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 NASI AUTORZY

ANDRZEJ 
SARAMONOWICZ

Reżyser, scenarzysta, pisarz, 
dramaturg i dziennikarz. 
Autor największych polskich 
hitów komediowych w XXI w. 
W 2015 roku wydał bestsel-
lerową powieść „Chłopcy".

ENGLISH A director, screen-
writer, writer, playwright and 
journalist. The author of the 
biggest Polish comedy hits 
of the 21st century. In 2015, 
published his bestseller book 
entitled Chłopcy (Boys).

GRZEGORZ 
KAPLA

Żyje z pisania. A żyć 
z tego, co się lubi, to dar. 
Bardziej od pisania lubi tyl-
ko spotykać ludzi. No i lubi 
być w drodze, kupować 
płyty w sklepie z płytami 
a nie w sieci.

ENGLISH He lives by writing. 
And living by what you love 
is a gift. The only thing he 
likes more than writing is 
meeting other people. He 
also likes being on the road, 
buying albums in stores. 

RAFAŁ 
BRYNDAL

Satyryk, autor tekstów, 
dziennikarz, twórca zespołów 
kabaretowych, sztuk teatral-
nych oraz scenariuszy seriali. 
Pasjonat jazzu, golfa i hokeja.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-
urnalist, founder of cabarets, 
playwright and screenwriter. 
A jazz, golf, and hockey 
enthusiast.

IGA  
GÓRECKA

Emocjonalna ekshibicjonistka. 
Aktorka, wychowanka szkoły 
filmowej. Z wykształcenia rów-
nież mgr pedagogiki pracy. Od 
2003 roku użycza swojego ciała 
i duszy branży filmowej. Od 2013 
pisze. Kieruje się zmysłami.

ENGLISH An emotional exhibitio-
nist. An actress and film school 
graduate. An MA in Pedagogy 
of Work by training. Since 2003, 
she has been giving her body 
and soul to the film industry. She 
has been writing since 2013. She 
follows her senses.

MICHAŁ 
FIGURSKI

Od 45 lat gada jak najęty, od 
25 najczęściej do radiowego 
mikrofonu, czasami z dość 
skandalicznym skutkiem. 
Życiowe motto: „Staczać się 
trzeba powoli, żeby starczyło 
na całe życie”. 

ENGLISH A non-stop talker 
for 45 years; mostly talking 
to the radio microphone 
for 25 years, sometimes 
with a scandalous outcome. 
His life motto is: 'Go down 
slowly to have enough for all 
your life.'

DAGMARA
KOWALSKA

Szkołę dziennikarską prz-
eszła w mediach. Warsztat 
telewizyjny doskonaliła m.in. 
w TVN Warszawa i TVP 1. 
W Chillizet codziennie nasta-
wia słuchaczy na chillout.

ENGLISH She went through 
the journalistic school in the 
public media., Television 
technique has been perfect-
ed at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chill-
out music on a daily basis.

RAFAŁ
RUTKOWSKI

Aktor, dyrektor artystyc-
zny „Teatru Montownia”. 
Specjalista od one-man 
show i stand-upów. 
Słowem pisanym para 
się rzadko, ale za to 
długodystansowo. 

ENGLISH An actor and 
the Artistic Director of the 
Montownia Theatre. A spe-
cialist in one man shows 
and stand-up comedy. To 
him, writing is an occasion-
al but long-term activity. 

MALWA 
WAWRZYNEK

Pasjonatka i analityk mody. 
Redaktor, stylista, kolorysta 
i baczny obserwator tego, 
co w modzie było, jest 
i będzie. Współpracuje 
z poczytnymi tytułami oraz 
instytucjami branży mody. 

ENGLISH A fashion fan and 
analyst. An editor, stylist, 
colourist, and a watchful 
observer or past, current, 
and future fashion trends. 
She works for popular 
fashion magazines and 
establishments.

TOMASZ
KOWALSKI

Z wykształcenia prawnik. Kato-
wiczanin. Pisarz. Autor „Mędrca 
kaźni”, „Rozmów na trzech 
grabarzy i jedną śmierć”, „Nie 
pozwolisz żyć czarownicy” oraz 
zbioru opowiadań „Przysionek, 
dom dla pozornie umarłych”.

ENGLISH A lawyer by train-
ing. A writer. An author of 
'Mędrzec Kaźni', 'Rozmowy na 
trzech grabarzy i jedną śmierć', 
'Nie pozwolisz żyć czarowni-
cy' and a collection of stories 
entitled 'Przysionek, dom dla 
pozornie umarłych'.

TOMASZ
ORGANEK

Muzyk, wokalista, autor 
tekstów, kompozytor i po-
wieściopisarz. Lider zespołu 
Organek, z którym nagrał 
dwa albumy: Głupi (2014) 
i Czarna Madonna (2016).

ENGLISH A musician, sin-
ger, songwriter, composer, 
and novelist. The leader 
of Organek, with whom he 
has recorded two albums: 
Głupi (2014) and Czarna 
Madonna (2016).
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ŁUKASZ
RADWAN

Dziennikarz i wieloletni za-
stępca szefa działu kultury 
tygodnika „Wprost”. Znany 
z ciętego języka i bezkom-
promisowych poglądów. Od 
wielu lat w „DDTVN” realizu-
je reportaże o sztuce.

ENGLISH A journalist and 
long-time Deputy Head 
of Culture Department in 
‘Wprost’ weekly. Known 
for his sharp tongue and 
uncompromising opinions. 
For many years, he has 
been doing reportages 
about art on DDTVN.

KATARZYNA
ZDANOWICZ

Od 2012 roku pracuje 
w TVN24. W CV ma też 
„Gazetę Wyborczą” Polskie 
Radio PiK, Radio Gra, Polsat 
i Polsat News. Lubi kawę 
i rozmowy. Nie kończy na 
jednym pytaniu.

ENGLISH Has been working 
in TVN24 since 2012. She 
has also Gazeta Wyborcza, 
Polskie Radio PiK, Radio Gra, 
Polsat and Polsat News in 
her résumé. She likes coffee 
and conversations. She does 
not end on one question.

JAKUB 
FIREWICZ

Aktor "jeszcze" młodego 
pokolenia. Po latach wycze-
kiwania, że zagra Hamleta, 
z nudów "odkopał" Petera 
Sellersa i Monty Pythona 
i stwierdził, że jego miłością 
jest komedia. 

ENGLISH an actor of a ‘still’ 
young generation. After 
years of waiting to play 
Hamlet, out of boredom he 
‘dug out’ Peter Sellers and 
Monty Python and decided 
that his heart belonged to 
comedy. 

MAGDALENA
JUSZCZYK

Dziennikarka telewizyjna 
i radiowa, m.in. Radiowej 
Dwójki i TV Kino Polska. 
Lubi rowery z RFN-u, sty-
lowe motocykle wraz z ich 
jeźdźcami, a do szybowca 
wsiada na jedno zawołanie.

ENGLISH  A journalist, 
worked at Polish Radio 
„Dwójka" and Kino Polska TV. 
She likes bikes from old West 
Germany, stylish motorcy-
cles with their riders, and she 
gets onto a glider on cue.

JAKUB 
WEJKSZNER

Jego główną aspiracją 
w życiu jest zostanie pu-
blikowanym autorem lub 
przetłumaczenie sobie, 
że społeczeństwo nie 
było gotowe. Redaktor 
prowadzący Anywhere.pl.

ENGLISH  His main goal 
is to become a published 
author or convince him-
self that society wasn't 
ready. Editor-in-chief at 
Anywhere.pl.

MARIKA 
KRAJNIEWSKA

Pisze książki i scenariusze 
filmowe. Jest reżyserką i pro-
ducentką krótkometrażowe-
go filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała 
uprzedzeniom opartym na 
krzywdzących stereotypach. 

ENGLISH A writer and 
screenwriter. The director and 
producer of a short feature 
film ‘The Hunger’. Daily, she 
breaks down prejudice based 
on damaging stereotypes.

PIOTR 
SOBIK

Od ponad 10 lat przygląda się 
ludziom. Ich zachowaniom, 
emocjom, przyzwyczajeniom. 
Wykonał ponad 400 repor-
taży i sesji ślubnych w całej 
Europie. Autor projektu „Naj-
ważniejszy dzień w życiu”. 

ENGLISH For more than 10 
years, an observer of people, 
their actions, emotions, and 
habits. He has done over 400 
reportages and wedding pho-
toshoots all over Europe. The 
author of the project ‘The Most 
Important Day in Your Life’.

WOJCIECH 
ZAWIOŁA

Dziennikarz Canal Plus 
Sport i prezenter wiado-
mości w TVN i TVN24. 
Zbzikowany na punkcie 
sportu, oszalały na 
punkcie muzyki. Wielbiciel 
twórczości z duszą.

ENGLISH He’s a reporter 
working for Canal Plus 
Sport and a news pre-
senter at TVN and TVN24. 
Crazy about sports and 
madly in love with music. 
A fan of creative works 
with a “soul.”

KATARZYNA 
WOŹNIAK

Dźwiękoczuła i światłolub-
na. Na co dzień analizuje 
rynek w „Media i Market-
ing Polska”. Po godzinach 
kolekcjonuje opowieści. 
Z wykształcenia polonistka 
i filmoznawczyni.

ENGLISH Sound-sensitive 
and light-loving. Daily, she 
deals with market analysis 
in ‘Media i Marketing 
Polska’. After hours, she 
collects stories. A specialist 
in Polish studies and film 
expert by training.

MONIKA
SZAŁEK

Fotografka, artystka, 
pasjonat, osoba zafascy-
nowana ludźmi, twarza-
mi, pozami, życiem ale 
zawsze z człowiekiem 
na pierwszym planie. 
Skończyła Warszawską 
Szkołę Filmową.

ENGLISH A photographer 
and artist fascinated with 
people, faces, poses and 
life – always with man 
in the foreground. She 
finished the Warsaw Film 
School .
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WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY 
NA ANYWHERE.PL

TEKST Katarzyna Woźniak  ZDJĘCIA Paulina Pawłowska

Z AKTOREM MATEUSZEM JANICKIM 
ROZMAWIAMY O ROLI GENETYKI, 
PRZYWILEJÓW, CUDZIE WZAJEMNEJ POMOCY 
I PRZYJEMNOŚCI, JAKĄ DAJE AKTORSKI 
KOSTIUM W NAJNOWSZYM SERIALU 
„RECEPTURA”, DO KTÓREGO TRWAJĄ ZDJĘCIA.



Anywhere.pl: Rozmowę z aktorem młodego 
pokolenia zacznę odważnie. Zdaje się, że łączy 
nas miłość do Twojego rodzinnego Krakowa. To 
miasto mojej wielkiej miłości, a jestem biegła w tej 
nieodwzajemnionej. A jak Ty masz?  
Mateusz Janicki: Dobre pytanie: czy kocham Kraków? Lu-
bię Kraków, lubię tam mieszkać, żyć. Mieszkam tam z wy-
boru, mimo że dużo pracuję w Warszawie, a jednak cały 
czas trzymam się Krakowa. Kiedyś dyrektor Teatru Nowe-
go, śp. Zdzisław Jaskuła mówił o Łodzi, że to trudna miłość. 
Jako łodzianka pewnie lepiej znasz ten temat, natomiast 
myślę, że w ogóle Polska jest trudną miłością. Z jednej stro-
ny Kraków jet pięknym miastem, z pięknymi zabytkami, 
świetnymi knajpami. Tak na marginesie, w pierwszym loc-
kdownie pojechałem nocą na rowerze do centrum, a Kra-
ków ze względu na oszczędności wyłączał latarnie miejskie. 
Na Rynku było zupełnie ciemno dzięki czemu widać było 
gwiazdy - to było coś magicznego i wspaniałego. Z drugiej 
strony istnieją takie dzielnice, które są chorobą wszystkich 
miast – rządzi „patodeweloperka”, jest niszczona zieleń, 
brakuje myślenia o rozwoju miasta w sposób perspekty-
wiczny. Włodarze miast myślą raczej w sposób merkantyl-
ny. Jak zarobić, sprzedać ziemie, uruchomić jakąś bezsen-
sowną inwestycje przy której można zarobić. W Krakowie 
na przykład kompletnie wbrew mieszkańcom wymyślono 
betonowanie wałów rzeki Rudawy.  Nie jest istotne, że jest 
tam w miarę dziko. Że już teraz świetnie się tam biega, jeź-
dzi na rowerze, a nawet piknikuje. Miasto próbuje uszczęśli-
wić mieszkańców na siłę zamiast przeznaczyć te pieniądze 
na kupno ziemi, założenie parku. Zasmuca to, co się dzieje 
w polskich miastach, nie tylko z resztą w Krakowie.

A.: To rzadki przypadek rozmawiać z aktorem 
młodego pokolenia, który z takim szacunkiem traktuje 
język polski. Łączę to nie tylko z tym, że z Krakowa 
pochodzisz, ale też z niezwykle zasłużonej dla 
polskiej nauki krakowskiej rodziny – twoi dziadkowie 
i pradziadkowie to fizycy i geofizycy.
M.J.: Zgadza się. Mój pradziadek, Henryk Niewodniczań-
ski był znanym, najpierw wileńskim, a potem po perype-
tiach wojennych, krakowskim fizykiem, założycielem In-
stytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, który teraz nosi 
jego imię. Działalnością naukową zajmowały się również 
jego dzieci. Chociaż z czasem każde z nich wybrało inną 
drogę. Najstarszy, świętej pamięci, wujek Tomek doktorat 
zrobił w Niemczech i tam się zakochał i osiadł na stałe. Zo-
stał browarnikiem i jednocześnie z pasją kolekcjonował 
starodruki z mapami na czele. Wujek zgromadził impo-
nującą kolekcję, której część można podziwiać na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Mój dziadek i środkowy syn 
po ukończeniu geofizyki i karierze naukowej został pre-
zesem Państwowej Agencji Atomistyki i do dzisiaj, mimo 
emerytury, jest jednym z najlepszych specjalistów od 
energetyki jądrowej w Polsce. Najmłodsza, Ciocia Justy-
na ostatecznie wiele lat pracowała w Fundacji im. Stefana 
Batorego, która zajmuje się rozwojem demokracji.  
   
A.: Czy to był wyraz buntu, że z takim zapleczem 
naukowym, idziesz w stronę aktorstwa, czyli takiego 
zajęcia, które oczywiście można traktować jak misję, 
a można jednak jako zajęcie rozrywkowe. Jak to się 
stało, że zostałeś aktorem?  

C Z Y  KO C H A M  K R A KÓW ? 

LU B I Ę  K R A KÓW,  LU B I Ę  TA M 

M I E S Z K AĆ ,  Ż YĆ.  M I E S Z K A M 

TA M  Z   W Y B ORU,  M I MO  Ż E 

DUŻ O  PR AC UJ Ę  W  WA R S Z AW I E , 

A   J E D N A K  C A ŁY  C Z A S 

T R Z Y M A M  S I Ę  K R A KOWA .

1 0 – 1 1 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E



1 1 – 1 1

PODZIĘKOWANIA DLA 
Sofitel Warsaw Victoria (Warszawa, Królewska 11, ) 
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu 
i sesji zdjęciowej.

P R A W A  F I Z Y K I ,  P R A W A  W Y B O R U



1 2 – 1 3 S T R E F A  V I P  /  V I P  Z O N E

M.J.: Jest jeszcze druga gałąź rodziny, od stro-
ny ojca i to gałąź bardziej humanistyczna. Mój 
dziadek jest dokumentalistą, był wieloletnim 
pracownikiem krakowskiego Ośrodka Tele-
wizyjnego. Po zwycięstwie Solidarności w la-
tach 90 przez moment był nawet dyrektorem 
krakowskiego ośrodka, a mój ojciec jest ab-
solwentem Akademii Sztuk Pięknych. Ukoń-
czył konserwację, teraz zajmuje się szeroko 
pojętymi multimediami. Był np. współauto-
rem Pawilonu Polskiego na EXPO w Japonii. 
Od niedawna zaangażował się też, w kształ-
towanie rejonu ul. Wesołej w Krakowie. Opo-
wiem, o tym bo może tylko część krakusów 
o tym wie, że Kraków wykupił dawne budyn-
ki poszpitalne przy ulicy Kopernika i Wesołej. 
Ma to być strefa przeznaczona dla mieszkań-
ców na działania kulturalne, nigdy nieskoń-
czona, ma się cały czas rozwijać, ewoluować. 
Miasto obiecało, że żadne drzewo nie zostanie
usunięte, a tereny zielone zostaną połączone. 
Ma to nie być kolejny skansen dla turystów, 
tylko przestrzeń dająca życie miastu. Całość 
mieści się w ścisłym centrum Krakowa, obok 
Dworca Głównego, Plant i Ryku.

A.: Cóż za idealistyczne przedsięwzięcie.
M.J.: Na razie wszystko rozgrywa się na po-
ziomie konsultacji społecznych, ale potencjał 
tego miejsca jest gigantyczny. Zwłaszcza jak 
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słyszymy o takich miejscach jak w Łodzi Off-Piotrkowska, 
czy Dolne Młyny w Krakowie. Ludzie tam przychodzą, 
żeby się spotkać i napić piwa. Otwierają się też małe butiki, 
niezależni artyści prezentują swoje prace. Potem te prze-
strzenie są zabierane ludziom i miastom i przekształcane 
w przestrzenie komercyjne. A „Wesoła” może być wspa-
niałym centrum wielorakiej i szeroko pojętej kultury.

A.: Bije od Ciebie zaangażowanie i świadomość 
obywatelska. Imponujący jest szacunek do Twojego 
dziedzictwa. W świetle tego - jak postrzegasz rolę 
aktora? Czy to jest misja?
M.J.: Misja to jest nie jest najlepsze słowo.

A.: Górnolotne.
M.J.: Tak, chociaż teraz ja będę górnolotny, ale myślę, że 
każdy człowiek ma jakąś misję w swoim życiu do spełnie-
nia, którą sam definiuje. To aktorzy indywidualnie okre-
ślają, czym jest ich zawód. Dziś wzruszenia dostarczył mi 
Bartek Bielenia, który odbierał nagrodę w Parlamencie 
Europejskim w imieniu twórców filmu „Boże Ciało”. Swo-
je wystąpienie poświecił Białorusi, w której władza w bru-
talny sposób rozprawia się z obywatelami walczącymi 
o demokrację  potem, zainspirowany przez białoruską ar-
tystkę Jane Shostak  przez minutę krzyczał dla Białorusi. 
To było coś fenomenalnego. Bartek wykorzystał moment 
uwagi na przekierowanie jej na sprawę dla niego istotną. 
Marlon Brando po odbiór Oscara wysłał rdzenną Ame-
rykankę, która mówiła o niesprawiedliwościach z jakimi 
mierzy się jej społeczność. Zresztą Brando był bardzo za-
angażowanym społecznie aktorem. Towarzyszył między 
innymi pastorowi Lutherowi Kingowi na schodach Lin-
coln Monument w Waszyngtonie w trakcie sławnego prze-
mówienie „Miałem sen...”. Co chwilę dokonujemy pew-
nych wyborów. Czy to są wybory konsumenckie, czy to są 
wybory tego, co robię, czy będę grał w tej czy innej telewi-
zji, czy w teatrze. Jesteśmy w ciekawym momencie kon-
dycji aktora. Jeszcze dekadę temu popularne było powie-
dzenie, że „dupa jest od srania, a aktor od grania”. Wciąż 
zdarza się, że aktorzy są w pracy pozbawieni podmiotowo-
ści. Mają być wykonawcami czyjejś wizji – ja się z tym nie 
zgadzam. Wiadomo, że nasz praca polega na współpracy. 
Jednak staram się w pracy być w jakimś stopniu nie tylko 
odtwórcą ale również współtworzyć dany projekt.

A.: To jest też kwestia korzystania z przywileju – bycia 
rozpoznawalnym i mówienia o rzeczach ważnych, a nie 
tylko popularnych.
M.J.: Tak, tyle, że rozpoznawalność nie jest cechą aktor-
ską, tylko niektórzy z nas są rozpoznawalni.

A.: W którymś z wywiadów mówiłeś też, że aktor 
i celebryta to zupełnie inne zawody.
M.J.: Tak, jestem tylko aktorem chociaż prowadzę swo-
jego Instagrama, który wpływa również na mój poza 
aktorski wizerunek. Jest to swego rodzaju flirt z tzw. 
„celebryctwem”. Z jednej strony osoby zabiegające o zain-
teresowanie w mediach, kapitalizują to. Dzięki temu zara-
biają. Z drugiej strony są osoby unikające mediów a jed-
nak ich praca jest doceniana. Zresztą tak jak ten wywiad. 
Gdyby nie zbliżająca się premiera serialu „Receptura” 
pewnie nie rozmawialibyśmy.



A.: Znalazłam cytat z książki Georgija
Gospodinova „Fizyka smutku”, w której 
jest mowa o tym, że przez social media 
tracimy kontakt z rzeczywistością i stajemy 
się swoimi awatarami. Rezygnacja 
z lansu w social mediach to też forma 
samoświadomej ochrony.

M.J.: Każdy z nas ma swoje życie i próbuje
nim kierować najlepiej, jak potrafi, a wycho-
dzi różnie. Oddając wszystko w ręce mediów, 
tracimy panowanie nad tym, jak jesteśmy od-
bierani, a to potrafi boleć. Swoją drogą istnieją 
badania, które mówią, że social media obniża-
ją samoocenę i powodują depresję. Jedynym 
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medium internetowym który badaniach wy-
pada pozytywnie jest YouTube – w każdym in-
nym porównujemy się i oceniamy. Instagram 
stał się również idealnym narzędziem do 
kreowania, a właściwie manipulacji ludźmi. 
W swojej głównej narracji snuje pseudo opo-
wieść o tym, że wszystko, co mamy, zawdzię-
czamy tylko i wyłącznie swojej pracy, co nie 
jest prawdą. Gdyby nie moja rodzin, miejsce 
w który się urodziłem nie osiągnął bym tego 
co mam. Ten neoliberalny mit próbuje nam 
wmówić, że wystarczy ciężko pracować żeby 
osiągnąć „sukces” i stać się bogatym. Z tego 
wynika prosty wniosek że ci, co mają mało, 
to na pewno nieroby, które zasłużyły na swój 
los. To jest najczęściej strasznie krzywdzące 
i nieprawdziwe. A instagram utrzymuje taki 
wizerunek rzeczywistości. Oczywiście to nie 
jest czyste zło. Sam staram się żeby mój pro-
fil był w miarę sensowny. Obserwuję również 
ciekawe profile, inspirujące, dające nadzieję: 
podróżnicze, artystyczne, pisarskie, a nawet 

K A Ż DY Z NA S M A SWOJ E 
Ż YC I E I  PRÓBUJ E N I M 

K I EROWAĆ NA J L EPI E J, 
JA K P O T R A F I, 

A W YC HODZ I RÓŻ N I E.
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profile osób niepełnosprawnych, burzące 
stereotypy o ograniczeniach. Można sięgnąć 
w tym medium po to, co dobre.  

