,
Sopot, Plac Zdrojowy 1

SAloNY FRYZJERSKIE
I KoSMETYCZNE 
    
Club Fryzjerski Alternative, Gdańsk, ul. Rajska 1
Club Fryzjerski Alternative, Gdańsk, CH Familia
Jacques Andre, Gdańsk,
ul. Elżbietańska 9/10 koło kościoła św. Józefa

Jacques Andre, Gdańsk,Galeria Bałtycka
Jacques Andre, Gdańsk, ul. Karmelicka 1
Jacques Andre, Gdańsk, CH Morena
La Playa, Gdańsk, ul. Kartuska 14
Salon Fryzjersko - Kosmetyczny ExcellentQ, Gdańsk, 
ul. Heweliusza 19
Studio SHE Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 8
Vanillia Beauty, Gdańsk,
ul. Obr. Wybrzeża 23/2 (Horyzont)
Paula Roccialli, Gdańsk, Galeria Bałtycka
Studio Urody Prestiż, Gdańsk,
ul. Kętrzyńskiego 24/5A
Studio Fryzjerskie Welkom Józef Świniarski Gdańsk, 
CH Manhattan
Salon Fryzur Venus, Gdańsk, ul. Długie Ogrody 12 
Salon Fryzjerski Dorota, Gdańsk, Alfa Centrum
Gdyńskie Centrum Kosmetyczne, Gdynia,
ul. Wincentego Pola 27
Salon kosmetyczny Madame, Gdynia, CR Witawa
Montownia Fryzur Gdynia, ul. Lotników 92
Salon Kosmetyczno - Fryzjerski Styl,
Gdynia, CH Batory, lok. 77A
Salon Fryzjersko - Kosmetyczny Dolce Vita,
Gdynia, Skwer Kościuszki 18
Salon Ideale, Al.. Zwycięstwa 244/1, Gdynia
Club Fryzjerski Exclusive, Gdynia, ul. Mściwoja 3
Studio No 7, Gdynia, ul. Bema 10
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
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, CH Klif
Salon Fryzjerski Dorota, Gdynia, Plac Górnośląski 4
Studio Fryzur i Kosmetyki,
Gdynia, ul. Świętojańska 110/112
Kosmedica, Sopot, Krzywy Domek
Centrum Pięknego Ciała, Sopot, ul. Jagiełły 4
Deja Vu, Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 38
Salon Kosmetyczny - Fryzjerski Styl, Sopot,
ul. Boh. Monte Cassino 46

SPA&WEllNESS

Body Line, Gdańsk. ul. Ciasna 5B
Secret Garden, Gdańsk, ul. Lendziona 7
Salon Odnowy Biologicznej i Kosmetyki Aurum, 
Gdańsk, ul. Stajenna 5
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
Medycyna Estetyczna, ul. Hallera 2A/1A, Gdańsk
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
Day SPA Prestige Beauty, Gdynia,
ul. Gryfa Pomorskiego 56
Poradnia Dietetyczna Vita Clinic, 
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 25 DH Monte
Spaameed, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1
Sensual Beauty&SPA, Gdańsk,
ul. Podwale Staromiejskie 105/106/1
OTC On Line, Gdynia, ul. Kopernika 71
SPA w Hotelu Kuracyjnym, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Salon Ideale, ul. Zwycięstwa 244/1, Gdynia
New Skin, ul. Armi krajowej 38, Gdynia
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
Sheraton Sopot Hotel Conference Center&SPA,  
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
Medycyna Estetyczna ul. Hallera 2A/1A, Gdańsk
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
New Skin, ul. Armii Krajowej 38, Gdynia
Gabinet Medycyny Estetycznej dr Anna Omernik
Gdynia, Sea Towers
Maestria, Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/6 (Sea Towers)
Yasumi Epil, Gdynia, ul. Staffa 16
Gabinet Kosmetyki Laserowej Bliss, 
Gdynia, ul. Świętojańska 46/2
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
Holland House Residence, Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
Hotel Wolne Miasto, Gdańsk,ul. Św. Ducha 2
Zajazd pod Olivką, Gdańsk, ul. Kościerska 1
Holland House Gdańsk, ul. Długi Targ 33/34
Hotel Nadmorski, Gdynia, ul. Ejsmonda 2
Hotel Kuracyjny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 255
Hotel Blick, Gdynia, ul. Jana z Kolna 6
Hotel Rezydent, Sopot, Pl. Konstytucji 3 Maja
Sheraton Sopot Hotel, Conference Center & Spa, 
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
Sofitel Grand Sopot, Sopot,
ul. Powstańców Warszawy 12-14
Villa Antonina Sopot, ul. Obr. Westerplatte 36 A
Hotel Faltom Rumia, ul. Grunwaldzka 7

