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BODY
POSITIVE
ZATRZYMAJ CZAS Z INDIBA
DEEP CARE BEAUTY
– technologią przyszłości
w bio-estetyce komórkowej
- innowacja w regeneracji:
bezinwazyjnie - bezboleśnie – bezpiecznie
- biostymulacja, regeneracja oraz
odnowa komórkowa
- anti-aging
- modelowanie sylwetki
- redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu
- lifting i liposukcja - bez skalpela
- drenaż limfatyczny i mikromasaż
- ujędrnienie skóry

ZBUDUJ SWOJE MIĘŚNIE
Z EMBODY
- bezinwazyjnie, bezboleśnie
- sprawdzona technologia HIFEM
- poprawa napięcia mięśni
- wzmocnienie, ujędrnienie i zarysowanie mięśni
- redukcja tkanki tłuszczowej brzucha,
pośladków, talii
- jędrne pośladki bez iniekcji
i rekonwalescencji

HYDRODERMABRAZJA
KWASOWA INNOFACIAL
– technologia nowej generacji
w kosmetyce aparatowej
- nieinwazyjne, bezbolesne i bezpiecznie
odmłodzenie
- piękna, odmłodzona i dogłębnie
oczyszczona skóra twarzy
- regeneracja i kondycjonowanie skóry

TERAPIE TLENOWE WELLOXY
- systemu Infuzji Tlenowej WellOxy
- biotherapy Anti-Aging – nieinwazyjna sztuka
upiększania
- autorskie kuracje tlenowe i tlenoterapia
- biokosmetologia i biokosmoceutyki
- nieinwazyjne i skuteczne nadamy nowy
blask Twojej skórze
- natlenienie, dotlenienie, nawilżenie,
detoksykacja
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JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją
w życiu jest zostanie publikowanym 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 himself that
society wasn't ready. Editor-in-chief at Anywhere.pl.

GRZEGORZ
KAPLA

RAFAŁ
BRYNDAL

TOMASZ
ORGANEK

IGA
GÓRECKA

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

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

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

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

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.

ENGLISH A satirist, lyricist, jo-

urnalist, founder of cabarets,
playwright and screenwriter.
A jazz, golf, and hockey
enthusiast.

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).

ENGLISH An emotional exhibitionist. 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

DAGMARA
KOWALSKA

RAFAŁ
RUTKOWSKI

MALWA
WAWRZYNEK

TOMASZ
KOWALSKI

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”.

Szkołę dziennikarską przeszła w mediach. Warsztat
telewizyjny doskonaliła m.in.
w TVN Warszawa i TVP 1.
W Chillizet codziennie nastawia słuchaczy na chillout.

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

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.

Z wykształcenia prawnik. Katowiczanin. 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 non-stop talker

ENGLISH She went through

ENGLISH An actor and

ENGLISH A fashion fan and

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

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.'

the journalistic school in the
public media., Television
technique has been perfected at TVN Warsaw, TVP 1.
In Chillizet, she sets the chillout music on a daily basis.

the Artistic Director of the
Montownia Theatre. A specialist in one man shows
and stand-up comedy. To
him, writing is an occasional but long-term activity.

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

WOJCIECH
ZAWIOŁA

JAKUB
FIREWICZ

MAGDALENA
JUSZCZYK

ŁUKASZ
KRAJNIK

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.

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

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

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

Anglista, tłumacz i autor
artykułów dotyczących
szeroko pojętej popkultury.
Zwolennik braku podziałów
na sztukę wysoką i niską.
Wielbiciel barwnej estetyki
lat osiemdziesiątych.

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.

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

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.

ENGLISH A journalist,

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

ENGLISH Anglicist, translator and author of popculture centered articles.
Enthusiast of not dividing
between high and low art.
Passionate about vivid
80’s aesthetic.

KATARZYNA
WOŹNIAK

MARIKA
KRAJNIEWSKA

PIOTR
SOBIK

MONIKA
SZAŁEK

ŁUKASZ
RADWAN

Dźwiękoczuła i światłolubna. Na co dzień analizuje
rynek w „Media i Marketing Polska”. Po godzinach
kolekcjonuje opowieści.
Z wykształcenia polonistka
i filmoznawczyni.

Pisze książki i scenariusze
filmowe. Jest reżyserką i producentką krótkometrażowego filmu fabularnego „Głód”.
Na co dzień przeciwdziała
uprzedzeniom opartym na
krzywdzących stereotypach.

Od ponad 10 lat przygląda się
ludziom. Ich zachowaniom,
emocjom, przyzwyczajeniom.
Wykonał ponad 400 reportaży i sesji ślubnych w całej
Europie. Autor projektu „Najważniejszy dzień w życiu”.

Fotografka, artystka,
pasjonat, osoba zafascynowana ludźmi, twarzami, pozami, życiem ale
zawsze z człowiekiem
na pierwszym planie.
Skończyła Warszawską
Szkołę Filmową.

Dziennikarz i wieloletni zastępca szefa działu kultury
tygodnika „Wprost”. Znany
z ciętego języka i bezkompromisowych poglądów. Od
wielu lat w „DDTVN” realizuje reportaże o sztuce.

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.

ENGLISH A writer and

ENGLISH For more than 10

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

years, an observer of people,
their actions, emotions, and
habits. He has done over 400
reportages and wedding photoshoots all over Europe. The
author of the project ‘The Most
Important Day in Your Life’.

ENGLISH A photographer

and artist fascinated with
people, faces, poses and
life – always with man
in the foreground. She
finished the Warsaw Film
School .

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.

PLATFORMA MEDIALNA
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ANNA „GANCZI” GAŃCZAREK:

STE REO
T YPY
TEKST

Jakub Wejkszner ZDJĘCIA Patryk Ptak

WYWIAD WIDEO DOSTĘPNY
ANYWHERE.PL

SĄ T YLKO
W GŁOWIE

STEREOTYPY SĄ TYLKO W GŁOWIE...

Hej! Cześć Aniu, masz ksywę Ganczi, co bardzo mnie
bawi, bo nasza koleżanka z redakcji ma ksywę Paczi.

Myślałam, że nasza koleżanka z redakcji też jest Ganczi.
Siostra?

Mam bardzo skomplikowane nazwisko, dodatkowo
dwuczłonowe, odziedziczone po pradziadku.
Jest jakieś szlacheckie?

Nie, ale to powoduje, że strasznie długo się nazywam
– Anna Maria Gańczarek Rał, więc „Ganczi” to duża
wygoda. Wpada w ucho.
Chciałem cię zapytać o to, jak wygląda teraz sytuacja,
bo gdybym się zastanowił nad tym co można robić
teraz, czyli np. jeść na mieście nie możesz, na kawkę
nie pójdziesz, ale samochodem możesz pojeździć, nikt
tego nie zabroni.

Dokładnie, na początku pandemii była akcja „zostań
w domu”, a później jak stało się to już bardzo uciążliwe
i np. szkolenia na torze musiały być odwołane, to w naszym środowisku powstała akcja „zostań w samochodzie”, bo rzeczywiście siedzimy tam sami, kontakt jest
ograniczony. Dodatkowo mam na sobie balaklawę, czyli
twarz mam przepisowo zasłoniętą, co prawda nie maseczką, ale balaklawą, do tego dochodzi jeszcze kask,
czy rękawiczki – jestem super chroniona. Osoba siedząca po prawej stronie, najczęściej pilot, również. Te

... J E S T T O S P ORT M A S OW Y,
C Z Y L I P O T R Z EBA M A S Ę
PI E N I ĘDZ Y. J E S T T O
S P ORT, KT ÓRY N I E
I S T N I E J E BEZ PA RT N ERÓW
I S P ON S ORÓW. M Y J E S T E Ś M Y
IC H NO Ś N I K A M I.
zawody, które odbywały się w 2020 roku, w trudnym sezonie, w dużej mierze odbywały się np. bez publiczności.
Na trasie pojawiali się jednak grzybiarze z transparentami i biało-czerwonymi flagami. To nie było zakazane.
Rozumiem, że wasza branża jako tako funkcjonuje?

Funkcjonuje, aczkolwiek myślę, że jak większość branży
mocno dostała w plecy.
Naczynia połączone.

Dokładnie, jest to sport masowy, czyli potrzeba masę
pieniędzy. Jest to sport, który nie istnieje bez partnerów i sponsorów. My jesteśmy ich nośnikami. Im wyższy
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poziom w motosporcie, tym większy budżet. Jest to związek przyczynowo-skutkowy, jeżeli jest pandemia i partnerom nie
idzie, to nam też będzie trudniej uzbierać na
nasze starty.
W ciągu zeszłego roku miałaś jakieś
większe rajdy, mistrzostwa?

Ten sezon zaczął się później niż planowałam.
Miał się zacząć w marcu, Memoriałem w Wieliczce, upamiętniającym dwóch wielkich polskich kierowców – Janusza Kuliga i Mariana
Bublewicza. To były dla mnie pierwsze odwołane zawody, w których miałam startować.
Bardzo się na nie nastawiałam, przygotowałam. Niestety. Później to była lawina, kolejne i kolejne. Następnie przyszedł moment
rozluźnienia, wakacji. Wtedy dla nas zawody
się rozpoczęły. Cykl, w którym startuję, czyli
Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski był jednak mocno okrojony. Normalnie
jest to 7-6, rund, w tym roku odbyły się tylko 3. Mniej niż połowa jeżdżenia. Docelowo
chciałabym jeździć w rajdach, więc do tegorocznych startów w wyścigach górskich dobrałam rajdy okręgowe, które pozwolą mi na
zdobycie licencji stopnia R, czyli uprawniającej do jeżdżenia w najwyższej randze – w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach
Polski. Ten sezon był okrojony, aczkolwiek
paradoksalnie miałam sporo jeżdżenia, udało się jakoś z tego wybrnąć.
Co mnie też interesuje, bo często
w wywiadach kiedy czytałem różne
rozmowy z tobą, podkreślasz ten aspekt
płci, wychodzi to często jest to coś takiego,
co zatrzymało moje oko na tych wywiadach,
bo ja tego nie rozumiem. Może mi wyjaśnisz,
może ja to omijam, ale mam pewną
teorię na ten temat tego, dlaczego jest nie
aż tak dużo kobiet w motosporcie.

Właśnie, czego nie rozumiesz? Tego, że ten
aspekt jest wyodrębniony?
Rozumiem, że jeżeli chodzi o sprint albo
o podnoszenie ciężarów, tam są pewne
ograniczenia fizyczne, których nie da
się przeskoczyć jeśli chodzie o płcie,
niemniej, wydaje mi się, że jeżeli chodzi
o jeżdżenie samochodem to jest jak
najbardziej sport, który można byłoby
promować jeśli chodzi o płeć żeńską.
Nie widzę tam jakichś niesamowitych
ograniczeń, które kobiety mogłyby mieć,
żeby jechać po prostu autem i moim
zdaniem problem tkwi w tym, że po prostu
się tego nie promuje. Społeczeństwo nie
zachęca do tego, bo chłopcy grają w piłę od
dzieciaka albo chłopcy są zainteresowani
samochodami i mówi się, że dziewczynki
może lepiej nie, może na tańce.

STEREOTYPY SĄ TYLKO W
1 3 –G1Ł3 O W I E . . .

Sto procent masz rację i cieszę się, że masz
takie podejście, czyli uważasz, że fizycznie
mężczyźni nie mają przewagi nad kobietami
w tym sporcie, to jest racja. Ta fizyczność jest
bardzo ważna, w sensie utrzymywania formy, bo oprócz tego, że jadę i samochód jedzie za mnie, to ja go prowadzę i muszę być
przy tym maksymalnie skupiona. Temperatura w samochodzie sięga 60 stopni, musimy być w super formie. Myślę, że powodem,
dla którego tych kobiet jest mniej, wynika
z tego, że nie jest to promowane. Jak byłam
mała to chodziłam na zajęcia z tańca towarzyskiego i pamiętam, że to była jakaś tragedia znaleźć partnera. Jak to był jakiś twój
kolega to siłą się go zaciągnęło na te tańce.
Było za to mnóstwo dziewczynek. To nie jest
naturalne, że zapisujesz małego chłopca na
zajęcia taneczne. Ten chłopak raczej idzie
na gokarty albo na boisko pograć w piłkę.
Dziewczynek nie ciągnie się od małego na
gokarty. Chociaż myślę, że jest ich coraz
więcej. Nie wiem czy jest to kwestia tego,
że jednak odchodzi się od stereotypów, czy
tego, że jestem w tej branży obecna i po prostu zwracam na nie uwagę. Wczoraj miałam
super wieczór z dziewczynami. Spadł pierwszy śnieg, więc pojechałyśmy pojeździć na
tor. Można było sobie fajnie polatać bokiem
i faktycznie byłam tam z trzema dziewczynami. Jedną z nich poznałam przez to, że

FIZ YCZ NOŚĆ J EST BA R DZO
WA Ż NA, W SENSIE U TR Z Y M Y WA N I A
FOR M Y, BO OPRÓCZ TEGO, ŻE
JA DĘ I SA MOCHÓD J EDZIE ZA M N IE,
TO JA GO PROWA DZĘ I M USZĘ BYĆ
PR Z Y T Y M M A KSY M A L N IE SKU PIONA.