A.: Jesteś aktorem młodego pokolenia, 
człowiekiem od zadań specjalnych, 
zaangażowanym ojcem, lubisz i umiesz 
pomagać. Mam jednak wrażenie, że aż bije 
od Ciebie aura innego, dawnego świata - aż 
mnie to prostuje.
M.J.: Miało być na luzie.

A.: Nadal jest. Twoja aparycja i kontakt 
z rzeczywistością pozwalają połączyć 
te dwa światy. Trwają albo kończą się 
zdjęcia do nowego serialu, który jest 
osadzony w dwóch planach: międzywojnia 
i współczesności. Główny wątek ma 
związek z historią starej polskiej 
rodzinnej firmy, której produkty do 
dziś są postrzegane jako nasze dobro 
narodowe. Chodzi o rodzinę Wedlów. 
Tytuł serialu to „Receptura”. Opowiedz 
czytelnikom coś więcej.
M.J.: Ta produkcja jest niezwykłą przygoda. 
Po pierwsze gram w części przedwojennej, 
a bardzo lubię grać w historycznym kostiumie. 
Daje to pewne ułatwienie w budowaniu posta-
ci. Kiedy zakładam kostium i wchodzę na plan 
zaczynam świadomie „czuć” postać. Po dru-
gie w mojej pracy bardzo istotni są partnerzy 
i przed i za kamerą. Na planie partnerowałem 
Agnieszce Więdłosze i Jackowi Komanowi, 
była to duża przyjemność. A i ekipa była wspa-
niała. Akcja serialu „Receptura” dzieję się 
w dwóch epokach. Obie będą się przeplatać. 

Nie będzie przenosin w czasie, poznamy jed-
nak historię prababci i wnuczki. Akcję obu 
epok rozgrywają się z fabryką „Wedla” w tle. 
Co jest zresztą ciekawe w kontekście wypo-
mnianego wcześniej kapitalizmu. Fabryka 
Wedla miała swoje przedszkole, Wedel kazał 
zaprojektować jedną stołówkę dla wszystkich 
pracowników niezależnie od pozycji jaką zaj-
mowali bo wszyscy pracowali na jedną markę. 
Różnice płac były nieporównywalnie mniej-
sze niż w dzisiejszych korporacjach. Nieste-
ty, przejmująco smutny jest finał historii tego 
niezwykłego człowieka. Przeżył wojnę i komu-
niści, którzy przejęli fabrykę, użyli jego wiedzy 
i kompetencji do tego, żeby znacjonalizowa-
ną fabrykę odbudować. A ostatecznie został 

z fabryki wyrzucony. Ponoć, już po wszyst-
kim Jan Wedel chadzał na spacery do Parku 
Skaryszewskiego, siadał na ławce i z daleka 
obserwował swoją fabrykę. Kiedy zmarł, pra-
cownikom zabroniono pójść na jego pogrzeb. 
Wysłano tylko skromną delegację.

A.: Przejmująca historia i premiera 
zapowiada na koniec lata.
M.J.:W okolicach jesieni.

A.: Co tobie jako człowiekowi i aktorowi 
zrobiła pandemia? Mówimy o niej, jak by 
minęła, a przecież ciągle trwa. Mamy teraz 
chwilę oddechu, bo rozmawiamy latem, ale 
jednak jeszcze alarm nie jest odwołany.
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M.J.: Nie mogę narzekać. Moja rodzina sze-
roko pojęta przeszła pandemię w miarę ok. 
Jak moi dziadkowie zostali zaszczepieni też 
minął strach o ich zdrowie. Przed pandemią 
dużo pracowałem i nagle dostałem trzy mie-
siące z rodziną. Przez pierwsze dwa tygodnie 
chodziłem i zastanawiałem się, co się wyda-
rzy, martwiłem się, że nie będę miał pienię-
dzy, mierzyłem się z wieloma lękami. Jak to 
już we mnie opadło, okazało się, że zostałem 
obdarowany wyjątkowym czasem z rodziną. 
Narzuciłem sobie rytm. Codziennie czytałem 
bajki na Instagramie – z niedostępnego dziś 
w księgarniach zbioru „Błękitna księga ba-
jek” autorstwa słowackiego poety  L'ubomira 
Feldka. Swoją drogą byłem przekonany, że do-
czytam ledwie do połowy, a ja nie dość, że ją 

skończyłem, to jeszcze zacząłem czytać kolej-
ne. Do tego czytania zainspirowała mnie Julia 
Kamińska. Zorganizowała akcję charytatyw-
ną polegającą na czytaniu bajki  i zbieraniu 
funduszy na leczenie chłopca z dziecięcym 
SMA. Poszedłem tym tropem i każdą bajkę 
dedykowałem jakiejś osobie albo instytucji, 
potrzebującej wsparcia. Jest jeszcze jeden 
aspekt lockdownu. Ostatnio nawet rozmawia-
łem o tym z przyjaciółmi. Pandemia kazała 
się nam zatrzymać i zastanowić, dokąd zmie-
rzamy. Co chcemy w życiu robić? Czy w tym 
co robimy się spełniamy?

A.: Moja refleksja mówiła o tym, że nie
wszystko można kupić. W momentach 
kryzysu jedyne, czym sobie możemy 

nawzajem służyć, to wzajemna obecność, 
fizyczna pomocna dłoń i życzliwość. 
Pomoc prosta jak podanie ręki, z której 
jesteś znany, bo chętnie włączasz się 
w działania charytatywne dla osób 
i instytucji. Rzadko się tym dzielisz 
w oficjalnych wywiadach.
M.J.: Jak już mówiliśmy, rozpoznawalności 
można użyć do różnych celów. Z jednej strony 
dość świadomie używam jej do walki o spra-
wy, które są mi bliskie – czy są to Wolne Sądy, 
czy sytuacja moich przyjaciół, przedstawicie-
li społeczności LGBT. Angażuję się również 
w działanie stowarzyszenia „Krzysiek Pomaga 
Pomagać”. Zaczęło się od tego że wychowanek 
klubu narciarskiego, którego jestem człon-
kiem, w wieku 14 lat doznał rozległego uda-
ru. Małopolski Okręgowy Związek Narciarski 
i właśnie Klub Yeti organizowali dla niego co 
roku zawody charytatywne. Krzysiek dzięki 
rehabilitacji doszedł do takiego momentu, 
że właściwie ta pomoc owszem, dalej jest mu 
potrzebna, ale nie w takim zakresie, jak wcze-
śniej. Postanowił z rodzicami i tymi, którzy 
dotąd nieśli mu pomoc, przekazać pałeczkę 
pomagania dalej. Tak powstało Stowarzysze-
nie, którego jestem członkiem. Co roku orga-
nizujemy m. in. zawody narciarskie, których 
całkowity dochód przeznaczony jest na po-
moc konkretnej osobie. W tym roku pojawi 
się nowe wydarzenie przez nas organizowane. 
Krzysiek jest zapalonym rowerzystą, mimo 

PA N D E M I A  K A Z A Ł A  S I Ę  N A M 
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swojej niepełnosprawności potrafi dziennie 
przejechać na przykład 150 km. Dlatego wraz 
z Krzyśkiem będzie można pokonać morder-
czy podjazd w słowackich Tatrach, pod hotel 
górski Śląski Dom, a przy okazji pomóc tego-
rocznemu beneficjentowi Stowarzyszenia,  
Łukaszowi Dacie który po udarze walczy o po-
wrót do zdrowa. 

A.: Osoba, która prosi o pomoc i ta,
która jej udziela, ćwiczą swego rodzaju 
sprawczość w obliczu paradoksalnej 
bezradności. Mówisz o tym z taką 
lekkością.
M.J.: Coś w tym jest. Myślę, że pomoc lu-
dziom jest najbardziej nam dostępną prze-
strzenią, w którym możemy coś zmienić. 
Przede wszystkim, może trochę naiwnie 
wierzę, że każdy mały gest może zmienić 
świat. Jak podniesiesz śmieć na ulicy i go 
wyrzucisz to już zrobisz różnicę. Nie mó-
wiąc już o organizacji zbiórki pieniędzy dla 
kogoś, kto tego bardzo potrzebuje.

A.: Jeżeli zło jest banalne, to tym
bardziej dobro jest banalne i łatwiej je 
dzięki temu rozmnożyć. To w zasadzie 
temat na oddzielną rozmowę, ale 
chciałam jeszcze wrócić do Twojego 
wizerunku aktorskiego. Na forach 
znalazłam takie porównania: Grzegorz 
Ciechowski, Chris Evans, Paul Newman, 
Dolph Lundgren, Channing Tatum. 
Jesteś porównywany do tych aktorów, 
widzowie poszukują estetycznych 
podobieństw. I pewnie też szukają 
zbieżności w biografii. Choć pewnie 
lepiej być pierwszym sobą niż drugim 
Paulem Newmanem.
M.J.: Uprzedziłaś moją myśl.

A.: Czytamy sobie w myślach - być może
słabość do Krakowa tak działa. Czego 
ci życzyć na Twoje kolejne lata rozwoju 
artystycznego, rozwoju jako człowieka?
M.J.: Ciekawej pracy, żebyśmy jednak tym
całym światem nie zmierzali do przepaści, 
tylko w porę zawrócili i dobrych ludzi na-
około. Moim wielkim szczęściem w życiu 
są ludzie. Jakoś tak się dzieję, że w najgor-
szych sytuacjach jakie miałem zawsze mo-
głem na kogoś liczyć.

A.: Życzę ci, żeby takie pojęcie jak
solidarność i życzliwość były wypełnione 
owocną i odżywczą treścią. Wszystkie 
dobrego dla ciebie i dziękuję za rozmowę. 
A Państwa zapraszam na słodką 
„Recepturę”.  
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ENGLISH 

LAWS OF PHYSICS, LAWS OF CHOICE

We talked with actor Mateusz Janicki about 
the role of genes, privileges, miracle of help 
and joy of getting into costume of an actor 
in the latest tv-series ”Receptura”.
 
Anywhere.pl:I will start my conversations
with an actor from young generation 
bravely. I think we share our love to your 
hometown – Cracow. I have great love for 
this city and I am fluent in the unrequited 
kind. How is it with you?
Mateusz Janicki: It’s a good question – do 
I love Cracow? I like Cracow. I like to have 
a place there. I live there by choice, even 
though I have a lot of work in Warsaw, I still 
cling to Cracow. Once, the director of New 
Theatre, late Zdzisław Jaskuła said about 
Łódź, that this is a tough love. As someone 
from Łódź you probably understand it better 
than I do, but I think that Poland, as a whole, 
is a tough love. From one perspective – Cra-
cow is a beautiful city, with great monuments, 
amazing restaurants. As a side note – during 

the first lockdown I took a night ride on a bike 
to city center and Cracow, to save some mon-
ey, turned off the city lights. Market was com-
pletely dark and because of that you could see 
the stars – it was magical and amazing. Go-
ing back now – on the other hand, there are 
districts that are the disease of many cities – 
pato-developers, destroyed green elements, 
not thinking about development in perspec-
tive. City leaders think mostly in commercial 
terms. How to make money, how to sell land, 
how to start some nonsense investment to 
make even more money. In Cracow for exam-
ple, despite the residents wishes, city decided 
to cover Rudawa’s river ramparts with con-
crete. It’s not important that it is quite wild. 
That it was great for running, riding a bike, 
having a picnic. City wants to make residents 
happy by force instead of putting money 
from this investment to buy a land and create 
a park. It saddens me to see what happens in 
polish cities, not only in Cracow.

A.: You’re an actor of young generations,
someone for special tasks, involved 
father, you like to help others and know 
how to do it. I feel like there is an aura of 

another, strange world coming from you. 
It makes me stiff.
M.J.: It was supposed to be chill.

A.: It still is. Your appearance and contact
with the word help you connect those two 
worlds. Filming your new show is nearly 
finished. It is set in two planes: interwar 
period and modern times. Main plot is 
connected to the history of an old polish 
family company, whose products we all 
feel are our national treasure. We’re talking 
about Wedel family. The title of the show is 
“Receptura [recipe]”. Tell us some more.
M.J.: This production is an amazing adven-
ture. My character lives during the interwar 
period which is great because I love to put on 
a costume. It gives me some advantage in cre-
ating a character. When I put on a costume and 
get on the film set I can consciously “feel” my 
character. In my line of work, my colleagues 
are of great importance in front and behind the 
camera. My partners on the set were Agniesz-
ka Więdłocha and Jacek Koman. It was a great 
pleasure. Crew was also fantastic. “Receptura” 
is set in two epochs that intertwine with each 
other. There will be no time travel, but we will 
get to know the story of a grandma and a grand-
child. Actions in both epochs are set with 
Wedel’s factory in the background. It’s interest-
ing in the context of previously mentioned cap-
italism. Wedel’s factory had it’s own kindergar-
ten. Wedel ordered to create one cafeteria for 
all employees, despite their positions, because 
they were all working for one brand. The differ-
ence in pay were much smaller then, compar-
ing it to those existing nowadays in corpora-
tions. Unfortunately, the finale of this amazing 
man’s story is rather sad. He lived through war 
and communists took over his factory, used his 
knowledge and competence to rebuild it, but 
this time it was nationalized. When he died, his 
employees were forbidden to go to his funeral. 
There was only a small delegation.

A.: It’s a very moving story. Premiere is set
to be at the end of the summer.
M.J.:  Around autumn.

A.: What should I wish you for the next
years of artistic and human development?
M.J.: Interesting work. For us all to not fall into
abyss but turn around in time. Some good 
people around. My great happiness in life are 
people. It just happens that in the worst of situ-
ations I always had someone to count on.

A.: I wish you, that the concept of solidarity
and kindness will be filled with fruitful and 
nourishing material. Thank you for this 
conversation. And for our readers – I invite 
you to sweet “Recipe”.  
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TEKST Jakub Wejkszner  
ZDJĘCIE Nothing Ahead / Pexels

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Jego główną aspiracją w życiu jest zostanie 
publikowanym autorem lub przetłumaczenie 
sobie, że społeczeństwo nie było gotowe. 
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

JAKUB
WEJKSZNER

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz na www.anywhere.pl

yślę sobie, że pandemia minie i wró-
cą czasy, kiedy to nienawidziliśmy 
się nawzajem z powodu sytuacji to-

warzyskich, a nie dlatego, że ich brak. 
Myślę też, że kiedyś na pewno uda nam się 

wspólnie zbudować dom, w którym zamiesz-
kamy razem. Byleby miał do 70 metrów kwa-
dratowych i około 35 pięter.

M
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Zrezygnowałem zatem z tego i postanowiłem 
nie wychodzić w ogóle. Na razie idzie mi świet-
nie, zgubiłem aż 5 znajomych i wciąż liczę.

Jestem jednak zwierzęciem społecznym, 
więc jakoś to sobie muszę odbijać. Wchodzę 
zatem często na Kurnik, na literaki, czyli ta-
kie scrabble, tylko że nie, i wyzywam 10-lat-
ków od głupich pojebów. Możecie nazwać to 
płytkim i głupim, ale w dzisiejszych czasach 
tylko 10-latki potrafią się jeszcze wyzywać. 
Dorośli od razu mówią, że nie zaszczycą mnie 
komentarzem albo, w przypadkach męskich, 
kończy się to mordobiciem. A ja jestem prze-
cież delikatnym kwiatuszkiem.

W gruncie rzeczy jestem optymistą. 
Ale jestem też Polakiem. W związku z tym, 
moje wnętrze pełne jest sprzeczności. Jed-
nocześnie liczę na to, że jednak się uda i tak 
naprawdę jestem wybrańcem do czegośkol-
wiek, a także mam nadzieję, że w życiu mym 
nie wydarzy się nic kłopotliwego. Chciałbym 
być więc bezproblemowym wybrańcem, któ-
ry swoje przeznaczenie ogarnia przez face-
book. Jakieś dwa maile. Ostatecznie – mogę 
gdzieś zadzwonić. 

W sklepie często słyszę, że wszystko dro-
żeje i na pewno nie będzie tak dobrze jak 
kiedyś. Tymczasem, mięso tych kurczaków, 
co gniją w klatkach po 1000 na metr kwadra-
towy kosztuje wciąż tyle samo. I w ogóle nie 
ma co tyle jeść, bo od jedzenia się tyje, a od 
niejedzenia nie.

Rozmawiałem ostatnio ze znajomym, któ-
ry powiedział mi, że baby to jednak są nudne. 
Musiałem się zgodzić. Powiedziałem mu, że 
faceci to też w sumie są nudni. Dowiedziałem 
się wtedy, że może i tak, że większość tak, ale 
przynajmniej mają jakąś pasję. Zapytałem go, 
jaka jest Twoja pasja w takim razie. Odwrócił 
się i poszedł. Coś tam krzyknął po drodze, że 
lubi grać w gry, ale zagłuszył go zgiełk miasta, 
w którym ktoś jednak coś robił.

Całkowicie zrezygnowałem też z komu-
nikacji miejskiej i dzięki temu jest mi lepiej. 
Oczywiście, byłoby bardziej ekologicznie dla 
planety, gdybym poruszał się tramwajem do 
wszystkich moich pięknych destynacji, ale 
dużo mniej ekologicznie dla mnie. Wydaje się 
bowiem, że ludzie wchodzą do tramwaju głów-
nie po to, by pokichać sobie ku zdrowotności. 

J E S T E M

O P T Y M I S T Ą
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HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW 

NOMINOWA N Y DO NAGRODY THE 
WORLD LU XURY HOTEL AWA RDS
HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW OTRZYMAŁ WŁAŚNIE NOMINACJĘ DO WORLD LUXURY HOTEL AWARDS. 5-GWIAZDKOWY 
OBIEKT W OSTROWIE TUMSKIM, OTWARTY W 2019 ROKU, JEST JEDYNYM WROCŁAWSKIM HOTELEM W TYM PRESTIŻOWYM 
GRONIE. NA REPREZENTANTA DOLNEGO ŚLĄSKA MOŻNA BĘDZIE GŁOSOWAĆ W AŻ TRZECH KATEGORIACH.



HOTEL THE BRIDGE WROCŁAW

NOMINOWA N Y DO NAGRODY THE
WORLD LU XURY HOTEL AWA RDS

H O T E L  T H E  B R I D G E  W R O C Ł A W . . .

THE WORLD LUXURY 
HOTEL AWARDS 
– NAGRODA DLA
ŚWIATOWYCH IKON
HOTELARSTWA
Luxury Hotel Awards to globalne wyróżnie-
nie przyznawane hotelom za światowej klasy 
udogodnienia i doskonałą obsługę gości. The 
Bridge Wrocław MGallery został nominowa-
ny w trzech kategoriach: Luxury Architec-
ture Design Hotel, Luxury Banquet/Event 
Hotel oraz Luxury Rooftop View Hotel. Swój 
głos na ulubiony obiekt oddać może każ-
dy podróżnik. Głosowanie rozpocznie się 
w sierpniu. W zeszłym roku główną nagro-
dę zdobył hotel Apurva Kempinski na Bali, 
a w kategori Architecture Design, w której 
nominowany jest The Bridge Wrocław, zwy-
ciężył niezwykły Arctic TreeHouse Hotel 
z Laponii, którego architektura sprzyja ob-
serwowaniu zórz polarnych.

– Nominacje to w dużej mierze efekt wi-
zji projektantów i inwestora, by stworzyć 
nowy rozdział w historii Ostrowa Tumskiego 
z hotelem, który otwiera się na miasto i jego 
mieszkańców – powiedziała Marta Stawin-
ska-Janiec, dyrektor sprzedaży i dystrybucji 
The Bridge Wrocław. – Stąd architektura 

NOMI NACJE TO W DUŻEJ MIER ZE EFEKT 
W IZJI PROJEKTA NTÓW I I N W ESTOR A, 
BY STWOR Z YĆ NOW Y ROZDZI A Ł 
W HISTOR II OSTROWA TU MSK IEGO 
Z HOTELEM, KTÓRY OTW IER A SIĘ 
NA MI ASTO I JEGO MIESZK A ŃCÓW.



i wnętrza nawiązujące do gotyku. Podobnie zresztą jak 
otwierany już wkrótce taras widokowy, który pozwoli 
wrocławianom i turystom poznać Ostrów Tumski z no-
wej perspektywy.
 
THE BRIDGE WROCLAW 
MGALLERY
Ostrów Tumski połączony był niegdyś mostem z pra-
wym brzegiem Odry. Dokładnie w tym miejscu znajduje 
się dzisiaj The Bridge Wrocław. Obiekt idealnie wpisuje 
się w gotyckie otoczenie Placu Katedralnego dzięki ar-
chitekturze pełnej historycznych nawiązań. W ofercie 
znajdziemy aż184 stylowo urządzone pokoje, w tym sze-
roką gamę apartamentów, z których podziwiać możemy 
spektakularne widoki na miasto, Odrę oraz katedrę.

W The Bridge Wrocław przeszłość łączy się ze współcze-
snością, a industrialny design przeplata z historią i sztuką. 
Wnętrza zdobią wielkoformatowe grafiki XIX-wiecznego 
Wrocławia, reprodukcje zbiorów z Muzeum Narodowego 
oraz prywatnych kolekcji. W każdym pokoju spotkać moż-
na nietypowych gości – czterdzieści postaci historycz-
nych – wśród których znaleźć możemy biskupa wrocław-
skiego Andreasa Jerina czy dziedziczkę Wilczyc Therese 
Magdalene Hochberg. Łóżka zdobią baldachimy z wosko-
wymi świecami. 
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Miejsce wyposażone jest również w rozwiązania no-
woczesnych technologii. Znajdziemy tam m.in. panel, 
poprzez który gość komunikuje się z obsługą, a także 
możliwość otwierania drzwi do pokoju smartfonem, czy 
system Dolby Surround i multimedia w sali balowej (490 
m2). Łóżka natomiast zdobią baldachimy z woskowymi 
świecami – jest to nawiązanie do historycznie istotnego 
dla tej okolicy gotyku. 

Kulinarnym sercem The Bridge Wrocław jest restau-
racja i bar CRAFT bazujące na lokalnych składnikach 
i rzemieślniczym podejściu do kuchni. Oszczędne wnę-
trza restauracji zostały zaprojektowane przez pracownię 
H Hospitality, która stworzyła wiele projektów architek-
tonicznych renomowanych restauracji w Amsterdamie, 
Dubaju, Londynie, Berlinie i Paryżu. Wnętrza Craftu są 
ich jedynym polskim projektem. Ponadto w hotelu znaj-
duje się wyjątkowe zaplecze konferencyjne ze spektaku-
larna salą balową, które może pomieścić do 400 osób. 
Wszystkie sale spotkań wyposażone są w najnowocze-
śniejszy sprzęt audiowizualny, światło dzienne i bez-
pieczne opcje spotkań biznesowych. Szóste, ostatnie 
piętro hotelu zajmuje strefa wellness. Doświadczymy tu 
bliskości roślin w ogrodach wertykalnych. Niezapomnia-
ną panoramę Wrocławia możemy podziwiać z tarasu wi-
dokowego, który jest też miejscem eventów oraz obser-
wacji gwiazd.   