KluBY FITNESS

Centrum Sportowe Fitness Authority,
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 229
Good Luck Club, Gdańsk, ul. Orzechowa 7
Tiger Gym, Gdańsk, CH Manhattan
Tiger Gym, Gdańsk, Rental Park
Akademos Gdańsk, ul. Wiejska 1
Baltic Oasis, Gdynia, ul. Kopernika 71
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
Witman Mercedes, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 493
Lexus Gdynia, Gdynia, al.. Zwycięstwa 162
Kulesza Samochody Luksusowe, Gdynia, ul. Hutnicza 9
Renault Zdunek, Gdynia, ul. Morska 517
Gajos, Sopot, ul. Kasztanowa 4

KlINIKI I gABINETY lEKARSKIE
    
Impladent, Gdańsk Kowale, ul. Andromedy 3
Nova Dentis, Gdańsk, ul. Wileńska 44 (Swissmed)
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
Ideal Dent, Gdynia, ul. 3 Maja 22/24

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
Evi-Med., Gdynia, ul. Bp. Dominika 8-14
White Smile, Sopot, ul. Kopernika 17
Den Arte, Sopot, ul. Armii Krajowej 122
Przychodnia Sono Expert, ul. Obr. Poczty Polskiej 4/2
(CH Kwadrat), Pruszcz Gd.

SKlEPY I BuTIKI
    
Salon Langoria, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 28/1
InFashion, Gdańsk, ul. Pańska 3
Max Mara, Gdańsk, Galeria Bałtycka
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
Strellson, Galeria Bałtycka, Gdańsk
Sklep Mairo (C.H. Oliwa), Al. Grunwaldzka 309, Gdańsk
Lingeria, Gdańsk, ul. Dmowskiego 5
Biuro Podróży Itaka Travel, Gdańsk, CH Rental Park
Galeria Drzwi „Prestige, Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481
Bell, Gdańsk, CH Osowa
InFashion, Gdynia, CH Batory
InFashion, Gdynia, ul. Świętojańska 91
Max Mara, Gdynia, CH Klif
Gerry Weber, 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
Magnific, Gdynia, CH Klif
Lingeria, Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 8
Pracownia Mody Agnieszki Gruszki,
Gdynia, ul.Kańskiego 2H/1
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
Ladies salon sukien ślubnych, Gdynia, ul. Zgoda 3/1
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
Urząd Marszałkowski, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Pomorski Klub Biznesu, Gdańsk, ul. Słowackiego 35
Gdański Klub Biznesu, Gdańsk, ul. Uphagena 23
Kancelaria Notarialna Katarzyna Nagórska - Protasiuk 
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 6/2
Centrum Dietetyczne Natur House, Gdańsk, CH Madison
Biuro Nieruchomości Lumanex, Gdańsk, Al.. Grunwaldzka 234
Kancelaria Radców Prawnych Leśniewski, Dobrzański, 
Gdynia, ul. Abrahama 41/16
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej,
Gdynia, ul. Armii Krajowej 46
Socatots, Gdynia, ul. Niska 1B/113
Aktywna Strefa Kobiet, Gdynia, ul. Księżycowa 35
Klub Tenisowy Arka, Gdynia, ul. Ejsmonda 3
Urząd Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Rada Miasta Gdyni, Gdynia, Al. Piłsudskiego 52/54
Teatr Muzyczny, Gdynia, Plac Grunwaldzki 1
Teatr Miejski, Gdynia, ul. Bema 26
Kancelaria Finansowa Tritum Group,
Gdynia, ul. Przebendowskich 40/3
Carspa, Gdynia, ul. Chwaszczyńka 72
dreamHOMES.pl, Gdynia, ul. Przebendowskich 40/3
Centrum Rozrywki Pit Stop, Gdynia, ul. Węglowa 22
Financial Expert, Gdynia, ul. Krasickiego 30/4
Urząd Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27
Rada Miasta Sopotu, Sopot, ul. Kościuszki 25/27
Bałtycka Agencja Artystyczna, Sopot, ul. Kościuszki 61
The SPA & Sheraton Sopot,
Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10
Sopocki Klub Tenisowy, Sopot, ul. Ceynowy 5