14–15

STREFA VIP / VIP ZONE

PODZIĘKOWANIA DLA
Studia Noti (Warszawa, Okrężna 36, www.noti.pl)
za udostępnienie przestrzeni na potrzeby wywiadu.

studiuje mechanikę i tuning aut. Poznałam ją przez jej
wykładowcę podczas targów motoryzacyjnych, w których uczestniczyłam. Tam podszedł do mnie jej profesor, z całym swoim kółkiem i faktycznie byli to sami
chłopcy, ale jak wrócił na uczelnię to tam była ta Zosia,
która podpytywała go jak zacząć swoją przygodę z motorsportem. Profesor pamiętał mnie targów i wysłał ją
do mnie na tor, na szkolenie bezpiecznej jazdy. Tam
mnie znalazła i przebierała nóżkami jak siedziała w mojej rajdówce. Od razy było widać było, że nie przyjechała na kurs bezpiecznej jazdy, tylko chciałaby się ścigać.
To wszystko działo się w pandemii. Jak tylko zniknęły
obostrzenia dotyczące przemieszczania się, pojechałyśmy na Dolny Śląsk, kupiłyśmy jej „Cieniasa”, czyli
Fiata Cinquecento. Samochód absolutnie niekojarzący
się na pierwszy rzut oka z motosportem, ale polecam go
każdemu na sam początek. Zosia od tego czasu regularnie startuje w imprezach amatorskich. Dużo dziewczyn
widzę w gokartach, drifcie. Faktycznie, tam gdzie ja jeżdżę, w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski
jestem jedyną kobietą. Podkreślam to, bo myślę, że przez
stereotypy dużo dziewczyn się wstydzi. Moja koleżanka
mówiła, że jak pierwszy raz wychodziła na tor to wstydziła się wyjść w kombinezonie, bo wszyscy się na nią
patrzyli. Faktycznie uwaga kibiców jest na mnie skupiona, cieszą się gdy widzą mój proges i przeżywają ze mną
moje niepowodzenia. Jest nas mniej, więc jesteśmy pewnego rodzaju egzotyką, siłą rzeczy przyciągamy uwagę.
Chciałabym rozpropagować ten sport wśród dziewczyn.
Nie chciałabym nikogo na siłę przekonywać do motorsportu, ale marzyłoby mi się zachęcić do realizacji swoich pasji, do poszukiwania jej, wyeliminowania wstydu
przed tym, żeby robić coś fajnego, niesztampowego.
Myślałem sobie jak to fizycznie wygląda jeżeli chodzi
o jeżdżenie, barki, przedramię i tyle?

Słyszałam, że masz trzy miesiące prawo jazdy?
Tak, jestem początkującym kierowcą. Nie ma
stereotypów. Zrobiłem późno prawko, ale wiesz ile razy
miałem jakieś gówno z tego powodu? Ktoś mi mówił:
czy ty jesteś facetem? Co ty tam masz?

W drugą stronę to też działa. Nie tylko ja jestem poszkodowana. Kobiety „jeżdżą jak baby” a „facet bez
prawa jazdy”?
Stereotypy są szkodliwe dla wszystkich. Jestem na
tych obiadach, w dalszej rodzinie i pytanie: Kuba, kiedy
zrobisz to prawko? Moja dziewczyna miała już chyba
z 10 lat.

To macie dobrze, bo zamiast kiedy ślub i dzieci to kiedy
prawo jazdy?
Straszne to jest i zupełnie bez sensu ze wszystkich stron.
Ludzie są tak skoncentrowani, żeby zaszufladkować
kogokolwiek. Ja pamiętam te obiady to dostałem kiedyś
100 złotych, żebym zrobił prawo jazdy. „Ale przecież
wasza córka ma prawo jazdy, możecie jej dać samochód,
ja nie potrzebuję.” Nie interesowało to nikogo.

To jest kwestia zainteresowania. Mnie mega ciągnęło do
jeżdżenia samochodem, ale pamiętam, że mój tata
powiedział mi, że będę jeździć dopiero samochodem

STEREOTYPY SĄ TYLKO W GŁOWIE...

M A R Z Y Ł OBY M I
S I Ę Z AC H Ę C IĆ
D O R E A L I Z AC J I
S WOIC H PA S J I, D O
P O S Z U K I WA N I A J E J,
W Y EL I M I NOWA N I A
WS T Y DU PR Z ED
T Y M, Ż EBY ROBIĆ
C O Ś FA J N E G O,
N I E S Z TA M P OW E G O.
jak będę miała prawo jazdy. Czasem jeździliśmy na kolanach jak jeszcze nie dosięgałam do pedałów. W zasadzie
nadal nie dosięgam <śmiech>. Jak wsiadam do czyjegoś
samochodu to muszę mieć specjalne szyny, żeby ten fotel był bliżej kierownicy. Od momentu kiedy jeździłam
na kolanach z tatą to czułam, że to jest to, zawsze chciałam jak najszybciej zrobić prawo jazdy, ale jeżeli ty tak
nie czułeś, to też powinno być ok.
Dokładnie. To jest śmieszne, bo kupiliśmy samochód
w końcu i jeździmy sobie normalnie…

Normlanie, dwie rączki na kierownicy…
To co chciałem rzec, to że jak kupiliśmy to auto to
okazało się, co wydaje się mi znamienne, że ja tam
wsiadam normalnie i jest ok, wszystko śmiga, mam
w zasięgu całość aparatury, natomiast moja dziewczyna
nie jest w stanie jechać normalnie, bo jest za daleko, więc
przesuwa fotel na maksa do przodu i do góry, bo inaczej
nie dosięga pedałów.

Kiedyś jak jechałam na tor to zawsze miałam w bagażniku dwie poduszki ze sobą, bo wiedziałam, że jak ktoś
mi się da przejechać swoją rajdówką, to nie dosięgnę.
Z poduszkami jest git i nie trzeba zmieniać fotela. Ale
powiem ci, że twoja dziewczyna ma pewnie lepszą pozycję, kierowcy rajdowi/wyścigowi siedzą bardzo blisko,
jak ktoś po mnie wsiada do zwykłego samochodu to jest
zdziwiony, że fotel jest tak ustawiony.
W rajdowych sytuacjach pewnie jest inaczej.

Musimy siedzieć blisko kierownicy, nie za blisko, aczkolwiek jest taka zależność, że ci kierowcy rajdowi, nazwijmy profesjonalni, mają taką bardzo prawidłową postawę
za kierownicą. Nie powinno się jej przenosić 1:1 z rajdówki, wyścigówki do samochodu osobowego z poduszką
powietrzną, ale mając poprawną pozycje za kierownicę,
nie leżącą, mamy więcej pola do manewru w niebezpiecznych sytuacjach.

16–17

STREFA VIP / VIP ZONE

M A JĄC POPR AW NĄ
POZ YCJ E ZA
K IEROW N ICĘ, N IE
LEŻĄCĄ, M A M Y
W IĘCEJ POL A
DO M A N EW RU
W N IEBEZPIECZ N YCH
SY TUACJACH.

wyprzedzanie polega na wrzucanie biegu wyżej. To
mnie zawsze śmieszy, aczkolwiek jest parę kultowych
filmów. Jaki jest twój ulubiony?
Baby driver mi się podobał.

To tyle.
Koniec, nie? Bardzo ci dziękuję za rozmowę.

Ty tu jesteś redaktorem naczelnym?
Niestety. Mamy nadzieję, że było ci z nami miło.

Bardzo.
Zapraszamy do nas, zapraszamy na twoje
socjalistyczne media.

Zapraszamy, wystarczy wpisać Ganczi i jest szansa, że
mnie znajdziecie. Peace, Love & Racing.
Dzięki.
ENGLISH

Jeszcze chciałem jedno pytanie tak na koniec, bo chyba
już za długo gadamy, pan techniczny pokazuje nam
jakieś znaki. Chciałem zapytać, co ty myślisz o filmach,
jeśli chodzi o przedstawianie jeżdżenia?

Widziałam super mema ostatnio, że Lockdown 1,
Lockdown 2, 2 Lock 2 Down, Lockdown Tokio Drift, Lock and the Down, Lock 6, Down 10. Jeśli chodzi
o filmy przedstawiające motyw ścigania, to zazwyczaj
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ANNA ‘GANCZI’ GAŃCZAREK: STEREOTYPES
ARE ONLY IN YOUR HEAD

Hi! Hello, Ania. People call you Ganczi, which I find
very funny because we call one of our friends from
the editorial team Paczi.
I thought your friend from the team is Ganczi, too.

STEREOTYPY SĄ TYLKO W GŁOWIE...

A sister?
My surname is very complicated, double-barrelled, which
I inherited from my grandfather.
Is it noble?
No, but it makes the whole set very long – Anna Maria
Gańczarek Rał – so ‘Ganczi’ is quite convenient. It’s catchy.
I wanted to ask about your current situation
given the applicable restrictions – for example,
you can’t eat out, go get a coffee in a café, but
you can drive, nobody can forbid it.
Exactly. At the beginning of the pandemic, we ‘stayed
home’, but later, when it got very burdensome and,
for example, training on the track was called off, we
launched a new action – ‘stay in the car’. After all, we are
there alone, our contact with other people is limited. I always wear a balaclava, so my face is covered – not with
a mask but with a balaclava. I also have a helmet and
gloves – I’m super protected. The same with the person
sitting on the right, most often a pilot. The competitions
that took place in 2020, in the tough season, were held
mostly without spectators. But we passed some mushroom pickers with banners and red and white flags on
our way. It wasn’t forbidden.
In your interviews, some of which I’ve read, you stress
the gender aspect. This has caught my attention
because I don’t understand it. Could you please tell me
– I have a theory about that but I may be wrong – why
there aren’t many women in motorsport?
What part don’t you understand? That this aspect is
stressed?
I understand that in the case of sprint or
weightlifting, there are certain physical gender
limitations you can't overcome, but it seems that
motorsport could be promoted among women more.
I don't see any particular limitations for women in
motorsport and in my opinion, the problem is that
it just isn’t promoted as a sport for women. Society
doesn’t encourage it because boys play football
since childhood or are interested in cars, and maybe
it’s not for girls, they should rather dance.
You’re absolutely right and I’m glad to hear that you think
men don’t have any physical advantage over women in
this sport. We need to be fit because driving, namely controlling the movement of the car, requires deep concentration. The temperature in the car sometimes goes up to
60 degrees; we must be super fit. I suppose that the fact
there are fewer women in motorsport results from the lack
of promotion. When I was a child, I would go to dancing
classes and I remember it was pretty hard to find a partner.
We would force our friends to go with us. But there were
plenty of girls. It’s not natural to sign up a boy for dancing
classes. He would rather go go-karting or play football.
At the same time, you don’t take little girls go-karting.
But I think this has been changing in recent years. I don’t
know whether it’s because we reject stereotypes more often or because I’m into it and I just notice them. Yesterday
evening, I had a great time with girls on a track. We saw
first snow this year and decided to go driving on the track.

We could do some drifting, and I was there with three girls
indeed. One of them studies mechanics and car tuning.
I met her through her lecturer during a motor show which
I attended. Her professor approached me, with a whole
circle of students – all of them were boys. When he came
back to university, Zosia asked him how to start an adventure with motorsport. He remembered me from the show
and sent her to me on the track, for safe driving training.
She found me there and was super excited to ride with
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me. I could see right away she wasn’t interested in safe
driving but wanted to race. It all happened during the
pandemic. When the lockdown restrictions were lifted,
we went to Lower Silesia and bought her a Fiat Cinquecento. It’s a car you wouldn’t associate with motorsport
at first, but it’s good for starters. Since then, Zosia has
regularly taken part in amateur competitions. I see lots
of girls in go-karts, drifting. But I’m still the only woman
taking part in the Polish Mountain Car Racing Championship. I’d like to stress that because I believe lots of
girls are too shy to try. One of my friends said that when

I’D LI K E T O E NC OU R AGE
GI R L S T O PU R SU E TH EI R
PA S SIONS, SE A RCH F OR
TH E M, NO T T O BE A SH A M ED
OF DOI NG S OM ETH I NG
OR IGI NA L , U N USUA L .

she took part in such a competition for the first time,
she was ashamed to go out on the track in a suit because
everyone was staring at her. Yes, I know supporters pay
attention to me. They’re happy to see my progress and
disappointed to see my defeats. There are few women in
this sport, so we’re exotic in some sense. It’s natural we
attract attention. I’d like to promote this sport among
girls. I don’t want to do it at a push, but I’d like to encourage girls to pursue their passions, search for them, not to
be ashamed of doing something original, unusual.
And that’s it, isn’t it? Thank you very much for the
interview.
You’re the Editor-in-Chief here?
Unfortunately. We hope you enjoyed our
meeting, too.
Very much.
Readers are welcome to visit our website and check
out your social media.
Try and search Ganczi, and there’s a big chance you’ll find
me. Peace, Love & Racing.
Thanks.
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TEKST Jakub Wejskszner
ZDJĘCIE Pexels.com

Z AC Z Ą Ł S I Ę TA K
WSPA N I AL E !

WIĘCEJ FELIETONÓW

„ LU DZ I E PAT R Z Ą W T E L E F O N ”

znajdziesz na www.anywhere.pl

JAKUB
WEJKSZNER
Jego główną aspiracją w życiu jest zostanie

publikowanym autorem lub przetłumaczenie
sobie, że społeczeństwo nie było gotowe.
Redaktor prowadzący Anywhere.pl.