Inwestorem hotelu jest firma Tacit Investment S.A.,

a franczyzodawcą grupa Accor. 

  THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
Pl. Katedralny 8, Ostrów Tumski, Wrocław
T. +48 71 72 73 100
M. hotel@thebridgewroclaw.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 

www.thebridgewroclaw.pl
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THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY
ODKRYJ PRAWDZIWĄ WARTOŚĆ CZASU

Poczuj współczesny klimat Wrocławia i mistyczne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego 
w lifestylowym hotelu, który łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,  

gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością.

THE BRIDGE WROCLAW MGALLERY  |  DISCOVER A REAL VALUE OF TIME
Experience the contemporary vibe of the city of Wrocław and the mystical heritage of Ostrów Tumski in 

a lifestyle hotel that is a link between the past, present and future, where tradition meets trends.

The Bridge Wroclaw MGallery Hotel Collection | plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław, Poland | +48 71 72 73 100 | hotel@thebridgewroclaw.pl | 
www.thebridgewroclaw.pl
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JAK SIĘ ROBI ZAWODY KON NE, 
CZYLI SPOJRZENIE OD KUCHNI DO BIUR A ORGA NIZACYJNEGO CZ. II

NAJBARDZIEJ 
PRESTIŻOWE WYDARZENIE 
JEŹDZIECKIE W POLSCE 
ODBYWA SIĘ CO 
ROKU W CZERWCU 
W SOPOCIE. CSIO, CZYLI 
MIĘDZYNARODOWE 
ZAWODY W SKOKACH 
PRZEZ PRZESZKODY, 
PODCZAS KTÓRYCH 
ROZGRYWANY JEST 
PUCHAR NARODÓW, 
TO CZTERY DNI 
PRAWDZIWEGO ŚWIĘTA 
JEŹDZIECTWA.



tydzień przed rozpoczęciem te-
gorocznych zawodów CSIO 5* 
przyglądamy się od kuchni, jak 

wygląda organizacja tak wielkiej imprezy. 
W tej chwili wiemy już, jacy zawodnicy 

z całego świata przyjadą do Sopotu, oprócz re-
gularnie nas odwiedzających reprezentantów 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Niemiec 
Włoch czy Francji, w tym roku zobaczymy 
także zawodników z USA, Hong Kongu, Chin, 
Japonii, Brazylii, Argentyny, Maroka, Meksy-
ku, Uzbekistanu, a nawet z Kolumbii. 

Biuro zawodów, czyli obsługa gości ma 
w tej chwili ręce pełne roboty. Z jednej stro-
ny ustalane są ostatnie szczegóły dotyczące 
noclegu zawodników, ich luzaków, trenerów, 
weterynarzy, którzy z nimi przyjeżdżają na 
zawody. Pierwsi goście wylądują na gdań-
skim lotnisku już w poniedziałek, do Sopo-
tu powiozą ich samochody Porsche, czyli 
oficjalnego przewoźnika zawodów. Te sa-
mochody przez cały tydzień będzie można 
zobaczyć na ulicach Sopotu – jest to jeden 
z symboli CSIO i sygnał dla wielu mieszkań-
ców, że właśnie rozpoczęły się w Sopocie 
najważniejsze zawody jeździeckie. 

Lada moment na ulicach Trójmiasta 
pojawią się też istne wieloryby szos, czy-
li ogromne koniowozy, które przybędą tu 
z całej Europy. Rumaki wa wożone są w iście 
luksusowych warunkach, olbrzymie cięża-
rówki wyposażone są w bezpieczne boksy, 
klimatyzowane wnętrze, konie przez cały 
czas można obserwować dzięki kamerom. 

Na

J A K  S I Ę  R O B I  Z A W O D Y  K O N N E . . .

Wszystko to ma na celu ochronę koni, 
wynika także z przepisów antydopingo-
wych. W końcu to tutaj rozgry wany jest 
Puchar Narodów, tutaj zawodnicy walczą 
o kwalifikację do igrzysk. 

Od kilku tygodni pną się do góry wielkie
namioty i trybuny – to infrastruktura, która 
jest budowana specjalnie na te zawody. Try-
buna może pomieścić tysiąc widzów, choć 
w tym roku, ze względu na pandemię, liczba ta 
jest nieco ograniczona. Specjalnie dla widzów 
otwarta została zatem trybuna wyścigowa, 
która pozwoli mieszkańcom i turystom bez-
piecznie śledzić zmagania na parkurze.

A zatem do zobaczenia w Sopocie na za-
wodach CSIO 5*. Będziemy kibicować Pola-
kom w Pucharze Narodów i nie tylko. Tych, 
którzy nie mogą być z nami w Sopocie, za-
praszamy do oglądania transmisji w Polsa-
cie oraz online. 

Niczego nie brakuje także ludziom z nimi 
podróżującym, którzy w koniowozach mają 
do dyspozycji mini mieszkania. Boki takich 
ciężarówek rozsuwa się podczas postoju, zy-
skując przestrzeń do spania i wypoczynku. 

Również w stajniach panuje teraz wyjąt-
kowe poruszenie, konie, które na co dzień 
mieszkają w tych nowych, oddanych do 
użytku kilka lat temu budynkach, na cały 
miesiąc wyjeżdżają z Hipodromu „na łąki”. 
Dla nich to miły urlop, czas odpoczynku 
od treningów, a dla pracowników Hipodro-
mu to najbardziej intensywny czas w roku. 
Stajnie trzeba nie tylko przygotować na 
przyjazd koni wartych miliony. Cały kom-
pleks budynków stajennych jest z tej oka-
zji specjalnie ogradzany, wejścia pilnuje 
ochrona, a prawo wstępu ma tylko wąskie 
grono osób: właściciele koni, zawodnicy, 
ich luzacy, weterynarze. 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

S PE C JA L N I E  DL A  W I DZ ÓW 
O T WA RTA  Z O S TA Ł A  Z AT E M 
T RY BU N A  W YŚ C IG OWA ,  KT ÓR A 
P OZ WOL I  M I E S Z K A ŃC OM 
I   T U RYS T OM  B E Z PI E C Z N I E  Ś L E DZ IĆ 
Z M AG A N I A  N A  PA R K U R Z E .



en symbol to duży prestiż, który 
przekłada się również na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

turystów odpoczywających nad wodą. Jest 
potwierdzeniem najwyższych standardów 

GDAŃSKIE PLAŻE 
I PRZYSTA NIE POD BŁĘKITNĄ FLAGĄ

G D A Ń S K

T
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TEKST Jędrzej Sieliwończyk   ZDJĘCIA Mat. GOS

zarządzania bezpieczeństwem, ekologią i in-
frastrukturą dla tego typu miejsc. Od ponad 
10 lat gdańskie kąpieliska morskie zarządza-
ne przez Gdański Ośrodek Sportu uczestni-
czą w programie Błękitna Flaga. 

AŻ 10 BŁĘKITNYCH FLAG 
W GDAŃSKU
W tym roku wyróżnienie trafi aż do 10 gdań-
skich obiektów, w tym do pięciu kąpielisk 
i czterech przystani.

  Dla tysięcy mieszkańców Gdańska oraz turystów na miejskich plażach, charakterystyczna Błękitna Flaga jest potwierdzeniem najwyższej jakości w zakresie bezpieczeństwa,  
czystości oraz ekologii.Fot. Gdański Ośrodek Sportu

BŁĘKITNA FLAGA TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH NA ŚWIECIE NAGRÓD PRZYZNAWANYCH 
PLAŻOM, MARINOM I ORGANIZACJOM ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ. W BIEŻĄCYM SEZONIE 
GDAŃSK BĘDZIE SIĘ SZCZYCIŁ DZIESIĘCIOMA CERTYFIKATAMI TEGO MIĘDZYNARODOWEGO WYRÓŻNIENIA.



G D A Ń S K I E  P L A Ż E  I  P R Z Y S T A N I E  P O D  B Ł Ę K I T N Ą  F L A G Ą

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Gdański Ośrodek Sportu planuje również utworze-
nie dodatkowych miejsc okazyjnie wykorzystywanych 
do kąpieli, dzięki czemu całkowita strzeżona przez ra-
towników wodnych linia brzegowa wyniesie łącznie bli-
sko półtora kilometra.   

ENGLISH

GDAŃSK BEACHES AND MARINAS WITH THE 
BLUE FLAG AWARD

The Blue Flag is one of the world’s most recognised 
awards for beaches, marinas and sustainable water 
tourism organisations. This season, as many as ten sites 
in Gdańsk obtained the Blue Flag certification.

This prestigious symbol confirms the highest stan-
dards of safety, ecology and infrastructure of sites. It 
is a sign the locals and tourists may feel safe in a given 
place. For more than ten years, Gdańsk bathing beach-
es managed by Gdańsk Sports Centre have participat-
ed in the Blue Flag programme.

GDAŃSK AWARDED WITH 
AS MANY AS TEN BLUE FLAGS
This year, the Blue Flag was awarded to as many as ten 
sites in Gdańsk – five bathing beaches and four marinas.

The Blue-Flagged beaches are: Jelitkowo, Brzeźno 
Pier, Stogi, Sobieszewo and Orle. The accredited ma-
rinas include: Marina Gdańsk, Tamka, Żabi Kruk and 
Sienna Grobla. The certification was also awarded to 
General Zaruski Boat – a flag city boat, which holds ed-
ucational events for young people as part of the sea and 
environmental education programme.

SUMMER SEASON
The bathing season in Gdańsk lasts from 25 June to 
the end of August. There are six bathing beaches in 
Gdańsk: Gdańsk Orle, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk 
Stogi, Gdańsk Brzeźno Pier, Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk 
Klipper Jelitkowo.

The Gdańsk Sports Centre also wishes to arrange 
some other occasional bathing spots. In effect, the to-
tal coastline length of guarded bathing sites will be al-
most one and a half kilometres.   

Błękitne Flagi będą powiewały na kąpieliskach: 
Jelitkowo, Molo Brzeźno, Stogi, Sobieszewo oraz Orle. 
Natomiast wśród wyróżnionych przystani znalazły się: 
Marina Gdańsk, Tamka, Żabi Kruk oraz Sienna Grobla. 
Dodatkowo certyfikat otrzymał Jacht Generał Zaruski – 
flagowa jednostka miasta, na której realizowany jest pro-
gram edukacji morskiej i ekologicznej dla młodzieży.

SEZON OD CZERWCA 
DO SIERPNIA
Sezon kąpielowy na gdańskich plażach trwa od 25 czerw-
ca do końca sierpnia. Na terenie Gdańska będzie działać 
łącznie sześć kąpielisk: Gdańsk Orle, Gdańsk Sobieszewo, 
Gdańsk Stogi, Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Jelitkowo, 
Gdańsk Klipper Jelitkowo.

  CZYM JEST BŁĘKITNA FLAGA?

Błękitna Flaga to międzynarodowy program zainicjowany 
w 1985 r. przez Fundację Edukacji Ekologicznej (Foundation 
w Environmental Education – FEE) z siedzibą w Kopenhadze. 
Celem programu jest wyróżnianie zarządzanych zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju kąpielisk i marin. 

Wyróżnienie certyfikatem Błękitnej Flagi jest przyznawane 
kąpieliskom i marinom, działającym zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, które spełniają najwyższe kryteria 
w zakresie:
• jakości wody,
• działań na rzecz edukacji ekologicznej,
• zarządzania środowiskowego,
• bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.

  WHAT IS THE BLUE FLAG?

The Blue Flag is an international programme launched 
in 1985 by the Foundation for Environmental Education 
(FEE) based in Copenhagen. The award is given to bathing 
beaches and marinas managed in line with the sustainable 
development rules. 

The Blue Flag sites adhere to the sustainable development 
rules and meet the highest standards in terms of:
• water quality,
• environmental awareness activities,
• environmental management ,
• safety and quality of services.

W T Y M ROKU 
W Y RÓŻ N I EN I E 
TR A FI A Ż DO 
10 GDA ŃSK ICH 
OBI EKTÓW, 
W T Y M DO 
PI ĘCI U 
K Ą PI ELISK 
I  CZTER ECH 
PR Z YSTA N I.



61 Jarmark świętego Dominika odbędzie się 
w Gdańsku w dniach 24 lipca – 15 sierpnia. Będzie 
wydarzeniem dla tych, którzy lubią aktywny i fami-

lijny sposób spędzenia czasu, ale i tych, którzy wolą spo-
kojniejszy i bardziej wysmakowany. 

JAR MARK 
ŚWIĘTEGO 
DOMINIK A 
ZAPRASZA!

G D A Ń S K

7

3 0 – 3 1

TEKST Dariusz Wołodźko   ZDJĘCIA Mat. MTG

BLISKO 700 STOISK
Do udziału w Jarmarku zaproszeni zostali najlepsi polscy rze-
mieślnicy, artyści, producenci i dostawcy usług. Organizator 
Jarmarku – Międzynarodowe Targi Gdańskie – stawia na 
jakość, stąd coraz większa selekcja asortymentu. Przeważać 
mają stoiska rzemieślnicze, artystyczne, zaopatrzone w re-
gionalne produkty spożywcze, a także antyki i stragany ko-
lekcjonerskie. W sumie będzie to blisko 700 kramów.

NOWE KONWENCJE STREF
W tym roku zmienione zostaną konwencje stref, by jesz-
cze lepiej oddawały charakter ich lokalizacji:

- Wyspa Ołowianka rozbrzmiewać będzie morskimi opo-
wieściami, szantami, a wieczory będzie można spędzić 
w kinie pod chmurką czy wysłuchując delikatnych jazzo-
wych brzmień, 

- Skwer Heweliusza, sąsiedztwo Muzeum Bursztynu zobo-
wiązuje do bliskości z naturą. Tu poczujemy zapach świeżo 
wypieczonego chleba, organicznej żywności, a wieczo-
ry uświęcą kameralne koncerty, 

- Skwer Świętopełka, smakosze kuchni świata nie tylko 
znajdą tu coś dla ciała, ale będą mogli uczestniczyć w przy-
gotowywaniu potraw na żywo i odpocząć w strefie chilloutu, 

- Targ Rybny stanie się na pewno ulubionym miejscem dla 
najmłodszych. Zapewni to przestrzeń do zabawy i spędzania 
czasu na wesoło,gdzie, na pewno, nie zabranie słodkości,

- Skwer Sadowa stanie się idealnym miejscem dla młodzie-
ży. Tu w sposób niebanalny będzie można spędzić czas. 

TU SIĘ KUPUJE, TARGUJE, POSZUKUJE SKARBÓW I ZNAJDUJE 
KADRY DO PAMIĄTKOWYCH FOTOGRAFII. WOKÓŁ SŁYCHAĆ 
RÓŻNE JĘZYKI, MIESZAJĄ SIĘ TRADYCJE I OBYCZAJE. 
JEST GWARNIE I WESOŁO. OTO SŁYNNY NA 
CAŁY ŚWIAT JARMARK ŚW. DOMINIKA!

   W tym roku Jarmark odbędzie się w Gdańsku już po raz 761



   Nowa kolorystyka w logotypie Jarmarku świętego Dominika symbolizuje odcienie bałtyckiego bursztynu, 
którego bogactwo będzie można podziwiać w nowo otwartym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

J A R M A R K  Ś W I Ę T E G O  D O M I N I K A  Z A P R A S Z A !

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

- Ołowianka Island will reverberate 
with sea stories and shanties, with out-
door film screenings and live jazz music 
in the evenings; 

- Hevelius Square, near the Amber Museum, 
will be dedicated to nature. Here, you will 
smell the freshly baked bread and organic 
food and spend evenings at cosy concerts;

- Świętopełk Square is a perfect spot for 
foodies, who will be able to taste dishes from 
all over the world as well as take part in live 
cooking and relax in the chill-out zone;

- Fish Market will offer plenty of attrac-
tions for children, with lots of play and fun 
activities as well as delicious food;

- Sadova Square will be a spot for young 
people, offering remarkable attractions 
and activities, including food trucks, DJs 
mixing music live, and stands with vinyl re-
cords and comic books;

Zagwarantuje to ulubione jedzenie z foodtruc-
ków, DJ-e miksujący muzykę na żywo. Tu kolek-
cjonerzy znajdą płyty winylowe czy komiksy, 

- Uliczka Pomorska – bogactwo Pomorza 
w jednym miejscu! Pomorskie smaki, rę-
kodzieło,przepisy, tradycje i sztuka,

- Ulica Litewska, niezmiennie cieszący się po-
pularnością od lat klimat Wilna w Gdańsku 
zapewnią goście z Litwy ze swoimi specja-
łami i tradycją,

BĘDZIE BEZPIECZNIE
- Bezpieczeństwo gości Jarmarku św. Dominika 
jest sprawą nadrzędną. Międzynarodowe 
Targi Gdańskie SA gwarantują, podobnie 
jak w roku ubiegłym, wdrożenie wszystkich 
niezbędnych procedur związanych z tego 
typu wydarzeniami w plenerze – informuje 
Bartosz Tobieński z MTG.

Zachowana zostanie jednostronna zabu-
dowa ulic stoisk handlowych, w ten sposób 
poszerzone zostaną ciągi piesze pozwalają-
ce na zachowanie dystansu społecznego, 
podobnie będzie z odległościami między 
stoiskami. Dzięki takiej organizacji będzie 
bezpieczniej i wygodniej. 

Bądź z Jarmarkiem na bieżąco na www.
facebook.com/JarmarkswDominika oraz na 
www.jarmarkswdominika.pl.   

ENGLISH

ENJOY ST DOMINIC’S FAIR!

St Dominic’s Fair is a world-famous lively and 
joyful event, where you can find one-of-a-kind 
items, haggle, look for treasures and capture 
unforgettable moments. It is a place where 
languages, traditions and customs mingle.

The 761st St Dominic’s Fair will take place 
in Gdańsk between 24 July and 15 August. It 
is a huge attraction both for those who are 
after active leisure and family time as well as 
those who prefer calmer and more sophisti-
cated activities. 

ABOUT 700 STANDS
The organiser of the fair – Gdańsk 
International Fair – puts quality first; there-
fore, this year’s edition will bring together 
the best Polish craftsmen, artists, produc-
ers and service providers. In total, there 
will be about 700 stands, mostly offering 
crafts, art, regional food as well as antiques 
and collectable items.

NEW ZONE SYSTEM
This year, the zone system will be changed for 
zones to reflect their locations better:

- Pomorska Street will be dedicated to the 
Pomeranian region, with regional tastes, 
crafts, recipes, traditions, and art;

- on Litewska Street, you will be able to feel 
the Vilnius atmosphere thanks to Lithuanian 
guests with their delicacies and traditions.

SAFETY FIRST
The safety of St Dominic’s Fair guests is the 
top priority. International Gdańsk Fair SA 
guarantees, just like in the previous year, that 
it will follow all necessary procedures for such 
outdoor events, said Bartosz Tobieński from 
International Gdańsk Fair.

Stands will be arranged on one side of the 
streets to expand footpaths and make it pos-
sible to keep social distance. The distance 
between individual stands will also be kept. 
Such arrangement will make the event safer 
and more enjoyable. 

Stay up to date and follow www.face-
book.com/JarmarkswDominika and www.
jarmarkswdominika.pl.   
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WICZLINO-OGRÓD 
INSPIROWA NE IDEĄ MIASTA- OGRODU

WICZLINO-OGRÓD TO 
UNIKALNE ZESTAWIENIE 
MIEJSKICH UDOGODNIEŃ 
I BLISKOŚCI NATURY 
W PROJEKCIE INSPIROWANYM 
IDEĄ MIASTA-OGRODU. 
OSIEDLE REALIZOWANE 
PRZEZ GRUPĘ INWESTYCYJNĄ 
HOSSA TO  SAMODZIELNE 
MIASTECZKO OTOCZONE 
ZIELENIĄ, WPISUJĄCE 
SIĘ W PLANY ROZWOJU 
CHWARZNA-WICZLINA – 
NAJWIĘKSZEJ DZIELNICY 
W GDYNI. MIEJSCE, GDZIE 
MIEJSKA WYGODA ŁĄCZY 
SIĘ Z SIELANKĄ.



oferty Wiczlina-Ogród Połu-
dnie wprowadzono nowy bu-
dynek z mieszkaniami o me-

trażach od 38 do 90 m2. Realizowana 
południowa część inwestycji przy ul. Tęczo-
wej  ma wyjątkowe położenie, gdyż sąsiaduje 
z parkową zielenią, drzewami i willową za-
budową. Od strony ulicy Tęczowej powstaje 
pierzeja handlowo-usługowa, która domknie 
całe założenie, tworząc zaciszną enklawę 
dla jego mieszkańców. W czterech 4-kondy-
gnacyjnych budynkach znajdować się będą 
przestrzenne 2-, 3, 4-pokojowe mieszkania 
o funkcjonalnych metrażach z ogródkami, 
balkonami i przestronnymi  tarasami z wido-
kiem na otaczającą zieleń.

Na osiedlu Wiczlino-Ogród znajduje się 
wiele lokali handlowo-usługowych by naj-
ważniejsze sprawy załatwiać wygodnie na 
miejscu. Funkcjonują tu m.in. sklepy spo-
żywcze, piekarnia-cukiernia, warzywniak, 
sklep wielobranżowy, delikatesy mięsne, a po 
drugiej stronie ul. Wiczlińskiej dyskont i ap-
teka. Dla osób lubiących korzystać z lokali 
gastronomicznych czeka klubokawiarnia, 
bistro i pizzeria. Można tutaj skorzystać m.in. 
z usług salonów fryzjerskich, salonu urody, 
gabinetu stomatologii specjalistycznej a na-
wet laboratorium medycznego. 

Mieszkańcy osiedla mają w  pobliżu 
wiele placówek edukacyjnych. Trasa do 

Do

W I C Z L I N O - O G R Ó D  I N S P I R O W A N E  I D E Ą  M I A S T A - O G R O D U

teren rekreacyjno-sportowy z tyrolką, bo-
iskiem do street ball’a i beach soccer’a oraz 
wiele placów zabaw.

Szczegółowa oferta mieszkań jest dostęp-
na w Centrach Nieruchomości Hossy w Gdań-
sku i Gdyni, a przykładowe mieszkania moż-
na zobaczyć na stronie inwestycji. 

 

XVII Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły 
Podstawowej nr 37 czy Przedszkola nr 59 
zajmuje 3 minuty piechotą. Na samym osie-
dlu funkcjonują przedszkola, w tym jedno 
dwujęzykowe, klub dziecięcy, żłobek a tak-
że szkoły językowe dla najmłodszych. Co 
więcej w Wiczlinie-Ogród znajduje się duży 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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VESPER HOUSE HOTEL 
– TU ZATRZYMASZ SIĘ W TRÓJMIEŚCIE !

N ieopodal parku, pośród stylowych, eleganckich 
willi w urokliwej i cichej dzielnicy. Otoczenie ideal-
nie reprezentuje to, co oferuje Vesper House Hotel 

- nowy, kameralny obiekt noclegowy, którego Torus jest 
generalnym wykonawcą. 17 komfortowych pokoi zapro-
jektowanych zostało z myślą o gościach biznesowych i tu-
rystach indywidualnie odwiedzających Trójmiasto.