W

szystko było jak po starem. Pary wciąż kłóciły się w supermarketach o to, który rodzaj czekoladki kupić, na tyle
głośno, ażeby cały sklep wokół mógł usłyszeć i na tyle zacietrzewieni, by nie widzieć w tym nic złego. Matki z wózkami wciąż
wpieprzały się w ludzi, mając nadzieję, że w końcu będą mogły powiedzieć sakramentalne – przecież jestem z dzieckiem – jak gdyby to
znaczyło zarówno wszystko jak i nic. Pijani goście wciąż wpieprzali
się w kolejkę po bronksy na świeżym powietrzu, jednocześnie chcąc
i nie chcąc wdać się w przypadkową bójkę na ulicach jakże zaśnieżonej
Warszawy. A sama stolica, jak zawsze zresztą, pełna była i Ka oraz Cha
wewnętrzsamochodowych i zewnątrzklaksonowych. Wszyscy nienawidziliśmy wszystkich i każdy siebie z osobna. Wszyscy kłamaliśmy
w żywe oczy i rzucaliśmy chujowe komentarze wzajemnie, jak gdyby
nic się nie wydarzyło. I tak żyliśmy sobie, jak gdyby nic się nie stało.
Przyszła jednak do nas z powrotem. Pani w mikroskopijnym kostiumie, roznosząc dobrą nowinę zjednoczenia. Przyszły wybory
w tym kraju, z którego czerpiemy najgorsze inspiracje. Przyszły sanki, uśmiechy i odpowiedzialność.
I tylko ja w tym czułem się taki osamotniony, bo znów, mimo
nowego roku, który przekreślić miał poprzedni, będziemy wciąż
w tym samym gównie. Będziemy wymyślać sobie inspiracje, będziemy udawać, że wspieramy się wzajemnie przeciw chorobie i żalom, będziemy wyciągać jakieś wnioski z sytuacji bezwnioskowej.
A ja chciałem, żeby było normalnie.
To mój największy zawód z ostatniego roku, że chcemy wyciągać nauki i lekcje, jak gdybyśmy byli w przedszkolu, z sytuacji nienormalnej.
A niby już względnie chcieliśmy rozumować o tym, co jest w rzeczywistości. O naszych przywarach narodowych, walce z mniejszościami, naturze
człowieka samej w sobie. Teraz natomiast, wmawiamy sobie, że natura
ludzka jest czymś innym, bo zdarzył się poprzedni rok. Nagle chcemy być
wrażliwsi i piękniejsi dla siebie, ale w tym samym zacietrzewieniu, więc
wychodzi na to samo, tylko gorzej. Już nie jest się kutasem ulicznym li tylko z powodu plucia na ulicę i śpiewania za głośno pieśni nocnych, ale teraz
jest się chamem za sprawy zupełnie dla nikogo niezrozumiałe.
I ja jestem częścią problemu, bo bezapelacyjnie nazywam kretynem każdego, kto w opinii mej na to zasługuje, a często zresztą jestem to ja sam. Niemniej, w czasach dzisiejszych, nazywam go dlatego, że nie zna się na skomplikowanej medycynie albo nie zachowuje
odpowiedniej higieny osobistej.
Kiedyś, w zamierzchłych czasach, można było rozmawiać o wpływie brudu intelektualnego na ludzką codzienność. Teraz mówimy
tylko o tym, że prawdopodobnie każdy z nas już przeszedł tę chorobę
i co nowego jest zamknięte.
Stąd mój apel, zapewne niemy, ale zawsze – bądźmy dla siebie normalnymi chamami. Bo to potrzebne dla każdego z nas. Bez tego nie ma
przecież normalności. Bez tego nie ma przecież nas. Walmy się!
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MIESZK A NIE
JUŻ NIE TYLKO DO MIESZK A NIA!
NOWE REALIA, W KTÓRYCH
FUNKCJONUJEMY OD WIELU MIESIĘCY
SPRAWIŁY, ŻE CZĘŚĆ Z NAS SPĘDZA
W SWOIM MIESZKANIU WIĘKSZOŚĆ DNIA.
PRACUJEMY Z DOMU I UCZYMY SIĘ
ZDALNIE, DZIELĄC PRZESTRZEŃ Z RESZTĄ
DOMOWNIKÓW. W POSTRZEGANIU PRZEZ
NAS PRAKTYCZNEJ ROLI MIESZKANIA
W CODZIENNYM ŻYCIU DOKONAŁA SIĘ
SOLIDNA REWOLUCJA, CO MUSIAŁO
ZNALEŹĆ SWOJE ODZWIERCIEDLENIE
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. JAK
ZAUWAŻAJĄ DORADCY DS. NIERUCHOMOŚCI
Z HOSSY, OFERUJĄCEJ M.IN. MIESZKANIA
W GDAŃSKIM CENTRALPARKU, JEDNĄ
Z CECH NAJBARDZIEJ DOCENIANYCH
PRZEZ NABYWCÓW MIESZKAŃ STAŁA
SIĘ ELASTYCZNOŚĆ POWIERZCHNI,
POZWALAJĄCA NA WYGOSPODAROWANIE
MIEJSCA NA DODATKOWY POKÓJ.
PRZEZNACZYMY GO NA ZUPEŁNIE
NOWE FUNKCJE: DOMOWEGO BIURA,
PRYWATNEJ SIŁOWNI CZY ATELIER.
TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe

H

ome office to jedno ze sformułowań,
które w 2020 roku nieoczekiwanie
zrobiły zawrotną karierę. Zdalna praca z domu stała się dla pracodawców, ale też
dla ich pracowników nie lada wyzwaniem.
Podstawowy problem to zaaranżowanie ergonomicznego stanowiska pracy, wyizolowanego od domowej krzątaniny. Zdarza się, że
poza kawałkiem wolnego blatu, wygodnym
krzesłem i niezawodnym podłączeniem do
internetu, wysoce pożądane bywa również
nobilitujące tło w postaci imponującego regału z książkami, widoczne w kadrze kamery
podczas wideokonferencji. Sytuacja jeszcze
bardziej się komplikuje, gdy w mieszkaniu odbywa się równocześnie zdalna nauka naszych
dzieci, a te - jak wiemy - miewają swoje nagłe
potrzeby i kaprysy.

WIELE FUNKCJI
DO SPEŁNIENIA

Mimo niedogodności związanych z pracą
zdalną, z których część tak naprawdę jest
do pokonania, możliwość częściowej pracy
z domu zdobywa coraz większe grono zwolenników. Organizacje dostrzegły realne korzyści wynikające z wprowadzenia u siebie
trybu pracy zdalnej – przede wszystkim w postaci obniżenia kosztów, pracownicy natomiast upatrują w nowym trendzie szansy na
większą elastyczność w zakresie wyboru godzin pracy i miejsca, z którego ją wykonują.
Oznacza to, że wygodne miejsce do
pracy staje się stopniowo domowym „must
have”. Ale rozszerzone zastosowanie mieszkania to już nie tylko osobiste biuro. W nowej
rzeczywistości coraz częściej mieszkanie
pełni również rolę prywatnej siłowni, szkoły jogi, sali kinowej, pracowni, stanowiska
gamingowego, sali terapeutycznej, a nawet
kaplicy… na czas nabożeństwa online.
Nowe obyczaje szybko pociągnęły za
sobą zmiany na rynku nieruchomości.
Mieszkania muszą teraz pełnić więcej funkcji, przez co zmieniły się priorytety towarzyszące ich poszukiwaniu. Dotyczy to zarówno
zakupu na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Preferowane są mieszkania,
w których można wydzielić więcej pomiesz-

czeń – niekoniecznie o większej powierzchni, za to elastycznej i funkcjonalnie zaprojektowanej, obowiązkowo z balkonem i dającym
oddech widokiem. Większą uwagę zwracamy
też na bliskość zielonych terenów rekreacyjnych, jak i na to, czy na osiedlu przewidziano przestrzeń dla spędzania wolnego czasu.
Obecność lokali usługowych, sklepów czy
paczkomatów blisko adresu zamieszkania
ma obecnie jeszcze większe znaczenie.

CZWARTY POKÓJ
- I MASZ SPOKÓJ

Właśnie takie lokalizacje cieszą się dziś największym wzięciem. Przykładem wartym
uwagi są apartamentowce Centralpark przy
ul. Rakoczego w Gdańsku, realizowane przez
Grupę Inwestycyjną Hossa SA. Oferta obejmuje mieszkania, których charakterystyka, metraż i liczba pokoi idealnie spełniają
wymóg wielofunkcyjności. Przykładowo dodatkowy, czwarty pokój w 70-metrowym
mieszkaniu może w godzinach 8-16 pełnić rolę
zacisznego gabinetu do pracy, by następnie
przeistoczyć się w przestrzeń do samorozwoju, rozrywek i hobby. Podobną elastycznością
cechują się również mniejsze lokale w tej inwestycji, o czym można się przekonać na stronie
internetowej dewelopera.
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NAJBLIŻSZA OKOLICA
NABIERA ZNACZENIA

Co oczywiste, nie wszystkie sfery życia
możemy i powinniśmy zamykać w czterech ścianach, dlatego niepodważalnym
atutem Centralparku jest dogodna lokalizacja na Wyspie Piecewskiej, górującej nad Jaśkową Doliną. Znajdziemy tu
wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia, w tym atrakcyjne tereny zielone
- wewnątrz kompleksu mieszkalnego znajduje się kameralny park ze starodrzewem
i ogrodzonym placem zabaw dla dzieci,
z kolei na dłuższe spacery i wycieczki idealnie nadaje się położony nieopodal Park
Leśny Jaśkowej Doliny.
Szkoły, przedszkola, restauracje, salony
urody oraz sklepy spożywcze znajdują się
w zasięgu krótkiego spaceru. Z Centralparku blisko też do najważniejszych punktów
na mapie Gdańska – w kilka minut dojechać
można do tętniącego życiem Wrzeszcza,
a w ciągu kilkunastu do parku nadmorskiego, jak i do Śródmieścia. Co istotne, możemy też sprawnie przemieścić się tam na
jednośladzie – w sąsiedztwie apartamentowców przebiega wiele tras rowerowych,
umożliwiających szybką, całkowicie ekologiczną komunikację.
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PODSU MOWA NIE 2020 ROKU W SEGMENCIE

NIERUCHOMOŚCI TOP LUKSUSOW YCH

KONT YNUAC JĄ DYNAMICZNE J
SPRZEDAŻY LUKSUSOW YCH
APARTAMENTÓW W 2019 ROKU BYŁ
BARDZO DOBRY PIERWSZY K WARTAŁ
2020 (W 2019 ROKU ZŁOTA 4 4
ZANOTOWAŁA 138% WZROST LICZBY
SPRZEDANYCH APARTAMENTÓW
VS. W YNIKI ZA 2018 ROK).
PO CHWILOW YM SPOWOLNIENIU
SPOWODOWANYM LOCKDOWNEM
SPRZEDAŻ SZYBKO POWRÓCIŁA
DO DYNAMIKI Z PIERWSZEGO
K WARTAŁU. W 2020 ROKU WARTOŚĆ
SPRZEDANYCH APARTAMENTÓW
WZROS ŁA O 45% ROK DO ROKU.
TEKST I ZDJĘCIE Mat. Prasowe

DYNAMICZNE TEMPO
WZROSTU SPRZEDAŻY
Rok 2020 ZŁOTA 44 zaczęła dynamicznie.
Bezpośrednie przełożenie na wysoką ilość
zamkniętych transakcji oraz rekordową ich
wartość miał sukces pierwszego kwartału
2020, oraz sprzedaż apartamentów o dużej
powierzchni w drugim kwartale. Ten trend
został utrzymany. W 2020 roku średni metraż wszystkich sprzedanych apartamentów
wyniósł aż 153 mkw. (dla porównania w 2019
roku średnia wyniosła 117 mkw). Stabilny rynek nieruchomości luksusowych ponownie
okazał się obszarem ograniczonego ryzyka
i stał się jednym z pierwszych wyborów dla
zamożnych przedsiębiorców i ich rodzin oraz
dla inwestorów. W drugiej połowie roku 2020
w ZŁOTEJ 44 doszło do największej transakcji dotyczącej pojedynczego apartamentu
w historii polskiego rynku mieszkaniowego
– sprzedany został trzypoziomowy penthouse na szczycie apartamentowca. Dwa miesiące później piłkarz Kuba Błaszczykowski
zdecydował się na zakup inwestycyjny trzech
apartamentów. Transakcje zostały zrealizowane bezpośrednio przez doradców biura
sprzedaży ZŁOTEJ 44. Z końcem grudnia
padł niekwestionowany rekord. ZŁOTA 44
zakończyła 2020 rok z 45% wzrostem wartości transakcji vs. wyniki za 2019 rok.

ZDA N IEM EKSPERTÓW, A LE TA K ŻE
I N W ESTORÓW, LU KSUSOW Y
A PA RTA M EN T J EST T Y M A KT Y W EM,
KTÓR E N IE BĘDZIE TR ACIŁO NA
WA RTOŚCI W NA J BLIŻSZ YCH L ATACH.

STABILNA SYTUACJA NA
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
LUKSUSOWYCH
Zdaniem ekspertów, ale także inwestorów,
luksusowy apartament jest tym aktywem,
które nie będzie traciło na wartości w najbliższych latach. JLL, firma specjalizująca
się w wieloaspektowych analizach rynku nieruchomości, przeanalizowała ceny luksusowych apartamentów w Warszawie w oparciu
o metodologię indeksu Case-Shiller. Sprawdzono zmiany w wartości apartamentów, porównując ceny transakcyjne osiągane przez
wybrane lokale na rynku wtórnym, z ceną
zakupu apartamentu na rynku pierwotnym
począwszy od 2009 roku. Analiza pokazała,
że wartość nieruchomości luksusowych rosła
w ostatnich latach przeciętnie o 6,2% rocznie,
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

a czasem wzrost ten przekraczał nawet 10%
rocznie. Możemy zatem mówić nie tylko o dużej stabilności rynku nieruchomości luksusowych, ale także o jego potencjale na wzrosty
w perspektywie długoterminowej. Jak wynika z danych JLL, aż 75% wszystkich transakcji
sprzedaży w segmencie nieruchomości luksusowych na rynku pierwotnym w Warszawie w trzecim kwartale 2020 roku dotyczyło
apartamentów w ZŁOTEJ 44.

SEGMENT LUKSUSOWY
DOBRĄ ALTERNATYWĄ
DLA LOKAT
„Oprocentowanie depozytów jest zdecydowanie niższe niż inflacja. Wartość pieniędzy trzymanych przez Polaków na lokatach wzrosła
w okresie styczeń-lipiec 2020 o 55 mld zł i wynosiła w lipcu 874,6 mld zł. Polacy zaczęli więc
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w drugiej połowie roku poszukiwać alternatywy dla lokat.” podkreśla Michał Skotnicki, Prezes Zarządu Złota 44 i BBI Development S.A.
„Brak alternatyw dla inwestowania kapitału już od jakiegoś czasu przekłada się
na wzrost zainteresowania inwestycjami na
rynku nieruchomości. Niepewność w gospodarce, z jaką mieliśmy do czynienia w 2020
r., jeszcze wzmocniła ten trend. Zmienił się
jednak profil nabywców inwestycyjnych.
Dotychczas głównym celem inwestorów było
zarabianie na najmie zakupionych lokali. Dziś
główną grupę stanowią ci, którzy wybierając
nieruchomość myślą o jak najkorzystniejszym przechowaniu wartości kapitału. Nieruchomości z segmentu apartamentowego
przechowują taką wartość znacznie lepiej i są
znacznie bardziej odporne na zmiany w otoczeniu rynku, a te z segmentu luksusowego,
ze względu na ograniczoną dostępność, mają
szansę na relatywnie stabilny wzrost tej wartości w czasie” komentuje Paweł Sztejter, Dyrektor Działu Mieszkaniowego JLL.
Doskonałą alternatywą dla lokowania
gotówki w bankach jest inwestycja w luksusową nieruchomość, ale podaż spada w tym
segmencie z miesiąca na miesiąc. Inwestorzy
wiedzą, że liczba planowanych realizacji luksusowych inwestycji nie wzrasta, a wyprodukowanie nowych zajmie kilka lat. Wówczas
ceny tych nieruchomości będą znacznie
wyższe. Może się okazać, że 2021 rok to ostatni moment, aby zainwestować w luksusowe
apartamenty na rynku pierwotnym w ZŁOTEJ 44, cieszyć się niskim ryzykiem i satysfakcjonującym zwrotem z inwestycji.

„W 2020 roku wzrosło zainteresowanie
dużymi apartamentami. Ich średnia powierzchnia wyniosła około 150 mkw. Wciąż
posiadamy w ofercie duże przestrzenie na
wysokich piętrach między innymi dwa apartamenty typu penthouse na szczycie ZŁOTEJ 44” mówi Clemens Lehr, Head of Europe
AMSTAR – inwestora ZŁOTEJ 44 i dodaje:
„Obserwacja światowych rynków w tym segmencie pozwala nam sądzić, że po zamknięciu sprzedaży ZŁOTEJ 44 wartość jej apartamentów z rynku wtórnego może wzrosnąć.
Może okazać się, że to dobry moment, aby nabyć nieruchomość właśnie teraz, gdy jej cena
uwzględnia koszty materiałów sprzed kilku
lat, a zarazem utrzymuje najwyższą jakość
surowców. ZŁOTA 44 to wyjątkowa nawet
w skali Europy inwestycja”.

KOMPLETNA PRZESTRZEŃ

ZŁOTA 44 to apartamentowiec kompletny,
który oferuje bezpieczną przestrzeń oraz

sprzyja zdrowemu stylowi życia. Na decyzję
zakupową i wybór ZŁOTEJ 44 coraz częściej
wpływa oferowane mieszkańcom piętro sportowo-rekreacyjno–biznesowe, które oferuje
unikatowe w skali Europy udogodnienia.
Część wspólna to 1800 mkw. z całorocznym
jacuzzi na tarasie o powierzchni 400 mkw.
W przestrzeni rekreacyjnej znajduje się basen o imponującej długości 25 metrów, sauna
sucha, łaźnia parowa, sala masażu, w pełni
wyposażona siłownia, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, a także strefa biznesowa z VIP
lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny
jest także pokój zabaw dla dzieci. ZŁOTA 44
oferuje piwniczkę do starzenia win ze strefą
degustacyjną. Wszystkie apartamenty wyposażone są w system klimatyzacji i wentylacji,
który za sprawą dedykowanych kanałów nawiewnych i kanałów wyciągowych dostarczają czyste powietrze wprost do apartamentu.
Woda w budynku jest zdatna do picia za sprawą własnej stacji filtrującej i uzdatniającej.
W każdym apartamencie znajdują się uchylne
panele okienne zapewniające dostęp do powietrza z zewnątrz. Sterowanie nimi tak jak
i innymi elektronicznymi elementami apartamentu możliwe jest zdalnie dzięki Home Management System. O potrzeby mieszkańców
ZŁOTEJ 44 dba profesjonalny concierge,
a nad bezpieczeństwem czuwa całodobowa
ochrona. Luksus w przypadku ZŁOTEJ 44 to
z pewnością doskonała centralna lokalizacja,
najwyższa jakość wykończenia wnętrz, wachlarz udogodnień o skali rzadko spotykanej
w Europie. To przede wszystkim jednak komfort, bezpieczeństwo i kompletna przestrzeń
dla rodziny, biznesu i rekreacji – wszystko
pod jednym dachem.

WIĘCEJ O ZŁOTA 44
Inwestorami apartamentowca ZŁOTA 44 są fundusz
inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR, który
nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami na
wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych
krajach na całym świecie, oraz BBI Development
SA – spółka deweloperska notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji na : www.zlota44.com
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KRZYSZTOF
KOCZOROWSKI
Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem
marki. Na swoim koncie ma ponad 150 nazw,
które stworzył na potrzeby powstających firm,
wprowadzanych na rynek produktów oraz usług.
Opracował i wdrożył kilkadziesiąt strategii
komunikacyjnych zarówno dla międzynarodowych
korporacji, jak i firm rodzinnych. Miłośnik dobrego
jedzenia, kina oraz podróży.

D

obrych kilka lat temu obiecałem sobie, że będę żył pełnią życia, że nie
przegapię pojawiających się możliwości, że będę korzystał, pracował, odpoczywał, imprezował, zwiedzał, wylegiwał
się na plaży, szalał i nie szalał – zawsze na
100%. Byłem świadkiem, jak w ostatnich

tygodniach swojego życia najbardziej żałuje się tego, że nie zobaczyło się większego
kawałka świata. Na nic wielkie domy, nowe
samochody, markowe ciuchy. Zupełnie nieważny jest fakt, że nie obejrzało się wielu ciekawych filmów, nie przeczytało książek z listy tych, które przeczytać trzeba. Smutek
i żal dotyczyły tylko i wyłącznie tego, czego
nie udało się przeżyć. Dało do myślenia.
Dało też kopa do działania.
Staram się wycisnąć z mojego życia jak
najwięcej. Korzystam z pojawiających się
możliwości zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym. Nie odmawiam sobie
przyjemności – tych dla ciała, i tych dla
ducha. Kilka tygodni temu przeczytałem wywiad ze Szczepanem Twardochem,
w którym powiedział coś arcyważnego, co
idealnie wpisuje się w mój punkt widzenia:
„Jeśli nie czyniąc innym krzywdy, można
wypełnić życie przyjemnościami, to czemu
nie?”. No właśnie! Zgadzam się w pełni i podpisuję się obiema rękami. To moje życie,
moje przyjemności, moje szaleństwa i mój
czysty jak łza hedonizm. To również moja
intensywna praca, moje doświadczenia,
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zdobyte kompetencje, dziesięć lat wstawania rano na zajęcia i łącznie kilkaset weekendów spędzonych na kilku uczelniach.
Nie chcę za lat dziesięć albo pięćdziesiąt
żałować, że czegoś nie zrobiłem, bo nie wypada, bo za stary, za młody, że nie powinienem albo nie mogę, a przecież w tym wieku
to już się nie godzi. Jeżeli mam autentyczną
radość z tego, co robię i nie krzywdzę przy
tym innych, droga wolna! Dopóki mam
z kim, dopóki chce mi się chcieć, dopóki
mogę, zamierzam to swoje soczyste życie do
ostatniej kropli wycisnąć. Geny mam raczej
kiepskie, więc nie jest pewne, że mam przed
sobą jeszcze kilkadziesiąt lat życia. Dlatego
korzystam już teraz, nie odkładam na później i niczego nie żałuję!
Ostatnio oddałem do wywołania zdjęcia z pięciu ostatnich lat. Ponad czterysta
sztuk, czterysta momentów, widoków, dowodów ze spotkań z przyjaciółmi, z rodziną,
ze znajomymi, sporo wspomnień z wyjazdów, z ważnych wydarzeń. Kilkaset wizualnych dowodów rzeczywistości, której byłem
częścią. Nie zdążyły trafić do albumów, a już
pojawiły się kolejne. Oby tak dalej.
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JAK MŁODZI
W YOBRA Ż A JĄ SOBIE
PRACĘ NA KUCHNI?

RAFAŁ
KOZIORZEMSKI
Kucharz, rzemieślnik z zasadami
i charakterem, wielką determinacją
i poświęceniem. Laureat światowego konkursu The
Best Chef Rasing Star Awards 2017 jak i również
zwycięzca International CHEF Culinary Cup 2018,
ambasador kampanii roślinnie jemy. Specjalizuje
się w kuchni lokalnej, uwielbia nietuźnkowe,
zaskakujące, kontrowersyjne połączenia smakowe
i pracę z owocami morza, fascynuje się dzikimi
ziołami, które zbierając w lesie przenosi do swojej
kuchni. Obecnie właściciel, szef kuchni Take away
by Rafał Koziorzemski, Fisherman w Sopocie.

No

właśnie, jak? Wszystko zaczyna się wtedy,
gdy stajesz przed wyborem swojej ścieżki
zawodowej, z którą wiążesz swoje życie
prywatne. Jako 17 latek nie masz w głowie miejsca
na przyszłość. Nie myślisz też o tym, co chcesz robić
w życiu za X czasu, tylko o imprezkach, kolegach no
i koleżankach. W większości rodzice „podpowiadają”
ci jaką drogę wybrać. Jedni mówią „zostań lekarzem,
będziesz miał jak pączek w maśle”, drudzy mówią „zostań mundurowym, nie napracujesz się” itp. Itd., ale
zostaje nam jeszcze jedna opcja – „idź na kucharza,
ciepło i głodny nie będziesz chodził”. I tu chciałbym
Wam opowiedzieć jak młody kucharz wyobraża sobie
pracę na kuchni.
Otóż, wyobrażą siebie jako super kucharza z peleryną, który robi dania nie z tego świata i o którym
piszą media – to główny cel młodzieńca. Naogląda się
programów telewizyjnych, portali społecznościowych
związanych z gotowaniem, myśli że już wszystko wie
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i chce być tym głównym na kuchni, chce robić sferyczne ravioli i „cuda na patyku”, ale nie posiada podstaw,
aby zrobić smaczne pierogi czy rosół!
Przez moją kuchnię przewinęło się sporo stażystów (oczywiście mam swoich faworytów, którzy mają
„olej w głowie”) i zawsze jest ta sama gadka. „Szefie, ja
chciałbym u szefa odbyć staż dwutygodniowy! Jestem
gotów na ciężką pracę pod szefa okiem! Będę pracował
bez wolnego”. Zawsze im odpowiadam – „ok, dawaj do
nas”. Sporo historii się przewinęło związaną z stażystami i ich wyobraźnią na temat kuchni, ale mam jedną,
która utkwiła mi w pamięci.
Nazwałem go Harry Potter, bo był bardzo podobny
z twarzy, aczkolwiek wyższy. Mówił, że przyjechał na 3
miesiące darmowej pracy, że dużo słyszał na mój temat
i każdy, kogo pytał gdzie ma odbyć staż, wskazał mu
na mnie. Pierwszego dnia wziąłem jego i trzech innych
stażystów na zbieranie mirabelki do dzikiego sadu
(robił zdjęcia wszędzie). Nazbierali jej sporo, po czym
trzeba było ją wyselekcjonować i umyć (żmudna robota). Drugiego dnia trzeba ją było wypestkować (dwadzieścia kilogramów małej mirabelki), kolejne 12 h
żmudnej roboty, już wtedy widziałem po jego minie, że
coś jest na rzeczy. Trzeci dzień dokończyć pestkowanie
i zrobić z niej bardzo skondensowaną konfiturę (stać
przy garze i mieszać co 5 minut), kolejne 12 h żmudnej
pracy. Czwartego dnia przychodzi do mnie zmęczony,
niewyspany i mówi, że chciałby robić cos bardziej fajnego, bo go to nie „rajcuje”. Wziąłem go na bok i mowię:
„Że co ty do mnie mówisz!? Weź mi chłopie powiedz co
ty miałeś w głowie, jadąc do mnie przez 14h pociągiem,
jak sobie wyobrażałeś pracę na takiej kuchni?!”
Nieśmiało odpowiedział:
„No bo ja myślałem, że będę składał fajne dania
z szefem na wydawcę i będą robić mi zdjęcia jacyś fotoreporterzy i że nie będę pracował po tyle godzin”.
Zatkało mnie i powiedziałem mu, że ma wypie****alać
z mojej kuchni w trybie natychmiastowym.
Zazwyczaj takie sytuacje zostawały na kuchni i w środowisku gastro. Trzeba jednak koniecznie mówić o tym
głośno, zwłaszcza teraz, aby młodzi kucharze mieli świadomość, że cała ta otoczka medialna nie jest wyssana
z palca, tylko trzeba sobie na nią zapracować ciężka pracą, wytrwałością, determinacją i samodyscypliną!

Strzyżenie damskie i męskie
Koloryzacje / dekoloryzacje
Rytuały pielęgnacyjne włosów

Czesanie i stylizacje
Diagnoza skóry głowy i włosów
Koki i upięcia

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

3 0 –31

FELIETON / COLUMN

JAKUB
MAURICZ
Nieustępliwy i wybitnie skuteczny
absolwent dietetyki Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, który zdobywa
nie tylko atencję, lecz nade wszystko
serca swoich podopiecznych. Współtwórca
programu studiów magisterskich na
Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia
Uniwersytetu Szczecińskiego pod nazwą:
„Diagnoza i planowanie żywienia sportowca”.

J

eżeli Wasze postanowienia noworoczne już dawno
pokryła świeża warstwa kurzu, to możliwe, że po
prostu zabrakło Wam odrobiny wiedzy, aby zadbać
o zdrowie? Najlepiej będzie rozpocząć od kilku małych
kroczków i utrzymać je, aby zaobserwować pierwsze efekty
w postaci zmiany samopoczucia na lepsze, a także utraty
zbędnych kilogramów!
Problem dietetyki jest taki, że każdy z nas czuje się w niej
ekspertem. Dlaczego? Bo każdy z nas ma własny bagaż doświadczeń w kwestii żywienia. Dotyczą one sprawdzonych
sposobów na redukcję masy ciała, omijania potraw po których mamy wzdęcia i wielu innych. Musimy jednak wiedzieć,
że nie wszystko, co działa na nas, zadziała równie dobrze na
innych. Nie bez przyczyny mówi się, że dietetyka, to jedna
z niewielu nauk ścisłych, w której na zadane pytanie może
być wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. Problem
zatem polega na tym, że jedne są prawidłowe w 100%, a inne
tylko w połowie ujmują podstawę problemu, czy stanu chorobowego. Dlatego właśnie, zadaniem dietetyka jest wyznaczenie możliwie najprostszej i najdoskonalszej terapii, której
celem jest doprowadzenie pacjenta do sukcesu – nie tylko
w kontekście unormowania składu ciała, ale przede wszystkim poprawy samopoczucia, zwiększenia poziomu energii, poprawa pracy żołądka i jelit, a także poprawa stanu
skóry. Są jednak elementy żywienia i suplementacji, które
mogą stanowić fundamentalne podstawy dla wszystkich
ludzi, którzy chcą rozpocząć przygodę o walkę o zdrowie
i lepsze samopoczucie. Oto one:

OD C ZEGO
ROZPOC Z ĄĆ
ZDROWE
ODŻY WIANIE?