Vesper House Hotel zlokalizowany jest w gdańskiej 
dzielnicy Wrzeszcz, w pobliżu Politechniki Gdańskiej 
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, półtora kilome-
tra od Europejskiego Centrum Solidarności, nieco ponad 
dwa kilometry od Międzynarodowych Targów Gdańskich 
czy Muzeum II Wojny Światowej, a ok. 10 km od lotniska. 
Hotel położony jest bezpośrednio w otoczeniu zieleni i po-
śród zabytkowych willi, co nadaje mu wyjątkowego cha-
rakteru. Obiekt zaprojektowany został z myślą o gościach 
podróżujących w celach biznesowych i szkoleniowych, jak 
również klientach indywidualnych przyjeżdżających do 
Trójmiasta w celach turystycznych. W budynku zastoso-
wano liczne nowoczesne rozwiązania i technologie, które 
podnoszą jego jakość i funkcjonalność, ale jednocześnie 
tworzą przyjazne i klimatyczne miejsce. Pokoje wyposa-
żone są w elektroniczne zamki, które otwierać można 

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe



V E S P E R  H O U S E  H O T E L

pokoje jednoosobowe, dwuosobowe (w wa-
riantach basic, standard, twin oraz o podwyż-
szonym standardzie superior, z wnęką wy-
poczynkową), a także studio z przestrzenią 
dzienną. Starannie zaprojektowane wnętrza 

tradycyjnie za pomocą karty lub przy użyciu 
telefonu (klucz mobilny).

Do dyspozycji gości jest 17 klimatyzo-
wanych, komfortowo wyposażonych pokoi 
(część z nich posiada również balkon), w tym 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

OTOCZENIE 

IDEALNIE 

REPREZENTUJE TO, 

CO OFERUJE V ESPER 

HOUSE HOTEL - 

NOW Y, K A MER ALN Y 

OBIEKT 

NOCLEGOW Y, 

KTÓREGO TORUS 

JEST GENER ALN Y M 

W Y KONAWCĄ.

urzekają stylowym wystrojem, a komfor-
towy wypoczynek w ciszy zapewnią dźwię-
koszczelne okna i drzwi. W hotelu znajduje 
się sala śniadaniowa/szkoleniowa, bar oraz 
taras, obiekt posiada też własny wewnętrzny 
parking. Goście skorzystać mogą też z usług 
concierge (pomoc w realizacji ich indywidu-
alnych potrzeb i zamówień), przechowalni 
bagażu czy sejfu do przechowywania warto-
ściowych przedmiotów.

Vesper House Hotel to kolejny projekt ho-
telowy, w który zaangażowana jest firma To-
rus. Wcześniej wybudowała Hotel Arkon Park 
w Gdańsku, we Wrocławiu trwa budowa Altus 
Palace, 5-cio gwiazdkowego obiektu, który 
powstaje w zabytkowym budynku dawnego 
Pałacu Leipzigera, a przygotowywana jest 
także inwestycja w Warszawie. 
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ZAWARTOŚĆ WAKACYJNEJ WALIZKI JEST U WIĘKSZOŚCI URLOPOWICZÓW MNIEJ WIĘCEJ TAKA SAMA. KREM 
PRZECIWSŁONECZNY, CZAPKA Z DASZKIEM, KLAPKI, SPRAY PRZECIWKO KOMAROM, MOŻE JAKAŚ KSIĄŻKA. W KAŻDEJ 
WALIZCE, BEZ WYJĄTKU, ZNAJDZIE SIĘ TEŻ RZECZ, BEZ KTÓREJ WIĘKSZOŚĆ Z NAS W OGÓLE SOBIE WAKACJI NIE 
WYOBRAŻA - TELEFON KOMÓRKOWY. KONIA Z RZĘDEM TEMU, KTO CHOCIAŻ RAZ W ŻYCIU NA PYTANIE „NA PEWNO 
WSZYSTKO ZABRALIŚMY?” NIE ODPOWIEDZIAŁ „NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY BYŁ PORTFEL I TELEFON”. APLIKACJE 
REZERWUJĄ NAM POBYT W HOTELU, PODPOWIADAJĄ, GDZIE ZJEŚĆ OBIAD I JAKIEJ POGODY SPODZIEWAĆ SIĘ 
W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. BA! W OGÓLE POZWALAJĄ NAM NA WAKACJE DOJECHAĆ (WYOBRAŻACIE SOBIE DOTARCIE 
GDZIEKOLWIEK BEZ PODPOWIEDZI GOOGLE MAPS?). BĄDŹMY JEDNAK SZCZERZY – KOMÓRKA SŁUŻY NAM NIE TYLKO 
DO TEGO, ŻEBY ZORIENTOWAĆ SIĘ W TERENIE CZY ZABUKOWAĆ NOCLEG. ZDECYDOWANIE CZĘŚCIEJ UŻYWAMY JEJ, 
ŻEBY SCROLLOWAĆ SOCIAL MEDIA, WSTAWIĆ NA INSTAGRAMA NOWE ZDJĘCIA ALBO SPRAWDZIĆ WIADOMOŚCI.

PODK A R PACK IE OFF-LINE

gdyby tak spędzić urlop bez smartfo-
na? Off-line? Bez brzęczących powia-
domień, obsesyjnego szukania zasięgu 

i główkowania nad zabawnymi hasztagami? 
Gdyby tak wrócić z wakacji nie tylko bogat-
szym o nowe, fantastyczne doświadczenia, ale 
po prostu wypoczętym? Czy to w ogóle może 
się udać? Może! Wystarczy, że na wakacje wy-
bierzecie się na Podkarpacie. Oto nasza krót-
ka lista podkarpackich atrakcji offline.

NIEBO PEŁNE GWIAZD
Kiedy w 1994 roku na skutek trzęsienia ziemi 
spora część Los Angeles pozbawiona została 
prądu, zaniepokojeni mieszkańcy masowo 
zgłaszali rozświetlającą nocne niebo anoma-

A lię. Owa anomalia okazała się w rzeczywisto-
ści…Drogą Mleczną - widoczną gołym okiem 
tylko dzięki temu, że okolica pogrążyła się 
(pierwszy raz od dziesiątek lat) w całkowitej 
ciemności. Jeśli mieszkasz w mieście (i to nie-
koniecznie tak dużym, jak Los Angeles), na 
Twoim niebie nie pojawi się ani Droga Mlecz-
na, ani w ogóle jakakolwiek gwiazda. Noce 
w mieście są po prostu zbyt jasne.  

Jeśli chcecie spędzić noc pod niebem, 
które wygląda jak z  fotografii NASA, wy-
bierzcie się Parku Gwiezdnego Nieba „Biesz-
czady” – jednego z ostatnich miejsc w Euro-
pie, gdzie noce, niezanieczyszczone łuną 
sztucznego światła, nadal są prawdziwie 
ciemne. 28 czerwca, dokładnie tydzień po 

najdłuższym dniu w roku, niebo w tym rejo-
nie stanie się w pełni rozgwieżdżone. Pojawi 
się na nim nie tylko Droga Mleczna, ale i sie-
dem tysięcy gwiazd, które będziecie mogli 
obserwować gołym okiem, bez potrzeby ko-
rzystania z jakiegokolwiek sprzętu. 

KRESOWA BIESIADA 
Żaden, nawet najbardziej zaawansowany 
technologicznie smartfon nie dostarczy Ci 
tylu emocji i niezapomnianych wrażeń, ile 
impreza na żywo. Szczególnie, jeśli w grę 
wchodzi huczna kresowa biesiada. 

Festiwal Dziedzictwa Kresów to organizo-
wany co roku cykl wydarzeń kulturalnych, 
związanych z historią, dziedzictwem oraz kul-



P O D K A R P A C K I E  O F F - L I N E

sywnych muzycznych doznań ugasi koncert 
Meli Koteluk i Kwadrofonika (16.07).

GARNEK RĘCZNEJ  
PRODUKCJI 
Nasze kciuki codziennie wystukują na ekra-
nach smartfonów dziesiątki smsów, maili 
i komentarzy. Nic więc dziwnego, że po takim 
treningu wyćwiczone są do perfekcji. O poten-
cjale jaki drzemie w pozostałych ośmiu, zapo-
mnianych nieco palcach, przypomną Wam za-
jęcia w Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła. 

Nazwa „szkoła” nie jest w tym przypadku 
na wyrost. W budynku, w którym odbywają 
się zajęcia, na początku XX wieku faktycz-
nie mieściła się placówka edukacyjna. Od 
stu lat przeznaczenie miejsca pozostaje nie-
zmienne – każdy, kto tu trafi, wyjdzie stąd 
z nowymi umiejętnościami. W Uhercach Mi-
neralnych nauczycie się, jak utoczyć gliniany 
garnek, poznacie zasady przedwojennej kali-
grafii oraz dowiecie się, jak wypiekać trady-
cyjne podkarpackie bułeczki – proziaki. 

Sami widzicie – w potyczce na kreatora 
intensywnych doznań i niezapomnianych 
przeżyć, smartfon nie ma z Podkarpackim 
żadnych szans. 

 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

A GDY BY TAK 
SPĘDZIĆ 

URLOP BEZ 
SMARTFONA? 

OFF-LI NE?

turą dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Obej-
muje szereg imprez plenerowych, koncertów, 
wystaw, warsztatów, inscenizacji, konferencji, 
prelekcji czy konkursów kulinarnych. Tego-
roczna, trzynasta już edycja, rozpocznie się 15 
lipca i będzie nie lada gratką dla fanów nieba-
nalnych muzycznych spotkań. 

16 lipca mury Zamku w Krasiczynie wy-
pełnią dźwięki utworów wybitnych polskich 
kompozytorów II połowy XIX i XX wieku - 
Karola Kątskiego, Karola Skarzyńskiego, 
Mieczysława Weinberga czy Ludomira Ró-
życkiego. Dwa dni później, za sprawą kra-
kowskiego zespołu Sholem, w klimatyczną 
muzyczną scenę zamieni się Rynek Mały 
w Lubaczowie. W refleksyjny, wyciszający 
nastrój wprawią Was łagodne głosy Kairos 
(zespół wystąpi 28 lipca w Cerkwi Św. Mi-
kołaja w Lubaczowie), a pragnienie inten-
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Kiedy i jak zaczęła się Twoja droga ku 
less waste?
Od dziecka wychowywałam się w  takim 
domu, jak pewnie wiele osób urodzonych w la-
tach 80-tych i wcześniej. Plastik nie był tak po-
wszechny, na zakupy chodziło się z własną tor-
bą, oddawało się butelki po mleku i kaskadzie 
za kaucje. Babcia z dziadkiem zbierali wszyst-
kie opakowania, które potem krążyły w rodzi-
nie. W domu nic się nie marnowało. Potem 
przyszedł czas plastiku, który był wszędzie 
i naturalnie z niego korzystaliśmy nie myśląc 
o konsekwencjach. Kilka lat temu zobaczyłam 
problem i mocno zmieniłam przyzwyczaje-
nia, na wielu polach. To nic trudnego, trzeba 
zmienić kilka z nich, ale kiedy już rozeznamy 
się w temacie, jest łatwiej. Najgorszy jest ciągły 
brak regulacji i np. systemu kaucyjnego, któ-
ry mocno ograniczyłby ilość plastiku, dzięki 
obiegowi zamkniętemu. Bardzo chciałabym, 
żeby to weszło w życie. Wierzę w siłę jednostki, 
bo sama zauważam jak w bliskim gronie znajo-
mych, wielu z nich przekonuje się do eko roz-
wiązań i często pytają mnie o radę. 

Czy uważasz, że zarówno less waste, jak 
i dieta wegańska są trudne do okiełznania 
w codziennym życiu?
Z perspektywy kilku lat mogę powiedzieć, że 
nie, ale początki bywają trudne. Wiele rzeczy 
trzeba poznać, nauczyć się. W diecie roślin-
nej największą przeszkodą jest nieznajomość 
produktów, przepisów. Kiedy zaczynamy go-
tować, nabieramy wprawy i z czasem jest co-
raz łatwiej. Dobrą drogą są stopniowe zmiany 
i 1-2 dni roślinne w tygodniu, kiedy testuje się 
nowe przepisy. Na początek dobrze też zwega-
nizować potrawy, które znamy i lubimy. 

Zmniejszenie ilości mięsa to jedna 
z ważniejszych zmian, jakie warto podjąć. 
Less waste nie jest trudne, wymaga zmiany 
przyzwyczajeń i poszukiwania miejsc, w któ-
rych zrobimy np. zakupy na wagę. Głównie 
chodzi o uważność na, przejawiającą się w wy-
borach produktowych i unikaniu zbędnych 
opakowań. Filtrowanie wody, zamiast kupo-
wanie butelkowanej, wymiana maszynki do 
golenia czy płatków kosmetycznych na wielo-
razowe, przykładów jest wiele, warto stopnio-
wo wprowadzać małe zmiany. 

W jaki sposób wykorzystujesz tę metodę 
w kuchni?
Przede wszystkim nie jem mięsa i produktów 
odzwierzęcych, to dla wielu duży krok, 
dlatego warto też ograniczać takie pro-
dukty. Ważne w kuchni jest też planowanie 
posiłków i zakupów – pozwala to unikać 
nadmiaru i marnowania żywności. Wyrzu-
camy nadal całkiem sporo jedzenia. Z ra-
portu Banku Żywności wynika, że każde 

P I E R W S Z A  K S I Ą Ż K A  E K O C E N T R Y C Z K I  J U Ż  Z A  W I N K L E M !

Dlaczego postanowiłaś przejść na dietę 
roślinną?
Początkowo kierowały mną względy zdrowot-
ne, bo przeczytałam książkę o szkodliwym 
wpływie mięsa na zdrowie i ilości antybiotyków 
w produktach zwierzęcych. Szybko zobaczy-
łam, że równie ważne są dla mnie względy etycz-
ne i traktowanie zwierząt w produkcji masowej. 
Rezygnacja z mięsa przyszła mi dość łatwo, 
może dlatego że nigdy w moim domu nie prze-
ważało mięso. Pochodzę w tradycyjnego domu, 
ale babcia gotowała sporo mącznych potraw, 
jak pierogi, makarony, kluski leniwe, naleśniki, 
jedliśmy też dużo zup, a w każdy piątek placki 

gospodarstwo domowe wyrzuca 4 kg jedze-
nia na tydzień, a tylko połowę z tego stano-
wią resztki i obierki. To oznacza, że tygo-
dniowo wyrzucamy od 30 do 70 zł do kosza. 
Wyrzucamy głównie pieczywo, wędliny, 
świeże owoce i ziemniaki. Najczęstsze po-
wody wyrzucania jedzenia to zepsucie je-
dzenia, przeoczenie daty przydatności do 
spożycia, za duże zakupy i gotowanie zbyt 
dużej ilości jedzenia. Kluczem jest też do-
brze przechowywanie produktów. W książ-
ce podpowiadam, co warto zamrozić za-
nim się zepsuje, na której półce w lodówce 
przechowywać produkty. 

W I E R Z Ę  W   S I Ł Ę  J E D N O S T K I , 
B O  S A M A  Z AU WA Ż A M  JA K 
W   B L I S K I M  G RO N I E  Z N A J O M YC H , 
W I E L U  Z   N I C H  P R Z E KO N U J E 
S I Ę  D O  E KO  RO Z W I Ą Z A Ń...
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ziemniaczane. Mięso było 2-3 razy w tygodniu. 
Dziadkowie nigdy nic nie marnowali, wpoili mi 
duży szacunek do jedzenia. Przeglądając książ-
kę Kuchnia Polska ciężko znaleźć potwierdze-
nie tezy, że kuchnia polska jest mięsna. Sporo 
było w niej fasoli, kapusty, a najpopularniejsze 
zupy to barszcz, żurek i zupa fasolowa, które 
tradycyjnie są bezmięsne. Kotlet schabowy jest 
stosunkowo młody w polskiej tradycji. 

Dlaczego warto ograniczać mięso?
Powodów jest wiele, warto ograniczyć jedze-
nie mięsa ze względów zdrowotnych, środowi-
skowych i etycznych. Coraz częściej porusza 
się wątek ekologiczny, hodowla zwierząt wy-
maga większej powierzchni ziemi, bierze się 
pod uwagę także tereny potrzebne pod upra-
wę karmy dla zwierząt. Przykładowo do wy-
produkowania 1 kg mięsa drobiowego potrze-
ba 4 000 litrów wody, 1 kg wołowiny wymaga 
około 15 000 litrów wody. Ponadto pochłania 
ogromne ilości wody i jest przyczyną emisji 
ogromnej ilości gazów cieplarnianych. To już 
nie tylko moda na nie jedzenie mięsa, ale real-
ny wpływ na przyszłość naszej planety. 

Niedługo, bo już 2 czerwca premierę 
będzie miała Twoja książka. Jakie 
przepisy znajdziemy w środku?
To proste przepisy na roślinne posiłki bez 
skomplikowanych składników. Głównie oparte 
o sezonowe warzywa i owoce. Książka jest po-
dzielona na 5 rozdziałów – wiosna, lato, jesień, 
zima i kiszonki, które robię często i bardzo lu-
bię. Jedzenie sezonowe jest dla mnie ważne, 
mamy możliwość wspierania lokalnych rolni-
ków, ponadto, w sezonie wszystko jest też naj-
zdrowsze, najsmaczniejsze i najtańsze. 

W naszym klimacie poza zimą, mamy 
ogromny wybór warzyw i owoców, warto więc 
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sprawdzić kalendarz sezonowy i wybierać 
z niego jak najwięcej. Nie umiałabym wybrać 
ulubionych warzyw, zdecydowanie każdy 
miesiąc przynosi coś wyjątkowego. W sezo-
nie warto pomyśleć o zrobieniu przetworów, 
nawet kilku słoiczków na zimę. Niektóre owo-
ce i warzywa szybko się kończą i warto zacho-
wać smak, czasem nawet mrożąc na później. 

Zebrałam moje ulubione przepisy, dzielę 
się też wieloma sposobami na przechowywa-
nie żywności, wykorzystanie “resztek” które 
nie zawsze muszą się marnować. 

Czy kuchnia, którą polecasz jest skierowana 
do konkretnego odbiorcy czy do każdego?
To przepisy dla każdego, kto chce spróbować 

swoich sił w kuchni roślinnej. Nie ma czaso-
chłonnych rzeczy, chciałam, żeby książka 
była użyteczna i nie odpychała trudnymi 
nazwami czy nieznanymi składnikami. Nie 
mam w głowie konkretnego odbiorcy, cho-
ciaż najczęściej na moje warsztaty kulinarne 
przychodzą kobiety, w różnym wieku. Jednak 
to my mocniej interesujemy się zdrowiem i lu-
bimy eksperymentować z kuchnią roślinną. 
Zdecydowanie widać wzrost zainteresowania 
produktami roślinnymi, zamienniki są łatwo 
dostępne. Nie są jednak niezbędne w kuchni. 
Najbardziej cenię zdrową odsłonę kuchni ro-
ślinnej, z niewielka ilością przetworzonych 
produktów. Kasze, rośliny strączkowe, warzy-
wa sezonowe to najtańsze produkty w sklepie. 
Do tego, warto mieć w domu orzechy, dobrą 
mąkę, przyprawy i jesteśmy w stanie przygo-
tować wiele ciekawych dań. 

Jak długo pracowałaś nad książką, czy 
przepisy zostały wypracowane metodą prób 
i błędów?
Książka powstawała rok, ale wiele przepisów 
książki gotuję i dopracowuje już od kilku lat. 
Wybrałam te, które robię najczęściej i zawsze 
smakują. Oczywiście jest też sporo nowych, 
które powstają na zasadzie prób i błędów, 
czasem zupełnego przypadku. Zanim przepis 
trafił do książki, musiał być powtarzany co 
najmniej kilka razy. Najbardziej czasochłon-
ne są wypieki, które na początku zawsze 
przygotowuję w znacznie mniejszych propor-
cjach, żeby w razie czego nie wyrzucać całego 
ciasta. Na szczęście nie zdarza się to często. 
Warzywa są wdzięcznym obiektem ekspe-
rymentów kulinarnych i łatwo przygotować 
z nich wiele pysznych dań. 

 





Tak, nazywa się to syndromem TOFI.

To otyłość metaboliczna, występująca 
często u osób szczupłych, które mogą 
wyglądać dobrze, a jednak tłuszcz i tak 
się gromadzi w narządach wewnętrznych.
Jak to wygląda w praktyce, tłuszcz zamiast 
odkładać się na zewnątrz, odkłada się w ja-
mie brzusznej i wokół organów wewnętrz-
nych. W efekcie jesteśmy chudzi, choć mamy 
brzuch pełen tłuszczu, który uciska na przy-
kład na nasze jelita, czy wątrobę. 

Co jest przyczyną?
Niełatwo to jednoznacznie określić. Czasem 
wynika to z diety, a czasem z genetyki. Osoby 
z zespołem TOFI kochają wysokokaloryczne 

SYLWIA 
BEYER-WYGOŃSKA

Pomagam pacjentom z kłopotami żywieniowym.

– DLACZEGO OTŁUSZCZENIE
ORGANÓW WEWNĘTRZNYCH
WYSTĘPUJE U OSÓB
SZCZUPŁYCH?
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posiłki. Są osoby, które mają preferencje 
węglowodanowe – jedzą dużo słodyczy i np. 
makaronów. Są też takie, które preferują 
tłuszcze i jedzą je w dowolnych ilościach 
“praktycznie” bez żadnych konsekwencji. 

Inny ważny czynnik w przypadku 
syndromów takich jak TOFI są 
chałupniczo rozpisywane diety na “masę”.
Młody organizm osoby, która z reguły jest 
szczupła, bo zazwyczaj to właśnie te oso-
by chcą szybko przybrać, nagle z dnia na 
dzień musi poradzić sobie z taką “maso-
wą” dietą. Wczoraj jadłeś dwa i pół tysią-
ca kalorii, dzisiaj wpychasz w siebie czte-
ry. W efekcie takie osoby często bardzo 
szybko tyją i  budują masę mięśniową. 
Niestety trzeba być świadomym tego, że 
organizm nie radzi sobie dobrze z tak du-
żym skokiem ilości pochłanianego jedze-
nia i skokiem masy. A badania dotyczące 
syndromu TOFI są tutaj o tyle istotne, że to 
pierwsze dotychczas badania, które weryfi-
kują działanie takich wysokotłuszczowych 
lub wysokowęglowodanowych nawyków 
żywieniowych i obrazują ich negatywne 
działanie. Nie ma cudów, nasz organizm 
jest wytrzymały, ale przy tak skrajnych 
zmianach żywieniowych nie jest w stanie 
poradzić sobie z  odpowiednim trawie-
niem wszystkiego, co w efekcie może pro-
wadzić do odkładania się tłuszczu na orga-
nach wewnętrznych. 