ZDJĘCIE Pexels.com

• Dobra dieta składa się przede wszystkim z produktów
nieprzetworzonych – co to oznacza? Że lepszym wyborem
będzie kawałek mięsa lub ryby niż wędlina – taka jak parówka, salami, czy salceson. Zamiast wybrać popularne
płatki pszenne słodzone cukrem, lepszym wyborem będzie porcja płatków owsianych, jaglanych, czy gryczanych.
Do kanapki zamiast majonezu lepiej nada się plasterek
awokado lub pesto na bazie produktów EstroVita, z dodatkiem pietruszki, czosnku i przypraw.
• Zasada 80/20 – oznacza ona, że pojedyncze odstępstwa
od diety nie oznaczają porażki i brak dalszego sensu zdrowego żywienia. Dlatego nie biczujmy się, gdy skusimy się

OD CZEGO ROZPOCZĄĆ ZDROWE ODŻYWIANIE?

na kawałek sernika do kawy. Jeżeli słodycze,
lub przekąski na mieście stanowią do 20%
spożywanych przez nas kalorii, wszystko
jest w porządku. Nie zmienia to faktu, że 80%
przyjmowanego przez nas żywienia powinno
składać się z nieprzetworzonych produktów
spożywczych, które są zdecydowanie bardziej
odżywcze i sycące.
• Dieta „3 bez” – oznacza, że powinniśmy stosować pszenicę, cukier oraz kwasy tłuszczowe
trans tak rzadko, jak to tylko możliwe. Pączki,
muffinki, torty oraz pozostałe cukiernicze
bardzo często można określić składem „cukier, pszenica i tłuszcze trans w jednym”, zatem są one nie tylko kaloryczne, ale przyczyniają się w istotnym udziale do rozwoju chorób
cywilizacyjnych. Oszczędne ich stosowanie
jest najrozsądniejszą z opcji.
Co powinniśmy zatem wprowadzić do
zdrowej diety? Przede wszystkim wodę w każdej postaci – zupy, smoothie, lemoniady, kompoty bez dodatku cukru, a także kawa i herbata. Odwodnienie jest stanem, który nie musi
nam się kojarzyć z kimś odnalezionym na pustyni. To stan, którego doświadczamy każdego dnia – bóle głowy, kłopoty z koncentracją,
bóle stawów na tle przykurczy mięśniowo-powięziowych, a także suchość w ustach odczucie pieczenia w cewkę przy oddawaniu moczu.
Prawidłowe nawadnianie – zliczając wszystkie
płyny w podaży dobowej – powinno stanowić
co najmniej 35 ml/kg suchej masy ciała.
Drugim nieodzownym elementem zdrowej diety jest realizowanie odpowiedniej podaży błonnika. Niestety, statystyki w Polsce
pokazują, że średnie spożycie błonnika wynosi u nas 6-8 g dobowo, a wartość ta powinna wynosić około 20-30 g. Od odpowiedniej
podaży błonnika zależy bardzo dużo w kontekście utrzymania zdrowia. Po pierwsze,
włókna pokarmowe stanowią podstawową
pożywkę prebiotyczną dla naszego mikrobiomu, żywych kultur bakterii. Bez sprawnie działającego ekosystemu jelitowego,
utrzymanie odpowiedniego zdrowia i samopoczucia jest niemożliwe, gdyż to właśnie
bakterie są czynnikiem determinującym zachowanie zdrowia lub rozwinięcie choroby,
przez kontrolę takich czynników jak: układ
odpornościowy (infekcje, alergie, choroby
autoimmunologiczne), cytokiny pro- i przeciwzapalne (przewlekły stan zapalny), nastrój, wypróżnianie, poziom energii, stan
skóry i wiele innych. Pewnie dlatego naukowcy od kilku lat nazywają mikrobiom
generatorem zdrowia. Warto nadmienić też,
że nasz mikrobiom kształtuje się na zdecydowanie lepszym poziomie, kiedy w naszej
diecie nie brakuje kwasów tłuszczowych
z rodziny omega-3.

POCZĄTEK ROKU TO DOBRY
CZA S NA W DROŻEN IE Z MI A N,
NAW ET T YCH NA J M N IEJSZ YCH.
W Y KOR Z YSTA J M Y
DOBR ZE TEN CZA S.
To właśnie kwasy tłuszczowe omega-3 są
niezbędne do walki ze stanem zapalnym,
a także stanowią niesamowite wsparcie dla
funkcjonowania mózgu i odporności. Ich stosowanie jest bardzo ważne dla zapobiegania
chorobom serca, których ryzyko wzrasta znacząco już po 40 roku życia, a nasi dziadkowie
są zagrożeni jeszcze bardziej. Warto uwzględnić w diecie takie produkty jak olej lniany
lub z pestek wiesiołka. Nada się także porcja
tłustej ryby zimnowodnej, jak śledź, szprot,
czy sardynka, albo makrela. Z doświadczenia
wiem jednak, że bardzo często utrzymanie
zbilansowanych posiłków bogatych w kwasy
tłuszczowe omega-3 jest dla wielu osób trudne. Dlatego tak bardzo cenię sobie produkty
EstroVita, które w porcji zaledwie 5 ml dostarczają elementarnych składników tłuszczowych, na które organizm wytwarza wysokie
zapotrzebowanie.
A co z białkiem? Jego podaż jest uzależniona od stopnia i formy propagowanej przez nas
aktywności fizycznej. Nie każdy posiłek musi
uwzględniać solidną porcję białka zwierzęcego, ale osoby wyjątkowo aktywne w adaptacji
siłowej, w co najmniej 3 z 5 posiłków dziennie
powinny mieć wysoką podaż białka pełnowartościowego, którego źródłem mogą być:
mięso, ryby, jajka, podroby, owoce morza. Nie
oznacza to jednak, że białko roślinne nie może
pełnić podobnej funkcji. Grzyby, jak również
kasza gryczana, komosa ryżowa i amarantus
także są bogate w białko, a ponadto są cennym
źródłem błonnika. Osoby, które nie należą do
ścisłego grona sportowców sylwetkowych
mogą ograniczyć białko zwierzęce do nawet 1-2 posiłków dziennie, a pozostałą podaż
uzupełniać z pełnowartościowych produktów
roślinnych wymienionych wyżej. Od czasu do
czasu można także użyć nasion roślin strączkowych, takich jak bób, groch, soja, czy fasola.
Od lat obserwujemy dwa niepokojące
trendy, wpływające ujemnie na nasze zdrowie, samopoczucie i jakość życia. Z jednej
strony, drastyczny spadek jakości żywności
ze względu na sposób produkcji, a z drugiej
strony zmiany w naszym sposobie życia. Nie
ma co ukrywać, żyjemy w pośpiechu. Nasze
codzienne odżywianie często jest niepełnowartościowe i powinniśmy je uzupełniać.
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Ciekawym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie produktów
klasy MRP – meal replacement product,
czyli pełnowartościowych posiłków, których
innowacyjna formuła – jak Supersonic Food
– pozwala na dostarczenie pełnych wartości
odżywczych, a także budować odporność
i opóźniać procesy starzenia dzięki zawartości nutraceutyków, takich jak likopen,
Yarrowia, czy bioestery kwasów omega-3, -6
oraz -9. Dzięki wygodnej, smacznej, zdrowej
i bardzo szybkiej w przygotowaniu przekąski,
nie ma mowy o tym, aby zdać się na przypadek
w kwestii żywienia.
Reasumując, zdrowe żywienie może być
bardzo tanie i jednocześnie bogate w składniki odżywcze. Wystarczy odrobina wiedzy
i chęci aby zachować zdrowie jeszcze na długie lata, a czasem nawet spowolnić postęp
wielu chorób. Badania epidemiologiczne nie
pozostawiają złudzeń, że zmiana nawyków żywieniowych i wprowadzenie racjonalnej diety
wpływa odczuwalnie na zmniejszenie dolegliwości chorobowych, często będąc nawet najlepszym lekarstwem eliminującym przyczyny choroby, przez co wpływają na poprawę
komfortu życia. Statystyki umieralności na
świecie z powodu chorób to dość rzadko poruszany temat w mediach. Jak przedstawiają
się te dane? Zabójstwa są przyczyną mniej niż
1% zgonów. Natomiast choroby związane z odżywianiem są przyczyną ponad 60% umieralności! Tak zwane choroby dietozależne, to
w dużej mierze to, z czym spotykamy się na co
dzień jako choroby cywilizacyjne. Zaliczamy
do nich nadciśnienie, miażdżycę, cukrzycę,
nadwagę i otyłość. Zaburzenia te są ze sobą
bardzo mocno powiązane i zazwyczaj ktoś,
kto jest otyły, ma także cukrzycę lub insulinooporność, a także nadciśnienie i miażdżycę. Dane są porażające i jeżeli nie weźmiemy
się w garść, może być z nami bardzo krucho
już w niedalekiej przyszłości. Z powodu problemów żołądkowo-jelitowych narzeka coraz
większa grupa osób mieszcząca się w przedziale wiekowym mniejszym niż 20 rok życia.
Powód? Niewłaściwe odżywianie. Początek
roku to dobry czas na wdrożenie zmian, nawet tych najmniejszych. Wykorzystajmy dobrze ten czas.
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ZACZ Y NA
SIĘ OD KON IK A
dla Barbie
TEKST Alicja Kocik
ZDJĘCIE Archiwum Hipodormu

ZDJĘCIE: MONIKI SKOWROŃSKIEJ PHOTO MONSKOO (1).

32–33

ZACZYNA SIĘ OD KONIKA DLA BARBIE

ZDJĘCIA: ALEKSANDRA ZIĘTAK (2,3).

C

zy koń jest dobry na wszystko? Wielu
właścicieli koni powie, że faktycznie,
coś w tym jest. Na przeziębienie? Jazda konna. Na chandrę? Popołudnie spędzone w stajni. Na bolące plecy? Pewnie, że koń,
bo przecież trzeba mu posprzątać w boksie,
wyprowadzić go na padok, poddać zabiegom pielęgnacyjnym. Trochę ruchu, trochę
krzątania się przy koniu i już plecy rozruszane i nie bolą.
Brytyjski dziennikarz i felietonista, Jeremy Clarkson, napisał kiedyś, że właściciele
koni to ludzie szaleni. Pisząc ludzie, miał
na myśli głównie kobiety, gdyż mężczyźni
traktują je jednak trochę bardziej użytkowo.
Ale panie? Dla pań konie to sposób życia.
Również w Polsce, choć oczywiście trudno
nas porównywać do Wielkiej Brytanii, gdzie
żyje ponad pół miliona koni traktowanych
jako zwierzęta domowe i do rekreacji. Ale
także u nas widać powrót do jeździeckich
tradycji. Zawody konne odbywają się przez
cały rok, niemal w każdy weekend gdzieś
w kraju coś się dzieje.
A gdzie to wszystko się zaczyna? Wszystkie dziewczynki kochają konie. No, prawie
wszystkie. Konik na biegunach, kucyki
Pony, konik dla Barbie, potem cała stajnia
dla koników Barbie, wraz z padokiem, a nawet koniowozem… A potem przychodzi czas
na wizytę w lokalnej szkółce jazdy i w odstawkę idą zabawkowe koniki, a zaczyna się
kupowanie stroju, sprzętu, w końcu własnego wierzchowca.

W IDAĆ POW RÓT DO
JEŹDZIECK ICH TR A DYCJI.
ZAWODY KON N E ODBY WAJĄ
SIĘ PR ZEZ CA ŁY ROK, N IEM A L
W K A ŻDY W EEK EN D GDZIEŚ
W K R AJU COŚ SIĘ DZIEJE.
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Wiemy coś o tym. Sopocki Hipodrom to nie tylko ponad sto lat historii związanej z końmi. To tutaj, w dziewięciu szkółkach, które działają na naszym terenie,
naukę pobiera ponad tysiąc osób. Głównie dzieci i młodzieży. To tutaj co roku odbywają się liczne zawody i imprezy, skierowane do młodych.
A w tym roku przygotowaliśmy coś specjalnego. CSIO
Sopot Young Stars to zawody w skokach przez przeszkody, które odbędą się w czerwcu, podczas najważniejszego
wydarzenia jeździeckiego w Polsce.
Młodzi jeźdźcy będą mieli okazję startować u boku
najlepszych polskich zawodników. I nie tylko, bo na
CSIO zjeżdżają do Sopotu gwiazdy z pierwszych miejsc
światowego rankingu: tutaj można spotkać słynnych
braci Whittaker, założycieli największego klanu jeździeckiego w Wielkiej Brytanii, podziwianą na całym
świecie, najlepszą zawodniczkę z USA Beezie Madden, a nawet jeżdżącą konno córkę piosenkarza Bruce’a Springsteena, Jessicę.
Szykują się ogromne sportowe emocje, które tym
razem wraz z dorosłymi, poważnymi jeźdźcami, dzielić
będą ci najmłodsi.
A zatem powodzenia młodzi! Pokażcie, że jeździectwo w Polsce ma nie tylko piękną przeszłość, ale też
wspaniałą przyszłość.

S OP O C K I H I P ODROM T O
N I E T Y L KO P ONA D S T O
L AT H I S T OR I I Z W I Ą Z A N E J
Z KOŃ M I. T O T U TA J,
W DZ I EW I Ę C I U S Z KÓ Ł K AC H,
KT ÓR E DZ I A Ł A JĄ NA NA S Z Y M
T ER E N I E , NAU K Ę P OBI ER A
P ONA D T YS I ĄC O S ÓB .
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

ZDJĘCIA: ALEKSANDRA ZIĘTAK (4), MONIKI CHRZAN, WHISPY DESIGN (5).
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MARCIN WACHOWICZ
Od 25 lat związany z gastronomią.
Współtwórca jednych z najlepszych konceptów
gastronomicznych: AïOLI (Warszawa, Gdańsk,
Katowice), Banjaluka i MOMU. Twórca, wizjoner
i podróżnik poszukujący idealnego świata
gastronomicznego. Wielbiciel ulicznego jedzenia
i ludzi. Właściciel Grupy Gastronomicznej
Marcina Wachowicza, człowiek o wielu pasjach
i niekończących się pomysłach.

30

lat temu moja mama powiedziała: „gastro
działało nawet podczas wojny”. Tak było, było
biedniej niż przed wojną, ale lokale gastronomiczne działały. Kiedy w marcu tego roku zamknięto
gastronomię przez pandemię pękło nam wszystkim serce. Nam, restauratorom, ale nie tylko. Także kucharzom,
kelnerom, a także pozostałym pracownikom, dzięki którym restauracja by nie funkcjonowała. I oczywiście naszym Gościom. Zamknięcie restauracji było dla wielu tym
pierwszym czynnikiem odczucia pandemii. Zostały zabrane miejsca, do których chodziliśmy, aby spędzić czas
z bliskimi, odpocząć, zrelaksować się.
Ja całe życie tworzyłem, budowałem i rozwijałem swoje pomysły. Wychodziło mi to całkiem nieźle, aż do czasu
pandemii. Cała radość tworzenia i goszczenia Gości zniknęła. My, osoby związane z gastronomią poczuliśmy, że
utraciliśmy coś cennego.
Patrząc dzisiaj na to, co się dzieje, widać że każdemu
brakuje wspólnie spędzonych chwil, rozrywek, co według
mnie może prowadzić do załamania psychicznego. Silna
i długa izolacja bez możliwości spędzenia czasu z ludźmi
może mieć opłakane skutki dla wielu osób. Spotkania,
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przeżywania, emocje, rozmowy, wspólne podejmowanie
decyzji jest nam potrzebne jak powietrze! Wspólne relacje
są nam niezbędne. Od lat to właśnie koncepty gastro były
najbardziej dynamiczną gałęzią kultury. Błyskotliwie się
rozwijały, edukowały i karmiły każdego (nie tylko jedzeniem, ale też wyobraźnie). W restauracjach kreowaliśmy
nowe pokolenia artystów – muzycznych, plastycznych
i tych w kuchni. To był prawdziwy świat! Każde miejsce,
które stworzyłem było właśnie po to, aby mogło stać się
tkanką miasta, swojego rodzaju przystankiem, gdzie możesz się zatrzymać i być sobą, przyjść z przyjaciółmi lub
samemu, porozmawiać z nami, pośmiać się, zjeść, posłuchać muzyki. Całkowicie się zrelaksować i odetchnąć.
Każde z tych miejsc ma swojego rodzaju energię, którą
przekazuje dalej. Aioli, Banjaluka, Sing Sing, Momu, a nawet Kamanda Lwowska były zawsze tworzone dla ludzi
przez ludzi, różne środowiska, różne kultury, ale zawsze
w taki sposób, aby stać się miejscem do codziennego spędzania w nich czasu. W Instynkcie zawsze byliśmy i będziemy blisko Gości, wszystko robimy dla nich.
Jedzenie, picie, wystawy, koncerty, muzyka – to
wszystko tworzyło nasze lokale. Była w nich niesamowita atmosfera, każdy ją uwielbiał. Teraz mamy to wszystko
zablokowane. Czuje się niemal jak w Dniu Świstaka kiedy
myślę o porannej kawie na mieście, o szybkim lunchu,
o spotkaniu ze znajomymi.
Teraz stało się coś, czego nikt się nie spodziewał i co
jest dla wielu niezrozumiałe. Sklepy i centra handlowe są
otwarte, pękają od nadmiaru klientów, a restauracje są
wciąż zamknięte. Ale wiem jedno – już niedługo wrócimy
wszyscy do pracy na pełnych obrotach i swojej normalności. Kelnerzy, kucharze, Goście – wszyscy na to czekają.
Jako społeczeństwo nie potrafimy żyć, kiedy restauracje są zamknięte. Każdemu teraz brakuje kultury bycia
w knajpie. Otwarcie restauracji i barów sprawi, że otworzy się ogromna przestrzeń do życia i tego „normalnego”
funkcjonowania społeczeństwa. Wszyscy na to czekamy!
Chcemy oddychać w ogródkach restauracyjnych, znowu
poczuć klimat ulubionych lokali. A my, restauratorzy,
chcemy móc zarabiać. Niestety, teraz jesteśmy w bardzo
trudnej sytuacji i liczymy, że za chwilę się ona zmieni.
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CREATIVE

SBS E2500
TEKST Redakcja ZDJĘCIA Mat. Prasowe

RECENZJA NOWEGO
SYSTEMU GŁOŚNIKOWEGO
OD GIGANTA DŹWIĘKU
Z SINGAPURU

C R E AT I V E S B S E 2 5 0 0 . . .

W

idzisz Creative, myślisz – o, to ta firma, od której
kupuję słuchawki od dwudziestu lat. Sam zresztą padłem ofiarą tego uproszczenia, bo od razu
przypomniałem sobie niedawno zakupione słuchawki
bluetooth do biegania, po czym lawinowo już spłynęły na
mnie wspomnienia mojego pierwszego gamerskiego headsetu z czasów pacholęcych, kończąc na pierwszym zestawie 5:1, który zakupiłem do swojego pierwszego kompa.
Innymi słowy – wspomnień czar, nostalgia i swego rodzaju
zdziwienie, bo sam nawet nie spodziewałem się, że spędziłem z tą firmą tyle lat w swoim życiu. Jak dziś bowiem,
wspominam serdecznie, gdy pierwszy raz włączyłem Warcrafta III z nowymi głośnikami i pilocikiem, na którym
jedno pokrętło odpowiadało za głos, a drugie za bas. Podkręciłem ten ostatni na maksa i rozkoszowałem się basowymi okrzykami orków.
Nie o tym jednak dziś. Do sprawdzenia w naszej redakcji otrzymaliśmy bowiem system głośnikowy 2.1 Creative
SBS E2500. Zabrałem więc zestaw do domu, by sprawdzić
co i jak, i gdzie, i po co. Creative SBS E2500 posiada radio
FM (którego akurat nie używałem, ale sprawdziłem czy
działa i, uwaga, działa), odtwarzacz MP3/USB, Bluetooth
5.0 i wejście AUX. Sparowałem zatem urządzenie z telefonem, podłączyłem do telewizora i rozpocząłem testy.
Pierwsze co sprawdziłem to muzyka. Nie podkręcałem na maksa, bo chcę jeszcze pomieszkać trochę w tym
bloku, ale na tej połówce, do której udało mi się dojechać
mogę z pewnością stwierdzić, że głośność jest, cóż, głośna.
Rozważałem włączanie dźwięków wiertarki, by zagłuszyć
remont w mieszkaniu obok, ale postanowiłem ostatecznie porzucić ten pomysł i zrezygnować z zawiści w swoim
życiu. Co do samych wrażeń dźwiękowych – dźwięk był

CO DO SA M YCH W R A ŻEŃ
DŹ W IĘKOW YCH –
DŹ W IĘK BY Ł CZ YST Y,
BA S G ŁĘBOK I,
A SA MO PA ROWA N IE
– BEZPROBLEMOW E.
czysty, bas głęboki, a samo parowanie – bezproblemowe.
Radził sobie zarówno z trapami, jak i muzyką klasyczną,
czy rockiem. Bez zastrzeżeń.
Po sprawdzeniu muzyki, przyszedł czas na film. Odpaliłem Peaky Blinders na Netflixie i muszę przyznać, że
ów jakże ponury i przygnębiający serial zrobił się nagle
jeszcze bardziej przygnębiający i ponury. Co świadczy na
plus, gdyż usłyszałem rzeczy, których nie słyszałem wcześniej na wbudowanych głośnikach w telewizorze. Szelesty
kartek, przesuwanie krzeseł, dźwięk był dużo głębszy niż
zazwyczaj, a dodatkowy aspekt basu, którego nie posiadam w tv, nadał wypowiedziom sławnego/niesławnego
Tommy’ego Shelby’ego dodatkowej złowieszczości. To
jednak nie był finalny test. Postanowiłem bowiem sprawdzić ostatecznego nemezis każdego zestawu dźwiękowego
na świecie. Mam tu na myśli – udźwiękowienie polskich filmów. I tu należy nadmienić, że w większości przypadków
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niewiele zrobić się da. Z jakiegoś powodu,
polskie filmy nagrywane są dyktafonem na
telefonie i nawet najlepsze zestawy dźwiękowe nie poradzą sobie z tym szelestem. Na plus
Creative’ów należy oddać, że było lepiej niż
przeciętnie i faktycznie słyszałem nawet co
Tomasz Karolak czasami mówi.
Test nr 3: granie. Jest to dość nieortodoksyjne podejście, gdyż granie na konsoli to
jednak stricte słuchawkowa rzecz, postanowiłem jednak sprawdzić czy system Creative’ów poradzi sobie z dźwiękiem przestrzennym w Apex Legends. I, co trzeba oddać,
niewiele różnił się od zestawu słuchawkowego. Gdy ktoś nachodził mnie z lewej, słyszałem go z lewej strony, przeciwnicy słyszani
z prawej strony natomiast, uderzali prawą

flanką. Oczywiście, nie do tego to zostało
stworzone, niemniej, w jakiejś grze wyścigowej, fifce z kolegami czy przygodówce z ciekawymi dialogami – myślę, że będzie nawet
przyjemniej grać z głośnikami niż na słuchawkach. Także – test na plus.
Reasumując, czas z Creative SBS E2500
spędziłem miło, przyjemnie i, co zaskakujące, wyjątkowo nostalgicznie. Cena
też nie zwala z nóg, to jakieś 220 zł, więc
stosunek cena/jakość wypada jak najbardziej pozytywnie. Poniżej znajdziecie link,
gdzie można owe głośniki zakupić. Idealne
miejsce dla tego rodzaju sprzętu to kino
domowe w przytulnym salonie lub sypialni, pokój żądnego wrażeń nastolatka, czy
wolnostojący zestaw głośnikowi w domu

pary, która może i nie uznaje całej tej telewizornii, ale lubi posłuchać sobie offowego
irańskiego jazzu, popijając kombuchę i wcinając kimchi. Aliteracja prawie niezamierzona. Serdecznie polecam!
P.S. Poniżej statystki, technikalia i inne rzeczy, na których się nie znam aż tak, ale które
mogą być dla kogoś interesujące. Dla użytkownika przeciętnego jak ja, pasmo przenoszenia sygnału do szumu etc. to są rzeczy,
których po prostu nie rozumiem. Dla mnie to
język martwy jak łacina, ale wierzę, że ktoś,
kto się zna, na pewno skorzysta. Dla takiego
laika jak ja – było super.

DANE TECHNICZNE:
Media Expert

Moc wyjściowa głośników:
• 7,5 W RMS na kanał (2 kanały)
• 15 W RMS subwoofer
• Łącznie: 30 W
Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥75 dB
Masa i wymiar:
• Głośnik satelitarny (258 g / 1,2 m)
• Subwoofer (2,15 kg)
• Przewód zasilający (1,2 m)
• Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (26 g)
• Kabel jack 3,5 mm na jack 3,5 mm (27 g / 1,5 m)
• Antena FM (5g/1,5 m)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:
• Głośnik satelitarny (90 x 75 x 130) mm, (wielkość
przetwornika: 3")
• Subwoofer (155 x 270 x 264) mm, (wielkość
przetwornika: 5")
• Pilot zdalnego sterowania na podczerwień (115 x
37 x 18) mm
Wersja Bluetooth: Bluetooth 5.0
Częstotliwość łącza Bluetooth: 2402–2480 MHz
Obsługiwane profile Bluetooth:
• A2DP (transmisja bezprzewodowa, stereo,
Bluetooth)
• AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth)
Obsługiwane kodeki: SBC
Częstotliwość skanowania radia FM: 87,5–108 MHz
Minimalne wymagania systemowe

IDEA LN E MIEJSCE DLA TEGO
RODZAJU SPR ZĘTU TO K I NO DOMOW E
W PR Z Y TU LN Y M SA LON IE LU B
SY PI A LN I, POKÓJ ŻĄ DN EGO W R A ŻEŃ
NASTOLATK A, CZ Y WOLNOSTOJĄCY
ZESTAW GŁOŚN IKOW I W DOMU PA RY...
WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Windows:
• Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo
Macintosh:
• Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo
Urządzenia przenośne iOS:
• iPhone/iPad z systemem iOS 7 lub nowszym
w przypadku połączenia Bluetooth
• Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo
Urządzenia przenośne Android:
• Telefony/tablety z systemem Android 4.0 lub
nowszym w przypadku połączenia Bluetooth
• Bluetooth z obsługą profilu A2DP stereo
Zawartość opakowania:
• 2 x głośniki satelitarne (lewy i prawy)
• 1 x głośnik niskotonowy
• 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
• 1 x kabel 3,5 mm na 3,5 mm
• 1 x antena FM
• 1 x skrócona instrukcja obsługi
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CZĄSTK I KOBIETY
kontra
CZĄSTK I KOBIETY,
czyli jak Mundr uczó porad ził
sobie na wielkim ekranie
TEKST Katarzyna Paczóska ZDJĘCIE Mat. Prasowe

C Z Ą S T K I KO B I E T Y. . .

J

ak część z Was pewnie wie, a druga
chciałaby się dowiedzieć, “Cząstki kobiety” nie zadebiutowały w wersji filmowej węgierskiego reżysera na ekranach kin
domowych. Kornel Mundruczó postanowił
bowiem przenieść spektakl, który pierwotnie
przygotował dla TR Warszawa, na „netflixowe
ekrany”. Pamiętał przy tym, aby dostosować
sztukę do popularnej platformy streamingowej (choć nadal jest to produkcja, do której
jednak warto się przygotować).
Film zaczyna się, chciałoby się rzec, „na
poważnie” (co byłoby zupełnym brakiem
powagi) około 30 minuty, kiedy to długa scena porodu kończy się, a obraz uderza swoim
naturalizmem (kłaniam się tutaj szczególnie
w stronę Vanessy Kirby i jej fenomenalnych
zdolności aktorskich). To wydarzenie determinuje dalsze losy bohaterów.
Choć to kanadyjsko-amerykańsko-węgierska produkcja, film zrobiony jest z rozmachem typowym dla amerykańskiego kina,
który sprawia, że wkrada się tam pewnego
rodzaju sztampowość. Mamy tu więc pewien
problem, który wysuwa się na plan pierwszy
i pożera rodzinę, pragnącą poradzić sobie
z nim na jak najbardziej swojski ze swoich sposobów (co prowadzi do konfliktu interesów).
Mundruczó podczas pierwszej części zestawił
mnogość bliskich, niemal klaustrofobicznych
kadrów o ciepłych barwach z dokumentującym sposobem kręcenia porodu, czym praktycznie uniemożliwił oderwanie się od obrazu
i zdystansowanie od wydarzeń dziejących się
przed oczami widza.
Sceny są maksymalnie zintensyfikowane, dzięki czemu odbiorca usprawiedliwia
późniejsze zachowanie głównej bohaterki.

Choć nie wiemy, kim Martha była rok wcześniej, nagle stała się wycofana, w wokół niej
powstał mur nie do przebicia. Prowadzi cichy protest, usta otwiera tylko w przypadku wyższej konieczności, a jej działania są
przeciwne do porad oraz próśb rodziny. Zachowanie Marthy także wpływa na postać
Seana, którego poznajemy jako kochającą
i troskliwą osobę. Wraz z rozwojem fabuły,
bohater jest ukazywany poprzez pryzmat
innych osób. Mimo, że próbuje dojść do
głosu, szybko zostaje zdominowany przez
kobiety (nie bez powodu „Cząstki…” są
określane feministycznym manifestem).