Na czym polega leczenie TOFI?
Na zmianie diety z produktów o wysokim 
indeksie glikemicznym na te o niskim. Do 
tego należy dodać więcej ruchu i ogólnie – 
zdrowy styl życia.

Dlaczego warto?
Dlatego, że syndrom TOFI nie jest łatwy do 
zdiagnozowania, a jednak bardzo groźny. 
Odkładanie się tłuszczu w jamie trzewnej 
grozi otłuszczeniem wątroby, zmianami 
miażdżycowymi i hiperinsulinią, która pro-
wadzi do cukrzycy typu drugiego.

Wiemy zatem, co to za syndrom, czym 
grozi i jak mu przeciwdziałać, ale 
dlaczego tak często radzicie zrobić to 
samo – zmienić nawyki żywieniowe 
i zdrowo się odżywiać?
No cóż, dla nas też to trochę nudne. 
Wszędzie tylko te zdrowe nawyki żywie-
niowe i zdrowy styl życia. Pięć posiłków 
dziennie przez siedem dni w tygodniu, a do 
tego jakiś owoc, warzywko i rower zamiast 
autobusu, jako sposób na dojazd do pracy. 
Rzeczywiście patrząc na to, jak często roz-
wiązania są tak oczywiste, można by pomy-
śleć, że pięć posiłków dziennie ma magicz-
ne moce regenerujące nasz organizm…

I tak trochę jest.
Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj nasze 
trudności żywieniowe nie wynikają z wiru-
sów, czy bakterii, a z naszych zaniedbań. 
Pracujemy coraz więcej, dbamy o dom, 
a do tego wszystkiego staramy się by nasze 
pociechy jadły zdrowo, wyrosły na fajnych 
ludzi i by niczego im nie brakowało. To 
wszystko sprawia, że zapominamy o tym, 
jak ważne jest nasze jedzenie. Po prostu 
wpadamy w błędne koło – jemy źle, a przez 
to czujemy się źle, co w efekcie sprawia, że 
jeszcze gorzej jemy, bo nie chce nam się 
robić czegokolwiek, co nie jest konieczne. 
Łatwiej sięgnąć po cheeseburgera, niż zro-
bić porządną kolację. 

Tak więc, gdy następnym razem uznasz 
regularne jedzenie i aktywny styl życia za 
banał, może warto zamiast tego pomyśleć 
o tym, dlaczego to zalecenie kolejny raz po-
jawia się w Twoim życiu. Często nawet nie 
doceniamy tego, na jak wiele rzeczy mają
wpływ nasze nawyki. 

   VITA CENTRUM PERFECT DIET
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codziennym pędzie nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, jak narażona jest nasza skóra – szcze-
gólnie twarzy. Codzienne wykonywanie maki-

jażu, podróż zatłoczonymi ulicami czy wyjścia do sklepu 
– to tylko nieliczne momenty, kiedy może być osłabiona. 
Nasza skóra – podobnie, jak cały organizm – potrzebu-
je odpoczynku. Choć wydaje się to banalne, tak już od-
puszczenie makijażu może dać niesamowite efekty! 

ZADBAJ O NATURALNĄ 
PIELĘGNACJĘ
„Zazwyczaj nasza skóra szybko ulega przesuszeniu – 
staje się ziemista, szara, osłabiona. Można zauważyć 
tzw. wory pod oczami. Codzienne regularne rytuały 

ZA PEW N I J SWOJ E J SKÓR ZE 
ODPOCZY N EK!

Z D R O W I E  /  H E A L T H
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mogą pomóc nam w odzyskaniu pięknej skóry. Czasem 
wystarczy domowej roboty maseczka oczyszczająca 
lub nawilżającą, by niemal od razu zobaczyć efekty. 
Przykładem może być maseczka z awokado i dodat-
kiem suplementu dedykowanego pięknej skórze - 
EstroVita Skin. To suplement diety stanowiący uni-
kalną kompozycję roślinnych kwasów tłuszczowych 
omega 3, 6, 9 wyizolowanych z unikalnej mieszaniny 
aż 4 olejów roślinnych (lnianego, z czarnej porzeczki, 
ogórecznika oraz wiesiołka). Produkt przeznaczony 
jest dla osób dbających o wygląd i kondycję skóry. 
Roślinne niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe 
(NNKT) z grupy omega oraz witaminy zawarte w pro-
dukcie sprzyjają atrakcyjnemu wyglądowi skóry.” 

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe
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– podkreśla ekspert EstroVity dr n. med. 
Edyt Blus. 

Wystarczy, że rozgnieciesz w misce pół 
awokado i pół banana, a następnie – kiedy 
będą przypominać gładką papkę – dodasz 
5 ml EstroVity Skin i dokładnie wymie-
szasz. Tak przygotowaną maseczkę nakła-
damy na twarz. Po upływie 15 min zmywa-
my letnią wodą. 

Pamiętaj, aby zadbać o  skórę także 
podczas codziennego mycia twarzy – 
stosuj sprawdzone żele, toniki lub pian-
ki. Najlepsze są te na bazie naturalnych 
składników – bez dodatków, które mogą 
dodatkowo przesuszać skórę. Warto stoso-
wać – raz w tygodniu – peeling. Mają one 
za zadanie usunięcie martwych komórek 
i warstw naskórka. Dzięki peelingom moż-
na uniknąć powstawania zaskórników oraz 
porów, co jest niezwykle ważne. 

MASAŻ TWARZY?  
ZDECYDOWANIE TAK! 
Choć wydaje się to niecodzienne, tak ma-
saże twarzy mogą zdziałać cuda – popra-
wiają ukrwienie skóry, wygładzając ją. 
Masaż twarzy możemy wykonać np. za po-
mocą rollera. Taki masaż można wykonać 
nawet kilka razy dziennie. 

Jak wspomina dr n. med. Edyta Blus: 
„Rollery znakomicie poprawiają mikrokrą-
żenie krwi, a także redukują obrzęki i cie-
nie pod oczami. To jednak nie wszystkie 
ich zalety – odpowiednio stosowane mogą 
również łagodzić podrażnienia, a nawet 
działać liftingująco. Zazwyczaj wykona-
ne są z szlifowanego jadeitu, kwarcu czy 
innego kamienia utrzymującego niską 
temperaturę, dzięki czemu masaż jest 
przyjemny i jednocześnie pobudza układ 
limfatyczny. Warto zaznaczyć, że dobre 
rollery wykonane są z naturalnych kamie-
ni górskich, co sprawia, że są one jeszcze 
bardziej wyjątkowe.” 

Masaż można śmiało wykonać także rę-
koma – smarując przy okazji twarz kremem 
odżywiającym lub nawilżającym. 

CHROŃ SKÓRĘ PRZED 
SŁOŃCEM
Przełom wiosny i lata jest okresem, kiedy 
więcej czasu chcemy spędzać na zewnątrz. 
Pierwsze promienie słońca kuszą, aczkol-
wiek mogą przesuszyć naszą skórę – szcze-
gólnie twarzy; tym samym narażamy się na 
działanie szkodliwych promieni słonecz-
nych. Jak zatem chronić skórę? Ważne jest, 
aby używać kremów posiadających odpo-
wiedni filtr. Wieczorem warto natomiast 
sięgnąć po preparaty regenerujące skórę – 
pomogą jej wrócić do normalności. 

N O W A L I J K I  W  C I Ą Ż Y  –  C Z Y  S Ą  B E Z P I E C Z N E ?

O   S KÓR Ę  WA RT O 
Z A DBAĆ  Z A RÓW NO  NA 
Z EW NĄT R Z ,  JA K  I   OD 
Z EW NĄT R Z .  I DE A L NA 
B ĘDZ I E  T U TA J 
E S T ROV I TA  S K I N.

Nasza skóra codziennie narażona jest na 
działanie szkodliwych czynników, takich jak 
zmienne warunki atmosferyczne, promie-
nie słoneczne czy niewłaściwa pielęgnacja. 
O skórę warto zadbać zarówno na zewnątrz, 

jak i  od zewnątrz. Idealna będzie tutaj 
EstroVita Skin – dedykowana osobom dba-
jącym o kondycję skóry. Pamiętając o kilku 
kluczowych kwestiach już zawsze będziemy 
cieszyć się piękną i nawilżoną skórą!   
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KTÓRY MI CHCEM Y 
SIĘ DZIELIĆTEMATY



KTÓRY MI CHCEM Y 
SIĘ DZIELIĆ

I JA MAM TAK Z MOJĄ NOWĄ 
ROLĄ. ROLĄ MAMY.
Oczekiwania vs rzeczywistość dość szybko 
wpadły z wizytą, co nie do końca pozytywnie 
wpłynęło na moje samopoczucie. Szczerze 
Wam się przyznam, że ze szpitala chcia-
łam spierdzielać szpagatami…a  nie, czekaj, 
wróć…jakimi szpagatami. Po porodzie na-
turalnym małego łosia…dziecka znaczy się 
(4kg) szpagatów polecam NIE ROBIĆ. 

M A C I E R Z Y N S T W O

TEKST I ZDJĘCIA Marta Stoberska

A C I E R Z Y ŃSTWO
OCZEKIWANIA VS RZECZYWISTOŚĆM

Polecam też nie robić sobie zbyt wiele na-
dziei, że pierwsze doby po porodzie to sielan-
ka i czas tylko dla mamy i dziecka.

Mój czas skończył się 4 godziny po poro-
dzie, kiedy to w  środku nocy obudził mnie 
żądny mleka (którego nie miałam) jegomość. 
Nie muszę wspominać, że prócz mleka nie 
miałam też ZIELONEGO POJĘCIA, co robi 
się z takim małym, pomarszczonym i nie mó-
wiącym po polsku bobasem?

Z  pierwszym krzykiem Jacha zniknęło 
moje pierwsze wyobrażenie o piciu szpitalnej 
Inki w wygodnym fotelu z różowym, śpiącym 
bobo na rękach. Kur*a, no przysięgam - wszy-
scy mówili, że dzieci w  pierwszych dobach 
ciągle śpią. Co poszło nie tak, synu? 

No ok, przełknęłam te słodko - gorzkie 
2,5 doby w  szpitalu. Już prawie zapomnia-
łam nawet o tym babolu, co wparował mi na 
salę i  oskarżył o  głodzenie dziecka. Do dziś 
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żałuję, że nie odpowiedziałam, że jej też by 
się przydała głodówka. Zamiast tego po pro-
stu płakałam, bo nikt nie mówił mi, że brak 
mleka kilkanaście godzin po porodzie jest 
NORMALNY. Damn it, to po co ja sobie tyle 
tych pięknych staników za grube stówki do 
karmienia nakupowałam. Nie wyciągajcie 
chusteczek - teraz mam cycki jak od doktora 
Szczyta, i to całkiem za free! Chyba będę kar-
miła dziecko do osiemnastki. #cyckiforlife

CO JESZCZE UDERZYŁO 
MNIE, NICZYM 
MACIERZYŃSKA ASTEROIDA? 
NIE DA SIĘ tak po prostu wyjść z domu. Bo się 
rozbeczy, a wózek to zło (dobrze, że od kilku 
dni mamy chustę). Bo się uleje albo zsika. 
Albo się za przeproszeniem zesra tak, że kup-
ka wyląduje na Twojej bluzie firmy Prosto, na 
którą polowałaś trzy miesiące.

Momentami zastanawiam się, czy lu-
dzie nie przestaną mnie kiedyś szanować 
przez to, że z punktualnej osoby zmieniłam 
się w spóźnialską, za szybko chodzącą i je-
dzącą ośmiornicę.

Ośmiornicę? WTF? No ośmiornicę. Bo 
jedną ręką wrzucam parówki do garnka na 
śniadanie, drugą nakładam musztardę, trze-
cią trzymam dziecko, czwartą rozmrażam 
pieczywo, piątą piję kawę, szóstą nakładam 
kotu żarcie, siódmą kroję pieczoną owsiankę 
wyglądającą jak pasztet, a  ósmą pukam się 
w  głowę z  szerokim uśmiechem na twarzy 
myśląc, jak ja to cholera jasna robię.

ALE, NA SAMIUTKIM KOŃCU…
Czuję się zajebiście w  tym macierzyństwie. 
Mam nawet wrażenie, że moja głowa kieruje 
mnie w stronę bycia sexy mamą, co to zawsze 
o sobie pamięta i mocno wierzy w hasło „hap-
py mam - happy kid”. 

Ale pamięta też o tym, że dziecko potrze-
buje bliskości, o  tym, że pranie może sobie 
wisieć tydzień na suszarce i nic się nie stanie. 
I o tym, że mąż nadal chodzi po tym świecie 
i nie można o nim zapominać, odsuwając go 
na drugi koniec kanapy. 

Team work, od czasu do czasu mani/pedi, 
siła odpuszczania i…pozwalanie sobie na 
emocje. I będzie nam, mamom, super.

Macie ucałowania w rączkę od Jana! 

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

PIERWSZ Y M K R Z Y K IEM 
JACH A Z N IK N ĘŁO 

MOJE PIERWSZE 
W YOBR A ŻEN IE O PICIU 

SZPITA LN EJ I N K I 
W W YGODN Y M FOTELU 
Z RÓŻOW Y M, ŚPI ĄCY M 

BOBO NA R ĘK ACH 
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JAK 
ZAPLANOWAĆ SWÓJ 

WŁASNY STYL I W PEŁNI 
WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI 

SWOJEJ GARDEROBY?



irma Movinga przeprowadziła badanie 
mające na celu oszacowanie, jak wiele 
ubrań i jedzenia marnujemy. Polska 

nie wypadła najgorzej, jednak w porówna-
niu do Rosji, której mieszkańcy wykorzy-
stują prawie połowę zawartości swoich szaf, 
my korzystamy jedynie z 33 procent ubrań, 
które zgromadziliśmy w naszych gardero-
bach. To skłania do refleksji na temat decy-
zji zakupowych oraz ich skutków.

Co zrobić, aby jak najlepiej wykorzysty-
wać swoje ubrania, mając na uwadze budo-
wanie naszego własnego stylu?

ILE RAZY ZDARZYŁO CI SIĘ STANĄĆ PRZED SZAFĄ I STWIERDZIĆ, 
ŻE NIE MASZ CO NA SIEBIE WŁOŻYĆ? MAMY PEŁNE PÓŁKI UBRAŃ, 
A I TAK STALE NOSIMY TE SAME RZECZY. CZĘSTO DECYDUJĄC SIĘ NA 
ZAKUP CZEGOŚ NOWEGO, NIE ZASTANAWIAMY SIĘ NAD TYM, Z CZYM 
BĘDZIEMY MOGLI TO POŁĄCZYĆ, CZY JEST TO NAM POTRZEBNE 
I PASUJE DO NASZEGO STYLU. DOKONUJEMY POCHOPNYCH WYBORÓW, 
MARNUJĄC PIENIĄDZE, CZAS I PRZESTRZEŃ W SZAFIE. CO GORSZA, 
GDY JUŻ UZNAMY, ŻE W CZYMŚ DŁUGO NIE CHODZILIŚMY, TO ZAMIAST 
SPRZEDAĆ UBRANIE, ODDAĆ JE POTRZEBUJĄCYM LUB NADAĆ 
MU DRUGIE ŻYCIE, PO PROSTU WYRZUCAMY JE NA ŚMIETNIK.

TEKST Dominika Onderska  ZDJĘCIA Mat. Prasowe

F

J A K  Z A P L A N O W A Ć  S W Ó J  W Ł A S N Y  S T Y L . . .

wsze możesz dać swoim ubraniom drugie 
życie - urządzić wymianę ciuchów lub spró-
bować je sprzedać.

Jeśli kapsułowe rozwiązania nie są dla 
Ciebie, bo co tydzień zmieniasz swój styl, 
to dobrym sposobem na wykorzystanie po-
tencjału twojej szafy będzie przygotowanie 
stylizacji wcześniej, a także prowadzenie 
swojego modowego albumu. Postaraj się 
poświęcić trochę czasu na zrobienie zdjęć 
swoich ubrań lub pobranie ich z Internetu 
i stwórz z nich album w telefonie. Dużo 
łatwiej jest nam pamiętać o kolorowej ko-
szuli, gdy widzimy ją przewijając ekran niż 
odszukać ją na dnie szafy. To podejście 
pozwala planować swoje stylizację na przy-
kład podczas jazdy autobusem.

Kiedy już stworzysz stylizacje, w której 
poczujesz się komfortowo, zrób sobie sel-
fie. Niech każde udane zestawienie zostanie 
udokumentowane, by w chwili braku kre-
atywności móc z tego skorzystać. 

Postaraj się zrezygnować z kupowania 
ubrań na jedną okazję. Jeśli uznasz, że masz 
w swojej szafie żadnych ciuchów odpowied-
nich na wesele kuzynki czy tematyczny baby 
shower koleżanki, skorzystaj z wypożyczalni 
ciuchów – na rynku istnieje mnóstwo profe-
sjonalnych firm oferujących taką usługę.   

Pomyśl o zbudowaniu kapsułowej garde-
roby. Polega to na takim dobieraniu ubrań, 
aby wszystkie do siebie pasowały, co daje 
nam spore możliwości miksowania ze sobą 
poszczególnych ciuchów. Jeśli masz kolo-
rystykę, w której dobrze się czujesz i pasuje 
ona do twojej karnacji, włosów czy osobo-
wości, to spróbuj wybierać takie rzeczy, 
które stylistycznie i barwnie będą spójne.  
Nie oznacza to, że musisz wyrzucić połowę 
swoich ubrań i zastępować je nowymi. Taką 
szafę buduje się przez długi czas, a  jeśli 
chcesz wprowadzić drastyczne zmiany, za-

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL
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- CZY UBRANIA MOGĄ KSZTAŁTOWAĆ
NASZĄ TOŻSAMOŚĆ?

erial wyprodukowany został przez 
platformę Netflix na podstawie książki 
Emily Spivack o tym samym tytule. 

Każdy odcinek poświęcony został innemu 
zagadnieniu dotyczącemu momentów przeło-
mowych w życiu człowieka lub będących źró-
dłem życiowej zmiany. Momenty te wyzwalają 
potrzebę identyfikacji z danym symbolem 

“ZNOSZONE HISTORIE” (WORN STORIES) TO HISTORIE KRYJĄCE SIĘ 
NIE TYLKO ZA UBRANIAMI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ZA TYMI, 
KTÓRZY JE NOSZĄ. W OŚMIU ODCINKACH POZNAJEMY OPOWIEŚCI 
O LUDZIACH Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK I GRUP KULTUROWYCH, OPOWIEŚCI 
O RELACJACH I BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI. O PRZEKRACZANIU 
GRANIC I NORM W POSZUKIWANIU SIEBIE SAMYCH. A WSZYSTKO 
TO POPRZEZ UBRANIA PEŁNE “ZNOSZONYCH” WSPOMNIEŃ.
TEKST Alicja Kubów  ZDJĘCIA Mat. Prasowe  

S

“ZNOSZONE 
HISTORIE”

i wyobrażeniem oraz potrzebę samostanowie-
nia. A wszystko to zapoczątkowane zostało 
przez elementy garderoby lub… ich brak.

Czy zatem ubrania mogą mieć wpływ na 
nasze życie i na to kim się stajemy? 

Na pewno tak. Pewien płaszcz z odcinka 
“Zgubione/znalezione” zbliżył do siebie 
kuzynki, jednemu małżeństwu to nagość 

pomogła w znalezieniu swojego miejsca na 
ziemi i przynależenia do akceptującej ich 
“Społeczności”, a w odcinku “Przetrwanie” 
specjalnie nadrukowana koszulka pozwo-
liła matce pogodzić się z utratą syna. Każdy 
z tych elementów garderoby umieszczony zo-
stał w kontekście kulturowym, w społeczno-
ści. Serial udowadnia, jak duże znaczenie dla 
naszego ducha może mieć fragment tkaniny. 

Okraszone sentymentem ubrania zbli-
żają ludzi i budują więzi albo są symbolem 
przemiany życiowej. Pokazuje to na przykład 
historia byłego więźnia – twórcę programu 
“Podwózka do domu”, w którym osoby po 
wyjściu z więzienia zabierane są do sklepu 
w celu zakupienia pierwszych ubrań na wol-
ności. To przemiana dla bohatera serialu, ale 
również dla każdego kolejnego byłego ska-
zanego. To “Początek” w nowym życiu tych 
ludzi, podobnie jak niemowlęce ubranka 
Spivack, które podarowała jej mama po naro-
dzinach córki. Moment przemiany to również 
założenie pierwszego szkolnego mundurka 
czy stroju na religijne obrzędy przejścia w do-
rosłość. Zwłaszcza w momencie “Dorastania” 
ważne jest to, by strój wyrażał kim jesteśmy, 
definiował nas i wysyłał sygnały do świata. 
Każdy przedmiot wiąże się ze wspomnie-
niami i ważnymi wydarzeniami życiowymi. 

Strój może być źródłem radości i traum. 
Albo oznaczać nadanie sobie samemu sta-
tusu, na przykład superbohatera (jak w od-
cinku o “Uniformach” zakładanych do pracy, 
przez strażaków czy stewardessy). Zgodnie 
z kodami kulturowymi ubrania to forma wy-
razu tożsamości kulturowej, etnicznej, zawo-
dowej czy seksualnej. Czasami na przekór 
stereotypom, o czym słuchamy w odcinku 
“Ryzyko”, gdzie główna bohaterka o delikat-
nej urodzie postanawia trenować zawodowo 
zapasy. Podejmuje tę decyzję bez względu 
na uszczerbki na zdrowiu i niezadowolenie 
rodziców, którzy mają w stosunku do niej 
bardziej “kobiece” oczekiwania. 

Finałowy odcinek pt. “Miłość” pokazuje, 
jak ubrania łączą ludzi i pozwalają im scalić 
rodzinne więzi. To między innymi noszenie 
ubrań po mamie czy babci sprawia, że czujemy 
się kochani i pamiętamy o naszych krewnych.

“Znoszone historie” są świetnym punktem 
wyjścia do podróży w czasie. Wspomnienia 
bohaterów prowadzą nas do przełomowych 
momentów w kulturze i historii XX wieku. 
Podróżujemy w czasie za skórzaną kurtką 
buntowniczego nastolatka, butami Mariny 
Abramović, w których przeszła Wielki Mur 
Chiński czy za purpurową koszulą Rosanne 
Cash, która należała do jej ojca, Johnny’ego 
Casha. Widzimy też koncerty Tiny Turner 
oczami jej ekscentrycznego saksofonisty i śle-
dzimy etapy rewolucji obyczajowej poprzed-
niego stulecia.



“ Z N O S Z O N E  H I S T O R I E ”

W “Znoszonych historiach” poznajemy nie tylko 
wyjątkowych ludzi, społeczności i ich ubrania, w któ-
rych zapisane są ludzkie losy. Dzięki serialowi uczymy 
się też patrzeć na modę inaczej niż przez pryzmat tren-
dów i nadprodukcji, pokazów i influencerów, modelek 
i dużych wydatków. To nowe spojrzenie na ubranie 
jako źródło wspomnień i symbol tego kim jesteśmy. To 
postawienie na jakość zamiast ilości i krok ku świado-
memu podejściu do ubrań i zakupów, opartego na sen-
tymencie, a nie bezrefleksyjnej konsumpcji.   

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

WSPOM N IEN I A 
BOH ATERÓW 

PROWA DZĄ NAS DO 
PR ZEŁOMOW YCH 

MOMENTÓW 
W KU LTU R ZE 

I HISTOR II X X W IEKU.
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WOKÓŁ SŁYCHAĆ ŚPIEW PTAKÓW. NURT WODY DELIKATNIE PORUSZA TAFLĘ SPOKOJNEJ  
RZECZKI, W POWIETRZU TAŃCZĄ WAŻKI I MOTYLE. WIATR SUBTELNIE KOŁYSZE HUŚTAWKĘ NA 
PIASZCZYSTEJ PLAŻY. DOOKOŁA PANUJE BŁOGA CISZA, A MY ZACHWYCAMY SIĘ TĄ CHWILĄ  
WYPOCZYWAJĄC W . . . KORONACH DRZEW.

TEKST Kaja Kowalska  ZDJĘCIA Kamila Wołosiak

ZAMIESZKAJ W KORONACH DRZEW
DOLINA URADU



D

D O L I N A  U R A D U . . .

olina Uradu to miejsce oderwane od rzeczywistości. 
Oczywiście, w pozytywnym znaczeniu. To zaciszna 
przestrzeń usytuowana w województwie lubuskim, 

tuż przy niemieckiej granicy. Jego przeznaczeniem jest od-
poczynek w zgodzie z naturą, dlatego tradycyjne budynki za-
stępują położone wśród malowniczego, leśnego krajobrazu 
drewniane domki. Zamiast jednak stać na ziemi, ulokowane 
zostały… w koronach drzew.

Pomysł na ten nietypowy “hotel” należy do Anny 
i Macieja Kusz. Anna jest dyplomowaną, czynnie działającą 
artystką. Maciej ukończył technikum leśne, jednak w kwe-
stii pracy zawodowej wybrał swoją drugą pasję - rynek fi-
nansowy. Oboje kochają naturę i drzewa, a Dolina Uradu to 
przejaw i dowód tej miłości.

Zanim jednak powstały domki na drzewie, w głowach 
Anny i Macieja narodziło się marzenie, by mieszkać w eko-
logicznym domu. Z powodu trudności ze znalezieniem 
wykonawcy, rodzina zdecydowała się zbudować swój dom 
samodzielnie. I tak w Dolinie Uradu powstaje Modrzewiowy 
Dworek – dom budowany przy pomocy przyjaznej dla śro-
dowiska technologii. Szkielet stanowi drewniana konstruk-
cja, ściany wypełnione są sprasowaną słomą, a rolę tynku 
pełni naturalna glina. Przyjazna technologia sprawia, że 
prace przy budowie domu są świetną zabawą i integracją dla 
całej rodziny – Anny, Macieja oraz ich córeczek, Emilki i Igi, 
które również wykonują prace budowlane na miarę swoich 
możliwości. Całe przedsięwzięcie pochłania dużo czasu, 
ale wszyscy mają nadzieję, że w tym roku Modrzewiowy 
Dworek zostanie ukończony.

Początkowo, domek na drzewie miał powstać dla Emilki 
i Igi. Maciej został poproszony przez córki, które uwielbiają 
wspinać się po gałęziach, o wykonanie prostego domku, 
w którym mogłyby się bawić. Zgłębiając temat, Maciej na-
trafił na projekty prawdziwych domów mieszkalnych, usy-
tuowanych w koronach drzew. I w tym momencie narodziła 
się idea wypoczynkowych apartamentów, które można udo-
stępniać innym. Pierwszym domkiem, który powstał była 
Czarna Korona Olszy – miejsce dla rodzin z dziećmi oraz 
dla par. Drugi z nich – Baszta – to duża 2-kondygnacyjna 

DOLI NA U R A DU 
TO MIEJSCE 
ODERWA N E OD 
R ZECZ Y W ISTOŚCI. 
OCZ Y W IŚCIE, 
W POZ Y TY W N Y M 
Z NACZEN IU.   

budowla z przeznaczeniem dla większej ilości osób, na przy-
kład grupy znajomych.

Zewnętrzne bryły budowli to nowoczesne formy o pro-
stych kształtach prostopadłościanów. By dostać się do 
domku, najpierw musimy wspiąć się po schodach, które pro-
wadzą do drzwi wejściowych. Przestrzeń jest bardzo jasna, 



rozświetlona słońcem wpadającym przez wiel-
kie okna, zza których zagląda do nas przyroda 
– drzewa i ptaki. Obcujemy z naturą, ale również 
z naturalnymi materiałami.  Oba domki (obecnie 
do wynajęcia są dwa) zostały wykonane z drewna 
– drewniana jest nie tylko zewnętrzna elewacja, 
ale także sufity, wewnętrzne ściany, podłogi, 
schody, blaty i meble. Znajdzie się też sporo bazu-
jących na naturalnych materiałach detali.

Przestrzenie przeznaczone są do wypo-
czynku, więc w domkach nie zabrakło licznych 
kanap, puf i materacy z dużą ilością koców i po-

duszek. Wszystko po to, aby stworzyć przytulne 
kąciki do spania i relaksu, z naturalnym światłem 
do czytania i kojącym widokiem przyrody. Każdy 
z obiektów wyposażony jest w niewielką łazienkę, 
również utrzymaną w naturalnym, drewnianym 
klimacie. Dodatkowo domki posiadają tarasy, 
na których można w spokoju wylegiwać się na 
leżaku, a nocą obserwować gwiazdy.

W Dolinie Uradu rządzi kreatywność 
i wykorzystywanie tego, co jest pod ręką, nie 
nadszarpując budżetu. Wiele elementów we 
wnętrzach  ma swoją historię. Jednym z nich 

jest drzewo, które powalił wiatr. Zyskało ono 
drugie życie i zostało umieszczone w środku 
Baszty, w samym centrum pomieszczenia. 
Drzewo łączy ze sobą dwie kondygnacje, a jego 
rozłożyste gałęzie stały się konstrukcją dla po-
mysłowego oświetlenia, zwisającego z sufitu 
na jutowych sznurach. Podobnie powyginane 
gałęzie żywotników pełnią rolę wieszaków, a lu-
stro w przypadkowo wykonanej krzywej ramie 
stało się piękną dekoracją.

Aranżacje odzwierciedlają ideę miejsca. 
Stonowane kolory i drewniane materiały budują 
naturalny, spokojny klimat. Poprzez swój wyjąt-
kowy wystrój, wnętrza inspirują do cieszenia się 
krajobrazem oraz obserwowania przyrody. Jeżeli 
marzy Wam się odpoczynek w zacisznym, intym-
nym miejscu, zabierzcie rodzinę lub znajomych 
i udajcie się do Doliny Uradu – miejsca, które 
pozwala zwolnić i oderwać się od codzienności. 
Tutaj jest czas na miłość, relaks, zabawę oraz 
kontemplację piękna przyrody.   
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TEORIA WIĘZI - 

UNIKANIE

zy to naprawdę możliwe by sposób w jaki trakto-
wali nas w dzieciństwie rodzice, czy też opieku-
nowie, miał wpływ na to jaką relację zbudujemy 

z naszymi partnerami? Otóż tak i szczęśliwie nie jest 
to czynnik jedyny, ale pozostaje najważniejszy. To wła-
śnie rodzaje przywiązania definiują w jakie wchodzimy 
związki, czy też w jakie wejść czasami bezskutecznie 
próbujemy. Kiedy rozmawiam w ramach swojej pracy 
z wieloma osobami obu płci, nie opuszcza mnie poczu-
cie, że chociaż potrzeby dotyczące związków mamy 
podobne to coraz trudniej zdecydować się na coś wię-
cej niż jakże teraz popularny układ – FwB. Tak, tak 
– klienci skutecznie wtajemniczają mnie w appkowe
skróty, a dla tych niewtajemniczonych – friends with
benefits, gdzie przyjaźń ( choć uważam, że to zbyt gór-
nolotne słowo w tym kontekście) okraszona jest wo-
lontaryjnymi zbliżeniami, wspierającymi fizjologię.

AGATA 
IGRAS

Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi 
– pomaga spotkać swoją „drugą połówkę” 
jako dyrektor zarządzająca polskiego biura 
ekskluzywnej, międzynarodowej agencji 
kojarzenia par Berkeley International. Doktor 
habilitowana sztuk muzycznych, wykładowca 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, gdzie oprócz gry na flecie 
uczy młodzież podejścia i rozumienia sztuki, 
wrażliwości i dobrego smaku. Koncertowała 
w ponad 40 krajach na świecie i do dziś pozostaje 
czynnym muzykiem, a sama pogłębia swoją 
wiedzę  na Uniwersytecie Harvarda.

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.pl

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

Tymczasem zrozumienie teorii więzi i znajomość sty-
lów przywiązania może uzmysłowić nam mechanizmy 
rządzące naszymi wyborami i wesprzeć nas w budowa-
niu bezpiecznych i zdrowych relacji.

Opisana ostatnio historia z życia wzięta doskonale 
zilustrowała przykład unikającego stylu przywiąza-
nia, gdzie osoba unikająca przede wszystkim powtarza 
innym i sobie, że nie jest gotowa na związek, chociaż 
często w takowym pozostaje, ale na przykład nie chce 
relacji pogłębiać. Trudno tym ludziom przychodzi wy-
znawanie miłości, nawet jeśli swoim zachowaniem su-
gerują płomienne uczucie, a dość typowym jest wyco-
fywanie się np. po udanym intymnym spotkaniu, kiedy 
zamiast planować kolejne potrafią zupełnie zamilknąć 
i zniknąć. Unikający najczęściej wikłają się w relacje 
z założenia trudne, czy wręcz nieosiągalne, jak na przy-
kład z osobami w związkach małżeńskich i często po-
siadają sekrety, co czyni ich pociągająco tajemniczy-
mi, ale…pozostawia zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. 
Mają problem z zaufaniem drugiemu człowiekowi, stro-
nią od głębokich relacji, bojąc się krytyki, czy wręcz 
odrzucenia, kiedy druga strona pozna ich dogłębnie 
i uzna za zbyt mało wartościowych. 

To ludzie, którzy są mistrzami pozornej zaradności 
emocjonalnej, doskonale potrafią stłumić i zagłuszyć 
swoje potrzeby, które często od dzieciństwa nie były 
dostrzegane i respektowane. Co ciekawe z najnow-
szych badań bezsprzecznie wynika, że to mężczyźni 
częściej niż kobiety reprezentują ten styl przywiąza-
nia. Dystansują się by poradzić sobie z lękiem przed 
bliskością, bo w przeszłości doświadczyli zranienia ze 
strony rodziców (przemoc, zaniedbanie emocjonalne) 
lub partnerek, a równocześnie głęboko w środku wła-
śnie bliskości potrzebują najbardziej, marząc o udanej, 
pełnej ciepła i miłości relacji. FwB wydaje się być ideal-
nym rozwiązaniem.

Jaki styl przywiązania częściej reprezentują ko-
biet y? Lękow y. I o nim napiszę kolejnym razem. 
Tymczasem zachęcam by zamiast unikania i lękania 
się bliskości uwierzyć, że naprawdę jest ona możliwa, 
gdy mówimy szczerze i wprost, dbając o swoje potrzeby 
i szanując potrzeby drugiej strony.   

H I S T O R I A  Z  Ż Y C I A  W Z I Ę T A

C



F O R  H E R5 8 – 5 9

TEKST Kaja Kowalska  ZDJĘCIA Kamila Wołosiak

BOTANICZNY RETINOID, 
CZYLI MAGIA BAKUCHIOLU. 

TESTUJEMY KOSMETYKI 
MARKI CHO

TEKST Ola Garlej  ZDJĘCIA Kamil Macniak



HO to młoda polska marka kosme-
tyczna, założona przez Agnieszkę i jej 
męża – dwójkę zakochanych w Dalekim 

Wschodzie podróżników. Za enigmatyczną 
nazwą CHO kryją się trzy słowa, które definiują 
produkty marki – kosmetyki mają prosty, na-
turalny skład (są wolne od chemicznych sub-
stancji, „czyste” - CLEAN), ich zadaniem jest 
nawilżenie (HYDRATING), a jednym z kluczo-
wych składników jest ekstrakt z nasion i liści 
bakuchiolu – ORIENTALNEJ rośliny, cenionej 
w chińskiej i indyjskiej medycynie ludowej. 
Zwany „botanicznym retinoidem”, bakuchiol 
jest współczesną alternatywną dla retinolu – 
substancji, która świetnie sprawdza się w walce 
ze zmarszczkami, ale z kilku powodów bywa 
problematyczna. U osób, których skóra jest 
wrażliwa, retinol często powoduje podrażnie-
nia, któremu towarzyszą zaczerwienienie, 
pieczenie, swędzenie i nadmierne złuszczanie 
naskórka. Ponadto jest silnie fotouczulający 
– stosując go należy bezwzględnie pamiętać 
o odpowiedniej ochronie UV (w okresie wio-
senno-letnim, gdy słońce operuje wyjątkowo 
mocno, zaleca się wyłączenie go z pielęgnacji). 
Jego stosowanie zdecydowanie odradza się rów-
nież kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią. 

Dlaczego warto sięgnąć po bakuchiol? 
W walce ze zmarszczkami jest równie sku-
teczny, co retinol - zawarte w nim antyoksy-
danty (związki odpowiedzialne za neutralizację 
wolnych rodników) ujędrniają skórę, popra-

C

B O T A N I C Z N Y  R E T I N O I D ,  C Z Y L I  M A G I A  B A K U C H I O L U . . .

Z WA N Y „BO TA N ICZ N Y M 
R ET I NOI DE M”, BA K UC H IOL J E S T 
WSP Ó Ł CZ E S NĄ A LT ER NAT Y W NĄ 
DL A R ET I NOLU...



wiają jej elastyczność oraz zwiększają poziom nawilżenia. 
Bakuchiol nie działa przy tym fotouczulająco i drażniąco 
– może być stosowany przez cały rok, niezależnie od po-
ziomu natężenia słońca, również przez kobiety w ciąży oraz 
osoby, których skóra jest wrażliwa i skłonna do podrażnień. 
Wprowadzenie go do swojej pielęgnacji zapobiegnie powsta-
waniu nowych zmarszczek i wygładzi te już powstałe. Skóra 
będzie uspokojona, sprężysta i wygładzona.  

Brzmi obiecująco? Postanowiłyśmy to sprawdzić na 
własnej skórze. Przez cztery tygodnie używałyśmy produk-
tów CHO, których kluczowym składnikiem jest bakuchiol: 
serum olejowego, kremu do twarzy oraz esencji kwiatowej. 

Czy kosmetyki spełniły nasze oczekiwania? Poniżej wyniki 
naszego wielkiego testowania!

OLA – niedługo zostanie mamą. Uważnie czyta skład 
każdego kosmetyku i wybiera tylko te produkty, które są 
bezpieczne dla niej i jej dziecka. Ola sprawdziła, jak serum 
i krem poradziły sobie z jej suchą i bardzo wrażliwą skórą.

Moja skóra, sucha i ze skłonnościami do atopii, w cza-
sie ciąży stała się ultrawrażliwa. Wiedziałam, że potrzebuje 
silnego nawilżenia i ukojenia (czego oznaką było przesusze-
nie i utrata sprężystości, którym dodatkowo często towarzy-
szyło pieczenie i zaczerwienienie), ale zupełnie nie mogłam 
sobie z tym poradzić. Kosmetyki, których używałam do tej 
pory, przestały się sprawdzać. Zamiast wyciszać i nawad-
niać, dawały odwrotny efekt – jeszcze bardziej podrażniały 
moją skórę, powodując pieczenie i nadmierne złuszczanie 
naskórka. Produkty o łagodniejszej formule nie powodo-
wały co prawda podrażnień, ale ich działanie było zbyt 
słabe – moja skóra nadal była odwodniona i spragniona 
dogłębnego odżywienia. Ta trudna sztuka pielęgnacyjnego 
kompromisu udała się dopiero CHO. Kosmetyki zadziałały 
czule, ale i zdecydowanie. 

Do mojej codziennej „beauty routine” włączyłam dwa 
produkty marki. Serum olejowe nakładam wieczorem, na 
oczyszczoną skórę twarzy, kremu z bakuchiolem używam 
z kolei rano. Oba produkty bardzo szybko się wchłaniają 
i nie zostawiają na skórze lepiącego filmu. Są też bardzo 
wydajne - żeby rozprowadzić kosmetyk na całej twarzy, 
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wystarczą trzy krople serum i niewielka porcja 
kremu (wielkości mniej więcej ziarenka fa-
soli). No i ten zapach! Słodki, ale nie duszący, 
bardzo naturalny. 

Efekty? W zasadzie natychmiastowe. 
Chwilę po aplikacji kremu, cera staje się uspo-
kojona, jest miękka i miła w dotyku. Serum 
działa z kolei jak kołderka, która nawilża, 
wycisza i zabezpiecza naskórek przed utratą 
wody. Po dwóch tygodniach zdecydowanej 
poprawie uległ stan nawodnienia mojej skóry - 
ani śladu po przesuszonym czole i policzkach! 
Ustąpiło także pieczenie i zaczerwienienie. Po 
miesiącu stosowania zauważyłam znaczną po-
prawę elastyczności – skóra jest napięta i wy-
gładzona. Wygląda na odżywioną i wypoczętą. 
Jej kondycja jest tak dobra, że zrezygnowałam 
z używania podkładu (co latem, gdy pogoda 
nie sprzyja jakimkolwiek formom makeupu, 
jest super sprawą!) 

KATARZYNA. Ciągle jest w ruchu – jeździ 
na rowerze, biega, gra w koszykówkę. Wybiera 
kosmetyki, które odżywiają i regenerują skórę. 
Ważne jest dla niej, aby codzienna pielęgnacja 
nie zajmowała dużo czasu. Kasia oceniła, jak 
serum olejowe poradziło sobie z jej bardzo wraż-
liwą i skłonną do podrażnień skórą.

Moja cera jest bardzo wrażliwa i skłonna 
do uczuleń, dlatego każdy kosmetyk oglą-
dam przed użyciem „ze wszystkich stron”. 
Szczególnie dużo uwagi zwracam na skład – 
zawsze z uwagą go analizuję. Skład serum CHO 
jest prosty i krótki, bez problemu byłam więc 
w stanie rozgryźć, jakie dokładnie substancje 
zawiera. Pierwszy test zdany na piątkę! 

Obawiałam się, czy serum nie podrażni 
mojej delikatnej skóry (tym bardziej, że często 
przebywam na zewnątrz, moja skóra jest więc 
narażona na silne działanie promieni UV). Nie 
pojawiły się jednak żadne zaczerwienienia ani 
podrażnienia, co często zdarzało mi się po uży-
ciu retinolu. Skóra na twarzy wydaje się bar-
dziej napięta i rozświetlona. Po kilku dniach 
wyraźnie sprawia wrażenie bardziej wypoczę-
tej, szczególnie na czole, gdzie widać już pierw-
sze mikrozmarszczki. Dodatkowo, co dla mnie 
jest wielkim atutem, serum pięknie pachnie, 
więc nakłada się je z przyjemnością. 

KASIA. Od kilkunastu lat jest weganką. 
Produkty, które dobiera do codziennej pielę-
gnacji, powinny przede wszystkim nawilżać 
i odżywiać skórę. Na zakupy zawsze wyrusza 
z aplikacją, weryfikującą skład danego kosme-
tyku – stara się wybierać produkty w przynaj-
mniej 70% naturalne, wegańskie, cruelty free 
i, co najważniejsze, bezpieczne dla zdrowia. 
Kasia sprawdziła skuteczność kremu odżyw-
czo-ujędrniającego.

Moja skóra przez większość czasu była mie-
szana - trochę tłustej, trochę normalnej w po-

łączeniu z wrażliwą. Jednak po przekroczeniu 
magicznego progu 24 lat, wszystko zaczęło się 
zmieniać. Aktualnie widzę, że moja skóra po-
trzebuje znacznie więcej nawilżenia, przy czym 
nadal pozostaje wrażliwa. 

Przy wyborze odpowiedniego kosmetyku 
staram się przede wszystkim (podobnie jak 
w przypadku żywności) brać pod uwagę skład. 
Nie chcę, aby moja wrażliwa skóra odpowie-
działa alergicznie lub potencjalnie pogorszyć 
swój stan zdrowia. Zawsze zwracam uwagę na 
to, aby kosmetyk miał wegańską formułę. Cena 
na ogół jest dla mnie drugorzędna - na pierw-
szym miejscu stawiam jakość.

Kiedy otrzymałam krem odżywczo-u-
jędrniający od CHO, byłam zachwycona. 
Początkowe kryteria, jakie biorę pod uwagę 
przy wyborze kremu, zostały spełnione. 
Produkt jest naturalny i wegański, a jego opa-
kowanie – biodegradowalne. 

Cel, jaki przyświecał marce – opracowanie 
formuły, która będzie odpowiadała na potrzeby 
każdej skóry – udało się moim zdaniem osią-
gnąć. Moje dotychczasowe kosmetyczne do-
świadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że stworzenie uniwersalnego kosmetyku jest 
bardzo trudne. CHO się to udało!

Kremu używałam po wieczornej pielęgna-
cji. Jego zapach jest przyjemny – orzeźwiający, 
lekko kwiatowy. Kosmetyk dobrze rozpro-
wadza się na cerze, nie roluje się oraz szybko 
wchłania. Po zastosowaniu skóra wydaje się 
być gładsza i bardziej odżywiona. Co najważ-
niejsze – nie doświadczyłam żadnych krostek. 
Moja wybredna skóra postanowiła w pełni zaak-
ceptować recepturę CHO. Póki co widzę same 
plusy. Nie mogę się doczekać efektów po zuży-
ciu całego opakowania!

GOSIA. Wybiera kosmetyki, które odży-
wiają i regenerują skórę oraz działają prze-
ciwzmarszczko. Zwraca uwagę na skład 
produktu – ważne jest dla niej, aby zawierał 
jedynie naturalne substancje pochodzenia 
roślinnego. Gosia włączyła do swojej codzien-
nej pielęgnacji krem z bakuchiolem.

Mając przed sobą cały dzień w klimatyzo-
wanym biurze, moja skóra od rana doprasza 
się solidnej dawki odżywających i nawad-
niających substancji. Krem CHO bardzo 
dobrze poradził sobie z jej nawilżeniem oraz 

wyciszeniem. Po miesiącu codziennego uży-
wania zauważyłam zdecydowaną poprawę 
elastyczności skóry, wyraźnie mniejsze są 
także zmarszczki na czole oraz wokół oczu. 