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Losy bohaterów przeplatane są kadrami
miasta – Boston został pozbawiony charakteru. Użycie chłodnych barw dobrze oddaje
pustkę, pozostawioną w głównych bohaterach przez dziecko.
W przypadku spektaklu w warszawskim
ATMie rzecz wyglądała nieco inaczej. Poród był
równie intensywnym wydarzeniem. Mimo, że
odbywał się na żywo, aktorzy w pierwszej części byli odizolowani od widzów, którzy oglądali
sceny wyświetlane na ścianach zewnętrznych
domu głównych bohaterów. W ten sposób Mundruczó wprowadza kolejną bohaterkę – plotkę.
Szalę przechylił tutaj ku relacjom rodzinnym - obraz wypełniony jest postaciami, z których każda ma swoje 5 minut. To momentami
retrospektywny wgląd do beztroskich czasów
dzieciństwa i nieskomplikowanych relacji. Reżyser używa włoskiego utworu z lat 80. “Felicita”, aby podróżować w czasie. Tańce, harce
i swawole nadają wydarzeniom lekkości i przypominają, że życie nie jest skomplikowane już
od momentów poczęcia.
W TRze od początku widać, że mąż głównej bohaterki jest szemranym typem. Znamy
jego pochodzenie, wiemy czym się (nie) zajmuje. Pozwala to na poznanie intencji postaci,
czego zabrakło w odświeżonej wersji. Wątek
Seana został zepchnięty w najdalszy z możliwych kątów. Nie znamy jego motywacji, a jego
głos odbija się pustym echem. Głębi została
pozbawiona również Elizabeth, matki Marthy,
której rola ograniczyła się do jednego zadania:
„do wypełnienia za wszelką cenę”.
I takie wrażenie pozostawia netlixowa
ekranizacja. Trochę za dużo banału, trochę
za mało trójwymiaru. Mimo tego, „Cząstki kobiety” pozostają pozycją wartą uwagi.
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TRENDY BEAUTY 2021

2021
TEKST Kasia Wrona
GRAFIKI Pexels.com

P
KASIA
WRONA
Wizażystka, wykładowca makijażu oraz
autorka bloga Make-up Manufacture.
Absolwentka wielu prestiżowych szkół w Polsce
i Los Angeles. Pracuje przy pokazach mody,
sesjach zdjęciowych i na planach, ale kreuje także
makijaże klientów indywidualnych. Jej prace
znajdziecie w magazynach, reklamach, telewizji.
Na co dzień wykłada w krakowskiej szkole.
Po godzinach uwielbia czytać, a także pisać
o makijażu i trendach.

rzewidywanie trendów to nieprzypadkowa kalkulacja – to przemyślany i rozbudowany proces. Czuwają nad nim
specjalne firmy, takie jak WGSN, czy Pantone.
Trendy w modzie i urodzie zawsze odzwierciedlają społeczne emocje, nastroje, ważne wydarzenia i zmiany, których doświadczamy. Tak
było i w tym roku.
Instytut Pantone wyznacza wiodące kolory każdego roku. Na nadchodzący sezon
wybrano nie jedną, ale dwie barwy. Kolorami
roku 2021 będą szary i żółty – Ultimate Gray
oraz Illuminating. Ultimate Grey to kolor jasny, szary i wbrew pozorom dość nieciekawy –
podobnie jak ubiegły rok dla większości z nas.
Z drugiej strony oznacza również siłę – to
kolor kamieni, betonu, fundamentów; czegoś
co stałe, nieprzemijające, o solidnych podstawach. Świetlisty żółty to światełko w tunelu,

nadzieja na nowy, lepszy rok. Żółty zawsze
był symbolem słońca, optymizmu, życiowej
energii. Być może faktycznie jeden kolor nie
mógłby opisać wszystkiego. Miniony rok był
kontrowersyjny, przewrotny i trudny. Okazuje
się, że do wyrażenia emocji i sytuacji, na jakie
zostaliśmy wystawieni, potrzeba dwóch barw.
Żółty i szary to niełatwe kolory również
w makijażu. Pierwszy jest kłopotliwy, nie każdy wie jak go stosować i z jakimi barwami dobrze się łączy. Drugi w zależności od odcienia
bywa po prostu nieładny. Zawsze warto próbować nowych barw w makijażu, tym bardziej,
że na wybiegach obserwujemy trendy, z którymi te odcienie będą łączyć się genialnie.
To, że w nadchodzącym roku makijaż
skupi się wokół oczu chyba nikogo nie dziwi.
Na pokazach można zobaczyć wielki powrót
eyelinera w najróżniejszych wersjach, a tak-
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że neonowe kolory cieni, pomad, kresek.
Okazuje się, że nie mamy już ochoty na precyzję, schematyczne techniki, kreski jak od
linijki. Eyeliner będzie nieregularny, fantazyjny, rysowany raczej ołówkiem, niż idealnie zakończonym pędzelkiem, czy pisakiem.
Podobnie makijaż ust – nie grzeszy precyzją.
Kiedy już zdejmiemy maseczki, nasze usta
będą jak rozkwitające płatki róż – roztarte,
rozblendowane, raczej błyszczące, niż matowe. Zastygające pomadki powoli odchodzą
w zapomnienie, razem z bakingiem, mocno
kryjącym podkładem i pudrowym wykończeniem skóry. Czas na juicy and dewy skin,
czyli świeży, delikatny i dziewczęcy makijaż.
Skóra będzie promienna, pełna rozświetlenia,
w wersji make-up no make-up. Wraca też zapomniany od lat 70. i 80. trend kolorowych rzęs,
czy smokey eye w różnych wersjach, a ulubionymi cieniami na powiekach okażą się… lawendowy i żółty.
Najmocniejszym trendem ostatnich
miesięcy jest jednak… pielęgnacja. Troska
o skórę stała się naszym priorytetem w 2020
roku i będziemy kontynuować ją w nadchodzących miesiącach z coraz większym
zaangażowaniem. Rytuał pielęgnacyjny

będzie jeszcze bardziej rozbudowany, wieloetapowy. Już dziś kosmetyki wybieramy
bardziej świadomie, ekologicznie, a nawet
etycznie. Zarówno w trendach związanych
z makijażem, pielęgnacją czy modą dążymy

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

do tego samego – ekologii, równowagi, kreatywności. Jesteśmy zmęczeni schematami
tak samo, jak siedzeniem pod kluczem. 2021
z pewnością przyniesie lepsze czasy, eksplozję koloru i kwitnącej naturalności.

IMPL ANTY

KOMFORT
Ż YCIA
P I Ę K N Y U Ś M I E C H T O C O Ś W I Ę C E J N I Ż Ł A D N Y D O D AT E K .
TO NA SZ A WIZ Y TÓWK A . NIE K A ŻDY JEDNAK MOŻE
POCHWALIĆ SIĘ PIĘKNYM UZĘBIENIEM. NA SZCZĘŚCIE
N O W O C Z E S N A S T O M AT O L O G I A P O Z 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 K O Ś Ć Ż YC I A . P R O B L E M Y
ESTET YK A PROWADZ Ą DO Z AINTERESOWANIA
I M P L A N TA C J Ą P R Z E Z PA C J E N T Ó W . R O Z 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 K O W S K I .

IMPLANT Y
Jakie można zaproponować leczenie dla pacjentów pojedynczymi brakami lub całkowitym bezzębiem?
kowania pacjenta do implantacji potrzebne jest prześwietlenie
(najczęściej wystarcza punktowe). Wówczas ocenia się poziom

S T O M AT O L O G I A E S T E T Y C 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 ABIEGI PERIODONTOLOGICZNE
C H I R U R G I A S T O M AT O L O G I C Z N A
PROTET YK A
PROFILAKT YK A
W YBIELANIE ZĘBÓW

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

wane przez pacjentów. Jaką odpowiedź mogą uzyskać?
Pojęcie kosztów jest odczuciem bardzo indywidualnym, choć zapewne cena jest dość duża. Warto jednak spojrzeć na to długofalowo.
nienaruszenie sąsiednich zębów może okazać się bardzo przekonują-

następuje etap uzupełnień tymczasowych, aby pacjent mógł oceInnym rozwiązaniem jest wykonanie na 2, 3 lub 4 implantach
protez akrylowych mocowanych na zaczepach.

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 N TA L I M PL A N T 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
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Pobudź

zmysły!
JAK SIĘ ZRELAKSOWAĆ? JAK ZNALEŹĆ RÓWNOWAGĘ W CHAOSIE DNIA CODZIENNEGO?
JAK ZNALEŹĆ SPOKÓJ, GDY DOOKOŁA TYLE BODŹCÓW WALCZY O NASZĄ UWAGĘ?
OKAZUJE SIĘ, ŻE MOGĄ POMÓC NAM W TYM... ZMYSŁY.
TEKST Angelika Balbuza GRAFIKI canva.com

P O B U DŹ Z M Y S ŁY !

POZIOM
U WA Ż NOŚCI
MOŻ NA
PODN IEŚĆ.
W YSTA RCZ Y
ODPOW IEDN I
TR EN I NG.

P

odobno najszczęśliwsze osoby to
takie, które umieją cieszyć się z rzeczy
przyziemnych – prostych czynności,
wykonywanych każdego dnia. Zmywania naczyń, czytania dziecku do snu, spacerowania
z psem - czyli rzeczy, które większość z nas
określiłaby rutynowymi zadaniami czy nawet
nudnymi obowiązkami.
Ludzie, którzy potrafią odnaleźć radość w błahostkach, nie żyją przeszłością i nie
wybiegają zanadto w przyszłość, ale skupiają się
na chwili obecnej. Żyją tu i teraz.
Nie jest to niestety tak łatwe, jak może się na
pierwszy rzut oka wydawać. Ilość rozpraszaczy,
stymulatorów, które angażują naszą uwagę jest
tak duża i różnorodna, że trudno skoncentrować się na teraźniejszości. Ale nie rozdzierajcie
szat - dobra wiadomość jest taka, że poziom
uważności można podnieść. Wystarczy odpowiedni trening. Jednym z najefektywniejszych jest trening integracji sensorycznej, czyli
(w dużym skrócie) współgrania zmysłów.

ZMYSŁY

Mamy ich pięć. A możesz mieć nawet sześć, jeśli
ufasz swojej intuicji. A i z ilu z nich tak naprawdę
korzystamy świadomie?
Zmysły pozwalają nam się odnaleźć w rzeczywistości. Każdy jest cenną wskazówką,
która nie tylko poprawia jakość życia, ale
w ogóle przeżycie umożliwia. Służą naszej adaptacji do warunków zewnętrznych, spełniając
między innymi rolę ochronną. Ostrzegając nas
przed potencjalnym niebezpieczeństwem, nie
pozwalają wpakować się tarapaty. Jednak
w tym artykule skupimy się na tym, jaką rolę
zmysły pełnią w eksploracji świata - w doświadczaniu codzienności.
Mówi się, że w większości jesteśmy wzrokowcami. Patrzymy, ale czy dostrzegamy? Nadmiar
bodźców, z którą musimy się mierzyć każdego
dnia, niewątpliwie wpływa na odczuwaną jakość
właśnie bodźców wzrokowych. Co za tym idzie,
bardzo istotna okazuje się ich selekcja - wybór
tych, na których szczególnie skupiamy uwagę.
Czy obserwujemy to, co znajduje się dookoła
nas? Może warto się zatrzymać i rozejrzeć?

Skupić na wszystkim tym, co otacza nas każdego
dnia, a co przestaliśmy już zauważać. Może się
okazać, że podczas codziennej drogi do pracy
czy ulubionej piekarni dostrzeżemy więcej, niż
można zauważyć na pierwszy rzut oka.
Warto również większą uwagę zwracać na
detale. To samo dotyczy dostrzegania piękna
w rzeczach przyziemnych, w naszej codzienności. Coś, co przy pierwszym poznaniu wydaje
się brzydkie, przy kolejnym najczęściej zyskuje
jakąś cechę “in plus”. Tak jak nie ma człowieka
bez wad, nie ma obiektów bez zalet. Chodzi o to,
by zamiast skupiać uwagę na mankamentach,
przerzucić ją na atuty. W ten sposób uczymy się
pozytywnego spojrzenia na świat, a to z kolei
wpływa na poczucie ogólnego dobrostanu.
Czyż nie na tym powinno nam zależeć?
Mówi się, że piękno jest w oku patrzącego.
Pytanie, na czym się skupiasz, i czemu poświęcasz większą część swojej uwagi w ciągu dnia.
Otoczenie może być również inspiracją.
W biografiach artystów (pisarzy, malarzy, fotografów) często można się natknąć na ciekawy
fakt, że czerpali oni wenę z obserwacji - ruchu
ulicznego czy życia codziennego swojej rodziny.

PRZESTAŃ MÓWIĆ

Rozmawiamy, słuchamy, ale czy słyszymy?
Mówi się, że mamy dwoje uszu i jedne usta.

Czy łatwo jest nam słuchać drugiej osoby?
Czy może wolimy mówić i być słuchanymi?
Słuchając nie tylko możesz dowiedzieć
się czegoś nowego, ale i możesz dać coś od
siebie swojemu współrozmówcy - zrozumienie, wsparcie, akceptację. Podczas kolejnej
rozmowy spróbuj więcej słuchać, niż mówić.
Nie przerywaj w połowie zdania, nie wtrącaj historii ze swojego życia, powstrzymaj
się przed aluzjami do swojej osoby. Pozwól,
żeby Twój rozmówca wypowiedział się do
końca. Rozmowa nabierze zupełnie innego
toku, gwarantuję.

SŁUCHAJ.