Skład kremu jest w 100% naturalny, co 
zmniejsza do minimum ryzyko podrażnień 
i uczuleń. Jego konsystencja jest z jednej 
strony gęsta (co przekłada się na dużą wydaj-
ność produktu – po miesiącu codziennego 
stosowania, pojemniczek jest nadal w poło-
wie pełny!), ale i na tyle lekka, że nie roluje 
się na skórze i nie powoduje nadmiernego 
jej obciążania. Szybko i łatwo się wchłania, 
dzięki czemu idealnie sprawdza się w roli 
bazy pod makijaż. 

Krem wypadł bardzo pozytywnie wśród 
konkurentów w kategorii nawilżenia suchej 
skóry. Na pewno zagości w mojej kosme-
tyczce na dłużej. 

ANGELIKA. Ma cerę mieszaną z tendencją 
do trądziku. Zależy jej przede wszystkim na 
zmatowieniu strefy T oraz zmniejszeniu ten-
dencji skóry do gromadzenia serum. Angelika 
przetestowała skuteczność esencji kwiatowej.  

Zwróciłam uwagę już na samo opakowanie 
produktu. Jest estetyczne, minimalistyczne, 
wykonane z  ekologicznych materiałów. 
Odpowiednio zabezpieczyło także kosmetyk 
przed uszkodzeniem, dzięki czemu wysłana 
paczką szklana buteleczka dotarła do mnie 
bez problemów. Zachwycił mnie także design 
pojemniczka – czarne matowe szkło i prosta 
elegancka etykieta są potwierdzeniem zasady, 
że „mniej znaczy więcej”. 

Po otwarciu buteleczki, w  pomiesz-
czeniu roznosi się delikatny kwiatowy 
zapach.  Konsystencja kosmetyku jest zaska-
kująco gęsta, wręcz kleista. Trzeba nanosić na 
dobrze wysuszoną twarz, w przeciwnym razie 
kosmetyk będzie tworzył na skórze łuszczącą 
się powłokę.  

Po niecałych dwóch tygodniach używa-
nia esencji zauważam pozytywne efekty. 
Dostrzegam poprawę kolorytu skóry oraz de-
likatną poprawę napięcia. Esencja nie uczula, 
nie ściąga skóry, nie powoduje nieprzyjem-
nego uczucia napięcia, jak niektóre produkty 
przeciwtrądzikowe.  

Kosmetyk oceniam bardzo pozytywnie. 
Jestem bardzo ciekawa dalszych efektów!   

B O T A N I C Z N Y  R E T I N O I D ,  C Z Y L I  M A G I A  B A K U C H I O L U . . .

K R E M  W Y PA D Ł  B A R D Z O  P O Z Y T Y W N I E 
W Ś RÓ D  KO N K U R E N T ÓW  W   K AT E G O R I I 
N AW I L Ż E N I A  S U C H E J  S KÓ RY. 
N A  PE W N O  Z AG O Ś C I  W   M O J E J 
KO S M E T YC Z C E  N A  D Ł U Ż E J.
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oda jest ściśle zwią-
zana z  architekturą 
na wielu poziomach. 

Związki strukturalne, formal-
ne i  użytkowe są oczy wiste. 
Wzajemne relacje łączą podsta-
wy konstrukcyjne oraz ludzkie 
ciało i jego traktowanie. Moda 
i architektura koncentrują się 
wokół ludzkiej sylwetki, anali-
zując skalę, proporcje, relacje. 
Stanowią swoistą oprawę dla 
ludzkiego ciała, są częścią sys-
temu, który bezpośrednio ota-
cza człowieka. Obie definiują 
tożsamość i miejsce społeczne. 
W  sposób znaczący i  istotny 
kształtują ludzkie życie. 

,,Girl in the City'' pokazuje 
młode pokolenie wrazliwej na 
piękno dziewczyny wsrod współ-
czesnej komórki mieszkaniowej.   

M
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ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHY:  
Karo Bill/ @karo_ bill  
& Weronika Rudy/ @rudyvisualsuk

MODELKA / MODEL:  
Jagoda Wieczorek 
/ @jagodaaaa ; @maxmodels.pl

STYLIZACJ / STYLE:  
Karolina Panfil-Kwiatkowska 
/ @ charlotinka 

FRYZJER / HAIR:  
Łukasz Zaręba 
/ @zareba hair; @maniewski

MAKE-UP:  
Karolina Tylenda 
/@karolina _ tylenda _ makeup
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ZASADY 
MORALNIE 
NIEMORALNE

zy gdybyśmy zamontowali wokół siebie ukryte ka-
mery, to po obejrzeniu naszego własnego reality 
show, zmienilibyśmy nasze życie?

Osiedlając się w danym kraju, niezaprzeczalnie zga-
dzamy się na warunki, które w nim panują. Podobnie 
w przypadku miejsca rozpoczęcia swojego kilkudziesię-
cioletniego życia. Oczywistym pozostaje fakt, że jako 
społeczeństwo nie unikniemy zmian, związanych z ak-
tualnie prowadzoną polityką państwa, ponieważ oprócz 
nowych regulacji, wkraczają co rusz nowi „opiekunowie 
kraju”, mający własną wizję nowego, lepszego świata.

Człowiek, postawiony w obliczu zasad, nie zawsze do 
niego przemawiających, staje przed wyborem – zostać 
i się podporządkować, zostać i protestować, wyjechać. 
Każda z opcji niesie ze sobą znaczące konsekwencje. 
W momencie akceptacji danej sytuacji, jedyne, co musi 
zrobić, to przemówić sobie do rozsądku, że c’est la vie, 
a człowiek jest jedynie kroplą w morzu niespójności, nie-
zdolnym do wskoczenia w niepodległą kałużę.

6 8 – 6 9

KATARZYNA
PACZÓSKA

WIĘCEJ FELIETONÓW 
znajdziesz www.anywhere.plF E L I E T O N  /  C O L U M N

C

WIĘCE J NA ANY WHERE .PL

W sytuacji b, musi w nim wrzeć chęć do działa-
nia, do zmiany i wiara, że jest ona możliwa. Rzuca się 
więc w tłum, krzycząc, blokując i nieco przyśpiewując. 
Próbuje raz. Kolejny raz i kolejny. Nadzieja rośnie coraz 
bardziej, do momentu, aż przemówi rozsądek, bowiem 
co jest w stanie robić społeczeństwo, jeżeli władza słu-
cha jedynie wybranych. No więc wychodzi, że nadzieja 
jest matką głu…znaczy narodu.

Pozostaje ostatnia opcja, związana ściśle ze stoso-
wanym przed wielu w codziennym życiu eskapizmem. 
Wtedy też, jak przy zakończeniu jakiejkolwiek znajo-
mości, rozglądasz się w około i badasz wzrokiem pięk-
ne widoki, przypominasz sobie piękne chwile pełne 
uniesień i  pozytywnych emocji. Myślisz o  rodzinie, 
mieszkającej w pobliżu. I o znajomych, z którymi co 
sobotę widujesz się na brunch. O ogródku, przy loka-
lu, w którym uwielbiałe/aś pić cydr i o parku, w którym 
chodziłe/aś kilka razy w tygodniu na bieganie. W gło-
wie pojawia się specjalnie wyselekcjonowana selekcja 
dobrych chwil i zastanawiasz się, czy musisz być zmu-
szony/a do emigracji?

Wiadomo, że w każdej jednostce jawią się obawy, 
również związane ze zmianą miejsca zamieszkania. 
Jednak tutaj pojawia się najważniejsze pytanie – czy 
zostać i walczyć o lepszy wieczór, czy szukać miejsca, 
które usatysfakcjonuje Cię pod względem klimatu, za-
sad i możliwości, nie mając jednocześnie gwarancji, że 
uda Ci się za pierwszym, drugim czy trzecim razem?

Staff powiedział kiedyś, że „szczytem twórczości, 
jest tworzenie samego siebie”, ale może od tego wypa-
dałoby zacząć, a dopiero później można byłoby doko-
nać prawdziwej zmiany.   

CZYLI NA CO MUSIMY SIĘ ZGODZIĆ , 
A NA CO JESTEŚMY SKAZANI



  Czesanie i stylizacje
  Diagnoza skóry głowy i włosów
  Koki i upięcia

  Strzyżenie damskie i męskie
  Koloryzacje / dekoloryzacje
  Rytuały pielęgnacyjne włosów

  FORUM GDAŃSK |  poziom -1, Targ Sienny 7, Gdańsk    
   tel. 888 922 964 & 58 732 61 75
  GALERIA MOKOTÓW | ul. Wołoska 12, Warszawa   

   tel. 794 900 680 & 22 161 36 44
  CEDET | ul. Krucza 50, Warszawa   

   tel. 780 107 920 & 22 290 41 80

http://www.klgaleria.pl
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SEZON NA KINA 
PLENEROWE 

– CO SIĘ DZIEJE W WARSZAWIE?



termometrze temperatura dochodzi do 30 
stopni, więc wieczorami ulice Warszawy 
zapełniają się w  ekspresowym tempie. 

Z tej okazji rozpoczął się sezon na kina pod chmurką. 
Wybrany repertuar jest zróżnicowany – można obejrzeć 
zarówno stare, dobre klasyki, jak i nowsze nagrodzone 
produkcje. Co warto zobaczyć? Zaczynamy od najstar-
szych propozycji!

ZAKAZANE PIOSENKI, 1946
II wojna światowa i  okupowana Warszawa. Wielu 
Polaków nie chce się poddać i  zaciekle walczy 
o swoje w podziemiu. Roman Tokarski, muzyk, opo-
wiada o swoich przeżyciach z przełomu lat 30. i 40. 
XX wieku. Kiedy Niemcy zajęli miasto, artysta po-
stanowił założyć uliczną orkiestrę. W międzyczasie 
z  siostrą i  matką zajmują się szmuglowaniem żyw-
ności i broni dla powstańców. Duża dawka historii 
i pokrzepiającej muzyki.

  www.youtube.com/watch?v=I6wW1VWV_1c

BONNIE I CLYDE, 1967
Klasyka kina gangsterskiego. Tytułowa dwójka jest parą 
kochanków oraz zgranym duetem gangsterów z czasów 
wielkiego kryzysu w Ameryce. Poznają się oni chwilę 
po opuszczeniu więzienia przez Clyde’a, w momencie, 
w którym to próbował ukraść samochód matce Bonnie. 
Zaintrygowani sobą od chwili spotkania, postanowili żyć 
w rozpuście grabieży. Długo udawało im się wyprowadzać 
w pole policję, aż do czasu…

  www.youtube.com/watch?v=hZpm1zj9510

KLAUNI, 1970
W półtoragodzinnej produkcji, Frederico Fellini zagłę-
bia się w środowisko cyrkowe. Film przepełniony wspo-
mnieniami cyrkowców na emeryturze, obrazuje świat 
ówczesnej rozrywki, kolebki sztuki błazeńskiej oraz 
część dzieciństwa reżysera.

  www.youtube.com/watch?v=RnelLLS5Jl0

WHIPLASH, 2014
Film przepełniony dobrym jazzem i drogą do celu. 
Andrew jest utalentowanym perkusistą, któremu marzy 
się wielka kariera. Postanawia dołączyć do szkoły jazzo-
wej. Okazuje się jednak, że zajęcia nie należą do naj-
prostszych, bowiem grupę prowadzi surowy i okrutny 
nauczyciel Fletcher (J.K. Simons, zdobywca Oscara za 
rolę drugoplanową).

  www.youtube.com/watch?v=7d_jQycdQGo

ZIMNA WOJNA, 2018
Dramat, który odbił się głośnym echem nawet poza 
granicami Polski. Pawlikowski przedstawił czarno-białą 
historię miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią żyć bez 
siebie, a także nie wiedzą, jak być razem. Problemem są 
również intrygi ustrojowe, obecne w kraju, budzącym się 
w latach 50. i 60. do życia. Obrazy przeplatane są ludo-

Na

S E Z O N  N A  K I N A  P L E N E R O W E . . .
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wymi i jazzowymi piosenkami i głosem utalentowanej 
Joanny Kulig.

  www.youtube.com/watch?v=UJzdbU_pT58

NA NOŻE, 2019
Film zrobiony z  rozmachem – do obsady wybrano 
m.in. Daniela Craiga, Chrisa Evansa, Jamie Lee Curtis 
i Lakeitha Stanfielda. Opowiada on o autorze powieści 
kryminalnych, który zostaje znaleziony martwy w swo-
jej posiadłości w sędziwym wieku. Przed niefortunnym 
incydentem, na terenie posesji odbyła się impreza. 
Detektyw Blanc podejrzewa każdego jej uczestnika, nie 
pomijając najbliższych artyście osób. Czy zagadka zosta-
nie rozwiązana?

  www.youtube.com/watch?v=G5AnGNRkcbc

NĘDZNICY, 2020
Napięcie między lokalnymi gangami narasta. Stephane 
postanawia dołączyć do lokalnego oddziału walki z prze-
stęczością na przedmieściach Montfermeil. Wraz ze 
znajomymi rozpoczyna walkę o porządek na ulicach mia-
steczka. Jednak po pewnym nieoczekiwanym aresztowa-
niu, funkcjonariusze muszą się liczyć z konsekwencjami 
swoich czynów.   
  www.youtube.com/watch?v=K43Z9MUzBEY



P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O CO Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .  
T O N A S Z A W I Z Y T Ó W K A .  N I E K A Ż DY J E D N A K M OŻ E 
P O C H W A L I Ć S I Ę P I Ę K N Y M U Z Ę B I E N I E M . N A S Z C Z Ę Ś C I E 
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P OZ W A L A O D M I E N I Ć 
N I E T Y L KO W YG L Ą D,  A L E J A KO Ś Ć Ż YC I A .  P R O B L E M Y 

E S T E T Y K A P R O W A DZ Ą D O Z A I N T E R E S O W A N I A 
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R OZ W I Ą Z A N I E 
Z N A J D U J E L E K A R Z S T O M AT O L O G D A R I U S Z S R O KO W S K I .

Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów poje-
dynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?

-
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie 
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom 

-
-

micznym. Nierzadko potrzeba zobrazowania trójwymiarowego, 
czyli wykonania tomografu. Propozycji leczenia może być kilka, 

-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oce-

Innym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach 
protez akrylowych mocowanych na zaczepach. 

-
wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapew-
ne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo. 

nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

Utrudnieniem przed omawianym zabiegiem bywa mała ilość 
masy kostnej. Obecne metody pozwalają jednak na zwiększenie jej 

-
mują się raczej bezproblemowo. Wieloletnia praktyka wskazuje na 

-
wym okresie gojenia objawy te łatwo skorygować.

Podsumowując, odbudowy protetyczne poprawiają warunki zgry-

D E NTA L I M PL A NT AC A D E M Y
D O K TO R D A R I U S Z S R O KO W S K I

IMPL ANT Y

K O M F O R T 
Ż Y C I A

I M P L A N T Y
S T O M AT O L O G I A  E S T E T YC Z N A
S T O M AT O L O G I A  Z A C H O W A W C Z A

Z A B I E G I  P E R I O D O N T O L O G I C Z N E
C H I R U R G I A  S T O M AT O L O G I C Z N A

P R O T E T Y K A
P R O F I L A K T Y K A

W Y B I E L A N I E  Z Ę B Ó W



STAŁY DODATEK PORTU  
LOTNICZEGO WARSZAWA/MODLIN 
REGULAR SECTION OF WARSAW MODLIN AIRPORT
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LAZUROWE MORZE, IMPONUJĄCE WENECKIE BUDOWLE, GAJE OLIWNE I CYTRUSOWE ORAZ WIZYTÓWKI 
WYSPY, CZYLI ŻÓŁWIE KARETTA I ZATOKA WRAKU. KWIAT WSCHODU, BO TAKI PRZYDOMEK NADALI 
ZAKYNTHOS WENECJANIE, POTRAFI ZACHWYCIĆ.
TEKST Agnieszka Zawistowska  ZDJĘCIA Pexels.com

Najpopularniejszym zakątkiem wyspy jest 
słynna grecka zatoka Navagio, zwana tak-
że Zatoką Wraku od leżącego u jej brzegu 

od 1980 r. statku przemytniczego Panagiotis, 
który przewoził papierosy. Ponoć cały Zakynthos 
był w nie zaopatrzony przez długi czas. 

Jedna z najstarszych miejscowości na wyspie 
to tradycyjna wioska Loucha. Kamienne 
domy położone wśród zieleni robią wrażenie. 
W Agalas warto zatrzymać się przy ruinach 
starej rezydencji z XVIII w., która mieści małe 
muzeum sztuki. Okolica jest niezwykle malow-
nicza – spacer wśród winorośli i starych drzew 

oliwnych warto dodać do planów wycieczki. 
Aby poznać tradycyjną architekturę, przy-
stankiem w naszej podróży powinna również 
zostać Keri, słynąca z tradycyjnej architektury 
i punktu widokowego, z którego można podzi-
wiać zachód słońca. Można obejrzeć to miejsce 
z klifu lub podczas wyprawy statkiem, jednak 
trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze można 
zejść na ląd. Po drodze znajdują się urokliwe 
zatoki Porto Roxa i Porto Limnionas.

Na północy wyspy znajduje się także 
uroczy park krajobrazowy, gdzie można spa-
cerować w towarzystwie jeleni, obserwować 

pawie podrywy i karmić szopy, których 
wnętrze łapek jest tak delikatne i miękkie 
jak u niemowlaka. Na terenie Parku Skalnego 
Askos występuje ok. 200 tys. dzikich roślin, 
krzaków i drzew, z czego wiek niektórych sza-
cowany jest na kilkaset lat. Warto też zwrócić 
uwagę na specjalne kamienne konstrukcje 
znajdujące się na różnych poziomach, które 
nie pozwalają ziemi na obsuwanie się oraz 
stare kamienne budynki i studnie.

W wiosce Pigadakia znajduje się Muzeum 
Folkloru Vertzagio, w którym można po-
dziwiać przedmioty codziennego użytku, 

RAJSKA WYSPA 
WSCHODU

ZAKYNTHOS



LOTY NA
LOTY 2 RAZY W TYGODNIU
Pn Czw

pochodzące nawet z XVI w. W okolicznej 
tawernie Kakia Rahi, warto skosztować lokal-
nego wina – naturalnego, bez żadnych kon-
serwantów. Giannis Giatras-Goumas to artysta 
tworzący obok ikon i fresków (jego prace 
można podziwiać w kościołach na Zakynthos 
i w Atenach) również doskonałe wina, którego 
rodzaje nazwał od wiatrów odzwierciedlają-
cych ich charakter.

Wyprawę można zakończyć sytym posił-
kiem w tradycyjnej tawernie. Na start poleca-
my tzatziki, grillowane pieczywo, przypra-
wione oregano, sałatkę grecką z soczystymi 
warzywami oraz obowiązkowo saganaki, czyli 
smażony ser skropiony cytryną.   

  ENGLISH  

ZAKHYNTHOS – THE EDEN OF THE EAST

THE BLUE SEA, MAJESTIC VENETIAN 
BUILDINGS, OLIVE AND LEMON GROVES, 
AND ISLAND LANDMARKS, SUCH AS 
LOGGERHEAD TURTLES AND THE SHIPWRECK 
BAY. THE VENETIANS CALLED THIS 
CHARMING ISLAND THE FLOWER OF THE 
LEVANT. WHY IS IT WORTH VISITIN

The most popular place on the island is 
the famous Greek Bay of Navagio, aka the 
Shipwreck Bay named after a smuggling 
ship transporting cigarettes, Panagiotis, 
which has been lying on its shore since 
1980. Zakynthos was reportedly provided 
with cigarettes for a long time.

One of the oldest villages on the island, 
the traditional village of Loucha. The green-
ery sourrounded by the stone houses are 
astonishing. In Agalas, you may stop by 
the ruins of an 18-century residence, which 
now houses a small museum of art. Typical 
architecture of the period with Venetian 
influences. Take a scenic walk among 
grapevines and old olive trees. The last 
stop on our journey may be Keri, known for 
traditional architecture and a viewing point 
which gives splendid views of the sunset. 
Go and see the place from a cliff and on our 

way up the cliff, you can admire remarkable 
bays of Porto Roxa and Porto Limnionas.

On the north of the island, there is a charm-
ing national park. You may walk in the company 
of deer, observing peacocks and feeding rac-
coons, whose paws are so soft and tender to 
touch like baby's. In the Askos Stone Park are 
about 200 thousand wild plants, bushes and 
trees, some of which are hundreds of years old. 

Z A K Y N T H O S  –  R A J S K A  W Y S P A  W S C H O D U

ZAKYNTHOS

Special stone structures on different levels of the 
park, which prevent the land from sliding, and 
old stone buildings and wells are a must here.

At the end of the day, you can visit a tra-
ditional tavern. Order tzatziki, grilled bread 
with oregano, and Greek salad with juicy 
vegetables. And, of course, saganaki, grilled 
cheese sprinkled with lemon. After all, who 
would resist such delicacies on their plate?   



W SEZONIE WAKACYJNYM LATO 2021 RYANAIR BĘDZIE WYKONYWAŁ PONAD 170 LOTÓW TYGODNIOWO 
Z LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN. W CZERWCU Z USŁUG LOTNISKA MOŻE SKORZYSTAĆ  

NAWET 100 TYSIĘCY PASAŻERÓW.
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PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN 
NA DOBREJ DRODZE DO ODBUDOWANIA 

RUCHU PASAŻERSKIEGO

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Pexels.com



Ruch pasażerski w Porcie Lotniczym 
Warszawa/Modlin rośnie z miesiąca na 
miesiąc. W kwietniu br. port obsłużył 

ponad 22 tysiące pasażerów, w maju z usług 
lotniska skorzystało już ponad 47 tysięcy 
osób przylatujących i odlatujących. W czerw-
cu port spodziewa się obsłużyć nawet 100 
tys. podróżnych. Ruch pasażerski podwaja się 
z miesiąca na miesiąc. Dzięki odbudowaniu 
siatki połączeń i nowym atrakcyjnym kierun-
kom sezon wakacyjny na Lotnisku Warszawa/
Modlin zapowiada się bardzo obiecująco. 

W sezonie Lato 2021 Ryanair bazuje na 
lotnisku Warszawa/Modlin 6 samolotów 
i oferuje 55 tras, w tym aż 8 nowych: do Bari, 
Charkowa, Katanii, Koszyc, Pragi, na Rodos 
i Zakynthos oraz do Zadaru.

Z lotniska pasażerowie mogą wybrać się 
w podróż samolotem do 18 krajów europej-
skich i 2 azjatyckich. Największą popular-
nością cieszą się  Wielka Brytania, Ukraina, 
Francja oraz Belgia. W sezonie wakacyjnym 
podróżni mogą skorzystać z oferty typowo 
wakacyjnych destynacji, w tym m.in. do 
Hiszpanii, Włoch, Grecji, Chorwacji, Cypru, 
Portugalii, Jordanii. 

Lotnisko Warszawa/Modlin należy 
w dobie pandemii  do grona najszybciej 
odbudowujących swój ruch pasażerski wśród 
wszystkich polskich portów regionalnych. 
To dowodzi - jak duże ma ono znaczenie dla 
polskiego lotnictwa i jak skutecznie potrafi 
odpowiadać dziś na potrzeby pasażerów. 
Chcemy by nasze lotnisko dalej się rozwijało 
i służyło nie tylko mieszkańcom Mazowsza 
i całej północno-wschodniej Polski, ale 
wszystkim zainteresowanym korzystaniem 
z dostępnej na nim bogatej oferty lotów. 
– mówi Leszek Chorzewski, p.o. Prezesa 
Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 

Ponieważ programy szczepień będą 
kontynuowane w nadchodzących miesią-
cach, a szczyt sezonu letniego jest tuż za 
rogiem, z radością oficjalnie rozpoczyna-
my nasz letni program lotów z Warszawy/
Modlin. Mając na uwadze, że ograniczenia 
są konsekwentnie znoszone przez kolejne 
kraje, klienci mogą teraz rezerwować loty 
na zasłużony wypoczynek, wiedząc, że 
jeśli ich plany ulegną zmianie, będą mogli 
dwukrotnie przesunąć datę podróży aż do 
grudnia 2021 roku w ramach 0 złotych za 
zmianę. Aby uczcić oficjalne rozpoczęcie se-
zonu letniego, Ryanair wprowadził do sprze-
daży bilety w cenie od 89 zł na podróże do 
końca października 2021 roku. Rezerwacji 
lotów w promocyjnych cenach można 
dokonać jedynie na Ryanair.com lub przez 
aplikację – powiedziała Olga Pawlonka, 
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Europie 
środkowo-wschodniej.

P O R T  L O T N I C Z Y  W A R S Z A W A / M O D L I N  N A  D O B R E J  D R O D Z E . . .



Warto pamiętać, że bezpośrednio na 
lotnisku można zrobić testy diagnostyczne 
w kierunku COVID-19. Testy mogą wyko-
nać pasażerowie wylatujący, jak rów-
nież przylatujący na Lotnisko Warszawa/
Modlin. Punkt diagnostyczny Centrum 
Medycznego Damiana otwarty jest 24 
godziny na dobę, oferując podróżnym dwa 
rodzaje testów – antygenowe i RT-PCR, 
których wyniki wydawane są w języku 
polskim i angielskim.   

  ENGLISH  

WARSAW MODLIN AIRPORT ON THE 
RIGHT PATH TO REBUILDING  
PASSENGER TRAFFIC

DURING SUMMER 2021, RYANAIR WILL HAVE 
170 FLIGHT A WEEK FROM WARSAW MODLIN 
AIRPORT. EVEN 180 000 PASSENGERS COULD 
FLY FROM MODLIN IN JUNE.

Passenger traffic at Warsaw Modlin 
Airport grows every month. In April, we 
served over 22 000 passengers. In May, 
over 47 000 people arrived or depart-
ed from our airport. In June, we assume 

Chorzewski, acting President of the board 
at Mazovian Warsaw Modlin Airport LLC.

Vaccination programs will continue 
in subsequent months and the peak of 
the summer season is right around the 
corner – that’s why we can joyfully start 
our summer flight program from Warsaw 
Modlin Airport. Considering the fact, that 
restrictions will be consistently dropped 
by other countries, our clients can now 
reserve their well-deserved rest knowing, 
that if their plans will change, they can 
reschedule twice up to December 2021 for 
0 zlotych. To celebrate summer season, 
Ryanair introduced tickets priced at 89 zl 
for travels up to October 2021. You can 
make a reservation at discounted prices 
only at Ryanair.com or by app – said Olga 
Pawlonka, Sales and Marketing Director 
for Central-East Europe.

It’s worth remembering, that you can 
also do covid test directly at the airport. 
It’s available for passenger departing from 
and arriving to Warsaw Modlin Airport. 
Diagnostic center – Damian’s Medical 
Center – is open 24/7, offering two kinds 
of test to travelers – antigenic and RT-PCR. 
The results are both in Polish and English.   

that we will have even 100 000 travelers. 
Passenger traffic doubles from month to 
month. Thanks to rebuilding our connec-
tions and new attractive destinations, 
summer season at Modlin near Warsaw is 
going to be very interesting.

During Summer 2021, Ryanair will have 
6 planes at Warsaw Modlin Airport with 
55 routes and 8 new destination to Bari, 
Kharkov, Catania, Košice, Prague, Rhodes, 
Zakynthos and Zadar.

This near Warsaw airport can take 
passengers to 18 European countries and 
2 Asian ones. Most popular destinations 
are are Great Britain, Ukraine, France and 
Belgium. During summer season, travelers 
can enjoy typically summer destinations 
such us Spain, Italy, Greece, Croatia, 
Cyprus, Portugal or Jordan.

Warsaw Modlin Airport during pan-
demic is one of the fastest rebuilding 
ones among regional ports. It proves how 
important to polish aviation it is and how 
successfully it can respond to passengers 
needs. We want our airport to grow and 
serve not only Mazovia and northeast 
Poland residents, but all people interested 
in wide range of destinations – said Leszek 

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N7 8 – 7 8



PON
MON

WT
TUE

ŚR
WED

CZW
THU

PT
FRI

SOB
SAT

NIEDZ
SUN

AUSTRIA

WIEDEŃ

BELGIA

BRUKSELA

BUŁGARIA

BURGAS

CHORWACJA

ZADAR

CYPR

PAFOS

CZECHY

PRAGA

FRANCJA

PARYŻ

GRECJA

ATENY

KORFU

KRETA

RODOS

SALONIKI

ZAKYNTHOS

HISZPANIA

ALICANTE

BARCELONA

MADRYT

MAJORKA

MALAGA

TENERYFA

WALENCJA

HOLANDIA

EINDHOVEN

IRLANDIA

DUBLIN

SHANNON

JORDANIA

AMMAN

NIEMCY

KOLONIA

PORTUGALIA

FARO

LIZBONA

PORTO

SŁOWACJA

KOSZYCE

SKANDYNAWIA

GOTEBORG

OSLO

SZTOKHOLM

UKRAINA

CHARKÓW

KIJÓW

LWÓW

WŁOCHY

BARI

BOLONIA

CAGLIARI

KATANIA

MEDIOLAN

NEAPOL

PESCARA

RIMINI

RZYM

TREVISO

BELFAST

BIRMINGHAM

BRISTOL

EAST MIDLANDS

EDYNBURG

GLASGOW

LEEDS

LIVERPOOL

LONDYN

MANCHESTER

WIELKA BRYTANIA

Tabela z rozkładem lotów ma jedynie charakter informacyjny. Dane pochodzą od Ryanair i mogą ulec zmianie. Prosimy zainteresowanych o bieżącą kontrolę rozkładu 
lotów z Lotniska Warszawa/Modlin, na stronie przewoźnika.

  ENGLISH  This flight schedule is only informative. Information from Ryanair can be changed. We advise to check on the current flight schedule from Warsaw Modlin 
Airport on the website of the carrier.
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BEZPOŚREDNIO NA LOTNISKU, ZARÓWNO PRZED, JAK I PO PRZYLOCIE,  
MOŻNA WYKONYWAĆ TESTY DIAGNOSTYCZNE W KIERUNKU COVID-19. 
PUNKT DIAGNOSTYCZNY CENTRUM MEDYCZNEGO DAMIANA OTWARTY JEST 

24 GODZINY NA DOBĘ , OFERUJĄC PODRÓŻNYM DWA RODZAJE TESTÓW – ANTYGENOWE 
I RT-PCR, W KTÓRYCH WYNIKI WYDAWANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM.

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N8 0 – 8 1

Pandemia COVID-19 zmieniła wiele 
aspektów naszego życia, w tym również 
kwestie dotyczące podróżowania sa-

molotami. Jeżeli zamierzamy skorzystać z tej 
formy transportu w większości przypadków 
musimy posiadać aktualne wyniki testów 
w kierunku koronawirusa. Dotyczy to zarów-
no podróży służbowych, jak i turystycznych

Dlatego, z myślą o wszystkich podróżu-
jących, na Lotnisku Warszawa/Modlin uru-
chomiono dwa Punkty Testów na Covid-19, 

PUNKT „TEST & FLY”
NA LOTNISKU

obydwa zlokalizowane na parkingu przed 
terminalem lotniska.

Pasażerowie podróżujący z Lotniska 
Warszawa/Modlin mogą w nich wykonać 
dwa rodzaje testów: antygenowy oraz RT-
PCR (w zależności od wymogów wynikają-
cych z kierunku podróży).

Natomiast podróżni powracający do 
Polski mogą wykonać test, który w przy-
padku negatywnego wyniku zwalnia z od-
bycia kwarantanny w kraju.

TEKST I ZDJĘCIA Mat. Prasowe

Na wynik testu antygenowego oczekuje się 
ok. 20 minut. Natomiast jeżeli pasażer decy-
duje się na wykonanie testu RT-PCR powinien 
pojawić się odpowiednio wcześniej, ponieważ 
odbiór wyniku jest możliwy w ciągu od 6 do 24 
godzin (w zależności od pory dnia).

Nie ma konieczności dokonywania zapi-
sów na badanie.

Wszelkich informacji na temat działania 
punktu oraz wykonywanych testów można uzy-
skać pod numerem infolinii: +48 22 566 22 22



P U N K T  „ T E S T  &  F L Y ”  N A  L O T N I S K U

PORÓWNANIE TESTÓW:

TEST RT-PCR (MOLEKULARNY)
Zastosowanie:
• rozpoznanie zakażenia SARS-CoV-2,
• badania kontrolne - ocena eliminacji wiru-
sa z dróg oddechowych
Materiał do pobrania: materiał z górnych 
(wymaz, wydzielina) lub dolnych (plwocina, 
wydzielina) dróg oddechowych

ANTYGENOWY
Zastosowanie: na wczesnym etapie choroby 
Materiał do pobrania: wymaz z górnych 
dróg oddechowych

Koszt wykonania szybkiego testu an-
tygenowego wynosi 170 zł, natomiast 
RT-PCR – 450 zł. Płatność za usługę może 
być dokonana wyłącznie kartą płatniczą.

Punkt jest czynny 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.   

  ENGLISH  

TEST & FLY POINT AT THE AIRPORT

NOW, YOU CAN TEST FOR COVID-19 
DIRECTLY AT THE AIRPORT, BEFORE YOUR 
DEPARTURE OR AFTER YOUR ARRIVAL. 
DAMIAN MEDICAL CENTRE COLLECTION 
POINT IS OPEN 24 HOURS A DAY AND 
OFFERS TWO TYPES OF TESTS – ANTIGEN 
AND RT-PCR, WITH RESULTS AVAILABLE IN 
POLISH AND ENGLISH.

COVID-19 pandemic has affected many 
aspects of our life, including air travel. At 
present, if you wish to use this means of 
transport, you usually need to have recent 
COVID-19 test results. It applies to both 
business and holiday trips.

Therefore, Warsaw Modlin Airport has 
opened two COVID-19 testing collection 
points for passengers at the car park in front 
of the terminal.

Passengers travelling from Warsaw 
Modlin Airport will be able to choose from 
two types of tests: antigen and RT-PC (de-
pending on the requirements related to their 
destination).

Passengers arriving in Poland can get 
tested and be released from quarantine if 
the test result is negative.

Antigen test result is available in about 
20 minutes. If a passenger opts for an RT-PCR 
test, they should arrive earlier, because the 
waiting time is from 6 to 24 hours (depend-
ing on the time of day).

You do not need to book a test in advance.
For more detailed information about 

the point and tests, call the helpline at 
+48 22 566 22 22.

TYPES OF TESTING AVAILABLE

RT-PCR TEST (MOLECULAR)
Application:
• Detecting current SARS-CoV-2 infection
• Check-up – assessing the presence of 
virus in the respiratory tract
Sampling: sample from the upper (swab, 
discharge) or lower (sputum, discharge) 
respiratory tract

ANTIGEN TEST
Application: at an early stage of disease 
Sampling: sample from the upper respira-
tory tract (swab)

Test prices: rapid antigen test – PLN 170, 
RT-PCR – PLN 450. You can pay for the 
test only by card.

The testing point is open 24 hours 
a day, seven days a week.   



ATRAKCYJNA 
OFERTA PARKINGOWA

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N8 2 – 8 3

LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN DYSPONUJE PONAD 1500 
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA PARKINGACH 1, 3 I 7

PARKING 1
P1 dedykowany jest dla podróżnych, którzy 
cenią sobie czas i wygodę. Jest to doskonałe 
rozwiązanie dla osób, które udają się w kil-
kudniową podróż lub jednodniową podróż 
w celach biznesowych. Kompaktowa budowa 
terminala oraz bliskość parkingu sprawiają, 
że dotarcie do zaparkowanego samochodu 
zajmuje nie więcej niż kilkanaście minut od 
wylądowania. Parking dysponuje 600 miej-
scami postojowymi.

PARKING 3
P3 dedykowany jest dla podróżnych, którzy 
cenią sobie oszczędności i wygodę. Jest 
to doskonałe rozwiązanie dla osób, które 
udają się w kilkudniową podróż. Bliskość 
parkingu sprawia, że dotarcie do zaparko-
wanego samochodu zajmuje nie więcej niż 
kilkanaście minut od wylądowania. Parking 
dysponuje 200 miejscami postojowymi. 
Zlokalizowany jest w odleglości 500 me-
trów od budynku terminala.
 
PARKING 7 DŁUGOTERMINOWY
P7 to oferta skierowana dla pasaże-
rów udających się w dłuższą podróż lub 

dla osób poszukujących ekonomicznych 
rozwiązań dla krótszego postoju. Parking 
znajduje się na terenie należącym do 
lotniska w odległości 3 kilometrów od 
terminala w kierunku Nowego Dworu 
Mazowieckiego, tuż przy drodze 62.
Osoby korzystające z oferty P7 mają 
zapewniony bezpłatny transfer w obie 
strony pod sam terminal.

Czas parkowania liczony jest od momentu 
wjazdu pojazdu na parking. Parking jest 
wyposażony w system automatycznego 
poboru opłat, gwarantujący możliwość 
wnoszenia opłat zarówno kartą płatniczą 
jak i gotówką (system nie przyjmuje opłat 
mieszanych tj. karta + gotówka oraz walut 
obcych).  

Przed wyjazdem z parkingu należy 
uiścić w kasie parkingowej. 

WAŻNE INFORMACJE
• P1, P3  i P7 to jedyne parkingi rekomen-
dowane przez Lotnisko Warszawa/Modlin.
• Na terenie parkingów obowiązują przepi-
sy ruchu drogowego.
• Zatrzymywanie oraz parkowanie 

pojazdów poza miejscami do tego wyzna-
czonymi jest zabronione.
• Obsługa parkingu dostępna jest 7 dni 
w tygodniu 24h na dobę.
• Wjazd pojazdów o masie całkowitej po-
wyżej 3,5 tony po wcześniejszym kontakcie 
z obsługą parkingu.

Kontakt z obsługą parkingów
telefon +48 506 455 734   |   e-mail:  
parking@modlinairport.pl | lub poprzez  
formularz kontaktowy.

Regulamin promocji parkingowej dostępny 
jest na stornie www.modlinairport.pl 

  ENGLISH  

GREAT PARKING DEAL

WARSAW MODLIN AIRPORT HAS OVER  
1500 PARKING SPACES AT PARKING  
LOTS 1, 3 AND 7.

PARKING 1
P1 is dedicated for passengers who cherish 
time and convenience. It is a perfect solu-
tion for those, who go on a few days or 
one day trip for business. Compact terminal 
build and closeness of the parking lot en-
able you to get to your car in less than few 
minutes from arrival. Parking lot has over 
600 parking spaces.

PARKING 3
P3 is dedicated for passengers who want con-
venience and also like to save some money. It 
is a perfect solution for those, who go on a few 
day trip. Closeness of the parking lot enable 
you to get to your car in less than few minutes 
from arrival. Parking lot has 200 parking spac-
es. It is located 500 meters from the terminal.

LONG-TERM PARKING – CAR PARK 7
P7 is dedicated to passengers going on a long 
trip or those who are looking for money-saving 
options for shorter-term parking. The car park is 
located in the airport area, within 3 kilometres 
from the terminal in the direction of Nowy 
Dwór Mazowiecki, right next to Road 62.

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA pixabay.com



A T R A K C Y J N A  O F E R T A  P A R K I N G O W A

P7 users are given a free transfer to and from the terminal.
Parking time counts from the moment of entering the car park. The 
car park features an automatic fee-charging system, which facilitates 
payments both by card and in cash (the system does not accept mixed 
payments, i.e. card + cash, or foreign currencies).

Before leaving the car park, the user must pay the fee in the payment 
machine.

IMPORTANT INFORMATION
• P1, P3 and P7 are the only parking lots recommended by Warsaw  
Modlin Airport
• On parking lots, traffic laws should be abided
• Stopping and parking a vehicle in places other than designed areas  
are prohibited

Parking 7

Parking 1

Parking 3

 
CENNIK OPŁATY PARKINGOWEJ – PARKING 7
CAR PARK TARIFF – PARKING 7 

Parking długoterminowy* / Long-term parking*

7 dób / 7 days 40 PLN

każda następna rozpoczęta doba, powyżej 7 dób / every next day over 7 started 5 PLN

abonament miesięczny / monthly pass 220 PLN
* Cena za parkowanie w ściśle określonych przedziałach czasowych. Rozpoczęcie następnej doby parkowania w kolejnym przedziale czasowym powo-

duje naliczenie odpowiednio wyższej opłaty parkingowej. Dobę należy rozumieć jako okres wynoszący 24 godziny od momentu wjazdu na parking.
* The price for parking during specified time slots. Commencement of another parking day within another time slot results in charging a higher parking 

fee, accordingly. A parking day is a period of 24 hours from the moment of entering the car park.

Opłaty ogólne, kary dotyczące każdego z parkingów /  
General fees, additional charges for each car park

Kara za utratę biletu parkingowego / Lost parking ticket fee 400 PLN

Opłata za odblokowanie karty parkingowej / Parking card unblocking fee 50 PLN
Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej lub marketingowej bez zgody Zarządzającego
Running business activities, commercial or advertising activities without the Operator’s consent 5 000 PLN
Opłata za wykreślenie z listy nieuczciwych klientów /  
The fee for the deletion from the dishonest customers register 300 PLN

• Parking staff are available 24/7
• Arriving in a vehicle with mass exceeding 3,5 tons is permissible 
only after contacting parking staff

Parking staff contact
Tel. +48 506 455 734  |  e-mail: parking@modlinairport.pl  |  inquiry form. 



JAK 
PODRÓŻOWAĆ 

NA WYSPY 
BRYTYJSKIE?

L O T N I S K O  W A R S Z A W A / M O D L I N8 4 – 8 5

NOWY WARIAT WIRUSA COVID-19, DELTA, 
ROZPRZESTRZENIA SIĘ CORAZ BARDZIEJ. Z TEGO 
POWODU, OD 23 CZERWCA, PODRÓŻUJĄCY NA 

WYSPY BRYTYJSKIE BĘDĄ ZMUSZENI DO ODBYCIA 
CO NAJMNIEJ 7-DNIOWEJ KWARANTANNY.

TEKST Mat. Prasowe  ZDJĘCIA Pexels.com



J A K  P O D R Ó Ż O W A Ć  N A  W Y S P Y  B R Y T Y J S K I E ?

Choć Polska powoli budzi się do życia, 
tak zasady podróżowania podlegają 
nieustannej zmianie, dopasowanej do 

aktualnie panującej sytuacji pandemicznej 
na świecie. W związku z pojawieniem się 
zmutowanej opcji koronawirusa, zaostrzono 
zasady podróżowania do Wielkiej Brytanii. 
Przymusowa kwarantanna związana z Deltą 
obowiązywała już wcześniej, ale dotyczy-
ła tylko podróży do Polski z Brazylii, Indii 
i Południowej Afryki.

Z obowiązku odbycia kwarantanny zwol-
nione są osoby zaszczepione (pod warunkiem, 
że minęło 14 dni od przyjęcia pełnej dawki do 
czasu podróży) oraz ozdrowieńcy, którzy zacho-
rowali maksymalnie 6 miesięcy od przylotu do 
kraju. Na ten moment, wynik testu, wykona-
nego 48 godzin po przekroczeniu granicy nie 
gwarantuje zwolnienia – osoby przylatujące do 
Polski zostaną skierowane na 10-dniową kwa-
rantannę, którą będzie można zakończyć po 7 
dniu (pod warunkiem otrzymania negatywne-
go wyniku testu diagnozującego).

Od 17 maja w Wielkiej Brytanii funkcjonuje 
tzw. system "świateł drogowych", określają-
cy zasady wjazdu do kraju. Na ten moment, 
Polska (podobnie jak większość krajów 
europejskich) znajduje się na pomarańczowej 

liście, co oznacza, że osoba udająca się na 
Wyspy Brytyjskie powinna wypełnić formularz 
lokacyjny, wykonać test diagnozujący, a także 
wykupić testy na 2. i 8. dzień pobytu w Anglii. 
Po przylocie obowiązkowo powinna się pod-
dać 10-dniowej kwarantannie.

Osoby podróżujące przez Polskę do innych 
krajów zwolnione są z odbycia obowiązkowej 
kwarantanny, o ile wylecą poza jej granice 
w przeciągu 24 godzin. 

Aktualne zasady dotyczące bezpieczeń-
stwa podróżowania znajdują się na stronie 
www.gov.pl 

  ENGLISH  

HOW TO TRAVEL TO UK?

NEW COVID-19 VARIANT – DELTA – IS SPREAD-
ING RAPIDLY. THAT IS WHY, FROM JUNE 23RD, 
UK TRAVELERS WILL BE QUARANTINED AFTER 
ARRIVAL FOR 7-DAYS.

Although Poland is slowly waking up, trav-
elling rules are constantly changing to adapt 
to dynamic pandemic situation around the 
world. Because of the new covid variant, 
travelling to UK will have heightened re-
strictions. Forced quarantine connected to 

a new Delta variant was already in place, 
but was only restricted to travelling from 
Poland to Brazil, India and South Africa.

Quarantine is lifted for those vaccinated 
(but only if 14 days passed after being fully 
vaccinated) and for people who recovered from 
coronavirus and got the disease at the latest 6 
months before coming to the country. Negative 
test result taken 48 hours after crossing the 
border will not lift mandatory quarantine. 
Anyone coming from Poland will be put in 10 
day quarantine with the possible of lifting it 
after 7 days with negative test result.

On May 17th, UK introduced a system 
of “road lights” defining how to get to 
the country. For now, Poland (like most 
European countries) is on the orange list, 
which means, that the person travelling to 
the UK will have to fill the locator form, do 
a test and buy two tests for 2nd and 8th day 
of stay. After the arrival, anyone coming 
from Poland will be quarantined for 10 days.

People travelling from Poland to other 
countries are lifted from the quarantine if 
they will leave the country in 24 hours.

All the actual safety rules for travel can 
be found on the government’s website 
www.gov.pl 
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K I E R U N K I  L O T Ó W 
S E Z O N  L A T O  2 02 1

F L I G H T  D E S T I N AT I O N S
S U M M E R  S E A S O N  2 02 1



* dane dotyczą roku 2019.