Muzyka. Dzięki niej zwykła sytuacja nabiera
znaczenia. Ścieżki dźwiękowe w filmach
– większość utworów tworzona jest na potrzeby konkretnej sceny, niekiedy budując
jej charakter i aurę. To właśnie soundtracki
powodują, że ujęcia nabierają określonego
znaczenia. Sprawiają, że w oku zaczyna nam
się kręcić łezka, albo wręcz przeciwnie - że
zaczynamy dygotać ze strachu. Czasami
utwór tak mocno stapia się z daną sceną,
że staje się jej zasadniczą częścią. Czy wyobrażasz sobie słynną scenę Jack’a i Rose
z „Titanica” bez kawałka Celine Dion „My
heart will go on”?
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Jedzenie powinno być przyjemnością. A ile razy
odmówiłaś sobie pizzy, bo to sam tłuszcz, bo to
puste kalorie, bo pójdzie w boczki? Ile razy jadłaś w pośpiechu, żeby „wrzucić coś na ruszt”
i za moment biec do pracy?
Może zdarzyło Ci się zajadać stres i wzorem
Bridget szukać pocieszenia w butelce wina i litrowym pudełku lodów?
Odpuść ten żywieniowy sprint. Bądź
ponad to! Zwolnij, czerp przyjemność
z posiłków. Spotykaj się ze znajomymi na
wspólne gotowanie.
Zainteresowanych odsyłam do pogłębienia
wiedzy o jedzeniu intuicyjnym.
Jedzenie powinniśmy celebrować, cieszyć
się nim, a przygotowanie dania traktować
jako rytuał, a nie jako zbędną konieczność. Po
prawidłowo spożytym daniu (czyli zjedzonym
w spokoju i z przyjemnością, bez presji czasu
i kompulsywnej kalkulacji kalorii) nie dość,
że czujemy się zdrowo syci i mamy energię, to
dodatkowo poprawia się nasze samopoczucie.
Posiłek nie musi oznaczać wyrzutów sumienia
i kaca moralnego (“bo zjadłem podwójną porcję
ociekającego cukrem brownie”), ani poczucia
rezygnacji i stanu ogólnego przygnębienia (“bo
odkąd stosuję się do zasad modnej diety, non
stop chodzę głodny”).
Walory estetyczne dania to wisienka na torcie – jedzą przecież również oczy.

Wszyscy wiemy, że głaskanie domowego
zwierzaka poprawia humor.
Pozytywny, dobry dotyk działa kojąco,
wzmaga spokój i poczucie bezpieczeństwa. Obniża poziom hormonu stresu
i wzmacnia naszą odporność. Negatywny
dotyk, czyli taki, którego nie chcemy lub
który sprawia nam ból powoduje, że stajemy
się zestresowani - nasze ciało się spina, zmy-

sły się wyostrzają. Organizm przygotowuje
się do walki.
Najważniejsze to to, że dotyk pozwala
wyrazić emocje i nasz stosunek do drugiego
człowieka. Nie bez znaczenia jest fakt, że
dzieci często przytulane szybciej się rozwijają, łatwiej budują więzi z innymi, a relacje,
które nawiązują w dorosłym życiu bazują na
bezpiecznym stylu przywiązania.

Jaki z tego wniosek? Dotykajmy się! Przytulanie
bliskiej osoby łagodzi stres i powoduje wydzielanie się
endorfin – hormonów szczęścia. Ponadto, jak sugerują
badania, związki, w których partnerzy często się dotykają
są trwalsze.
Koniecznie sprawdźcie książkę niemieckiego psychologa Martina Grunwalda „Homo hapticus. Dlaczego nie
możemy żyć bez zmysłu dotyku.”
Zapach świeżo skoszonej trawy. Aromat kawy, unoszący się w domu o poranku. Woń perfum, którymi mama
skraplała przed wielkim wyjściem swoje nadgarstki.
Autorzy spotów reklamowych również wiedzą, jak posługiwać się tym zmysłem. Reklamy tak działają na odbiorców, że czują oni nawet zapach, mimo że powstaje on tylko
w naszej wyobraźni. Dostajesz bukiet kwiatów i pierwsze
co robisz, to go wąchasz - bukiet staje się jeszcze piękniejszy, a Tobie robi Ci się jeszcze przyjemniej. Wchodzisz do
pomieszczenia, które pięknie pachnie i od razu czujesz się
w nim lepiej.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni perfumują się, by
być bardziej atrakcyjnym - również dla samych siebie.
Zapach potrawy powoduje, że nasz apetyt rośnie, nawet
ślinianki zaczynają silniej pracować. Zapach świeżego
prania powoduje, że w całym domu unosi się zapach czystości. I oczywiście świeczki zapachowe – uwielbiamy je,
bo jak nic innego uatrakcyjniają przestrzeń i wprowadzają
wyjątkowy nastrój.
Stymuluj zmysł powonienia i otwórz się na nowe zapachy. Podobno nawet zmiana perfum może pozytywnie
wpłynąć na pobudzenie tego zmysłu.
Czujesz to?

ZAU FAJCIE W IĘC
SWOI M ZM YSŁOM
I OBSERW UJCIE,
JA K DZIEJE
SIĘ M AGI A.
OBUDŹ ZMYSŁY

Za szczególnie skuteczną formę aktywowania wszystkich
zmysłów podaje się spędzanie czasu na łonie natury.
Spacerowanie bosymi stopami po trawie, wsłuchiwanie
się w szum drzew, wpatrywanie się w intensywnie zielone
poduszki mchu. Przebywanie na świeżym powietrzu to
także okazja do porządnego dotlenienia organizmu (co
z kolei odpręża ciało i umysł).
Co daje trening integracji sensorycznej? Szczęście.
Podnosi poziom endorfin, które oprócz pozytywnego
wpływu na nasze samopoczucie, wzmacniają naszą odporność i przede wszystkim obniżają poziom stresu, na który
jesteśmy szczególnie podatni w ostatnim czasie.
Zaufajcie więc swoim zmysłom i obserwujcie, jak
dzieje się magia.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL
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NIE
BĘDĘ
PRZEPRASZAĆ,
ŻE MAM OKRES
O MENSTRUAC YJNYM TABU
ROZMAWIAMY Z SARĄ T YLK Ą
@PSYCHOSEKSLOGICZNIE.
TEKST Joanna Rembowska
ZDJĘCIA Pexels.com

WIEMY O NIE J PRAWIE WSZ YSTKO. ŻE TO OBJAW ZDROWIA . ŻE TO COŚ NORMALNEGO I ŻE K A ŻDEGO
MIESIĄC A DOŚWIADCZ A JE J PO ŁOWA LUDZKOŚCI. A MIMO TO NADAL NAS Z AWST YDZ A .
„NA Z Y WA JMY RZECZ Y PO IMIENIU I NIE UKRY WA JMY PODPASEK , TAMPONÓW CZ Y KUBECZKÓW
MENSTRUAC YJNYCH. MIESIĄCZK A BYŁ A, JEST I BĘDZIE. TO NIE JEST TEMAT, K TÓRY ZNIKNIE, KIEDY NIE
BĘDZIEMY O NIM MÓWIĆ” – MÓWI SARA T YLK A, PSYCHOLOŻK A, SEKSUOLOŻK A I EDUK ATORK A SEKSUALNA .
TEKST Joanna Rembowska ZDJĘCIA Pexels.com

PRZYSZŁOŚĆ MODY ZACZYNA SIĘ DZIŚ...

Jakiś czas temu, będąc u swojej kosmetyczki, zobaczyłam w łazience mały,
wiklinowy koszyczek, nazwany przez właścicielkę salonu „koszyczkiem ratunkowym”,
a w nim podpaski, tampony i wkładki higieniczne. Wszystko po to, żebyśmy czuły się
komfortowo. Uderzyło mnie to bardzo, bo
wcześniej tylko raz (!) spotkałam się z tak
otwartym i naturalnym podejściem do menstruacji w miejscach publicznych. Coś, co
powinno być normą, wciąż jest tylko „miłym
dodatkiem” do rzeczywistości. Bo rzeczywistość XXI wieku, to wciąż tabuizacja i marginalizacja menstruacji.
W lutym 2020 roku, firma badawcza
Difference na zlecenie Kulczyk
Foundation przeprowadziła wśród
nastolatek, dorosłych kobiet i mężczyzn
badanie dotyczące postrzegania
menstruacji. Wyniki są zatrważające:
„(…) brak informacji i rzetelnej wiedzy,
poczucie wstydu i upokorzenia, liczne
przesądy, czy ograniczony dostęp do
podpasek”*. Czy w Polsce, w XXI wieku,
tak właśnie wygląda menstruacja?

Miesiączka to wciąż temat tabu. Temat,
który ukrywamy, bo traktujemy krew jako
coś brudnego, a krew menstruacyjna, to
po prostu krew – nie jest brudna. W Polsce
(i nie tylko) tematy, które dotyczą osób
z pochwą, macicą i/lub jajnikami są mocno
ignorowane i prawdę mówiąc nie jestem zaskoczona, skoro patriarchat ma się tak dobrze w naszym kraju.
Na forach internetowych można znaleźć
wpisy młodych, być może dopiero
zaczynających miesiączkować dziewczyn,
które pytają m.in. o to jak zakładać
podpaskę, jak długo trwa krwawienie,
lub czy można w trakcie menstruacji
brać prysznic. Do tego dochodzą jeszcze
utrwalane stereotypy i przesądy,
choćby o nieczystości kobiet. Brakuje
porządnej edukacji seksualnej w szkołach
czy otwartości i szczerych rozmów
w domach? A może jednego i drugiego?

Zdecydowanie jednego i drugiego Teraz, dzieciaki uczą się od siebie nawzajem. Nie zawsze
jest to najlepsza i najbardziej rzetelna edukacja. Na szczęście są osoby, które edukują właściwie bezpłatnie dzięki takim narzędziom jak
na przykład Instagram. Są to specjaliści z różnych dziedzin. Mnie samej brakowało takiego
dostępu do wiedzy, rzetelnej wiedzy, kiedy
byłam nastolatką. Ale to się nieco zmieniło.
W publicznej narracji wciąż podchodzimy
do menstruacji jak do czegoś
wstydliwego, czasem wręcz obrzydliwego.
Nie używamy wprost słów „miesiączka”

M I E S I ĄC Z K A T O WC I Ą Ż
T E M AT TA BU. T E M AT,
KT ÓRY U K RY WA M Y, B O
T R A KT UJ E M Y K R EW
JA KO C O Ś BRU DN E G O...
czy „okres”, tylko „te dni”, „kobiece
sprawy”. Dziewczyny, a często również
dorosłe kobiety, nie rozmawiają
o miesiączce, wstydzą się kupować
podpaski czy tampony, nie proszą o to
swoich partnerów. Skąd w nas ten wstyd?

Wstyd może mieszkać w naszym domu, jest

jak członek niemalże każdej rodziny. W domach niekoniecznie rozmawia się o miesiączce otwarcie. Nie każdy rodzic edukuje
swoje dzieci. Dodatkowo, niektóre dzieci
później żartują z miesiączki swoich rówieśników / rówieśniczek. To ma nawet swoją
nazwę „period shaming”.
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Przypomniały mi się moje zajęcia z wychowania do życia
w rodzinie, które miałam w szkole podstawowej i moje
pytanie do prowadzącej, czy krew będzie też niebieska,
gdy doświadczę swojej pierwszej miesiączki.
Oczywiście, pytanie było zadane celowo. Nie
pragnęłam zawstydzać prowadzącej, lecz zwrócić
jej uwagę, że uczeń szkoły podstawowej wie,
jaki kolor ma krew, więc po co to ukrywać? Po co
ukrywać to w ogóle? Krew jest częścią nas, płynie
w nas. Między innymi dzięki niej żyjemy, więc
dlaczego się tak jej boimy?

Co do naszej gotowości, to większość życia słyszę, że
nasze społeczeństwo nie jest na coś gotowe. Nigdy nie
ma lepszej czy gorszej chwili – gotowości na coś, dopóki
nie spróbujemy. Być może zawrzało, ale coś potem uruchomiło w naszych umysłach i ostatecznie, nikomu nic
ta rzeczywistość nie zabrała, a dała, tak czuję.
Pantone Color Institute wprowadził ostatnio nowy
odcień czerwieni – „Period”, tłumacząc, że „chce
się przyczynić do zakończenia epoki stygmatyzacji
miesiączki”**. Takie działania to krok w dobrym
kierunku?

EDU K AC JA S EK S UA L NA T O
T E M AT S Z EROK I I G Ł ĘB OK I,
DL AT E G O K A Ż DY P OW I N I E N
M I E Ć D O N I E J D O S T ĘP.
Zapominamy, że miesiączka, to tak naprawdę objaw
zdrowia. Przestańmy przede wszystkim zawstydzać
swoje dzieci tematem miesiączki. Nazywajmy rzeczy
po imieniu i nie ukrywajmy podpasek, tamponów czy
kubeczków menstruacyjnych. Miesiączka była, jest i będzie. To nie jest temat, który zniknie, kiedy nie będziemy
o nim mówić. Zniknie wstyd i zwiększy się dostępność,
jeśli będziemy rozmawiać i edukować się wzajemnie.
W mediach temat miesiączki istnieje właściwie
tylko w powiązaniu z reklamami produktów higieny
osobistej. A i wtedy obraz ten jest zakłamany.
Weźmy choćby słynne już reklamy podpasek,
z niebieskim płynem imitującym krwawienie. Po
okładce Wysokich Obcasów (z białymi majtkami
i czerwonym brokatem) czy reklamie marki Your
KAYA (w której menstruacja przedstawiona jest
zgodnie z rzeczywistością) w sieci zawrzało. Nie
jesteśmy gotowi?

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

Każde działanie jest właściwie okej. Ten wywiad może
też być właśnie tego rodzaju działaniem. Temat miesiączki, krwi menstruacyjnej, PMS dotyczy każdego
z nas. Bo proszę pamiętać, że niektórzy mężczyźni też
doświadczają miesiączek, a o tym mówi się bardzo mało.
Mam na myśli osoby transpłciowe.
Ponadto, obecny jest też mit, że podczas miesiączki
nie można zajść w ciążę. Można. Edukacja seksualna to
temat szeroki i głęboki, dlatego każdy powinien mieć do
niej dostęp. Ale ona musi być prawdziwa, szczera, rzetelna i prowadzona przez specjalistów i specjalistki.
Mówiąc o miesiączce, nie możemy pominąć
bardzo istotnej kwestii - problemu ubóstwa
menstruacyjnego. Brak dostępu do środków
higienicznych wyklucza co miesiąc z życia
społecznego wiele dziewcząt i kobiet. W listopadzie
2020 roku parlament w Edynburgu przyjął projekt
ustawy dot. zwalczania ubóstwa menstruacyjnego,
dzięki czemu na uniwersytetach, w szkołach czy
instytucjach publicznych będą dostępne darmowe
artykuły higieny osobistej. W Niemczech na
początku 2020 roku został obniżony VAT na te
produkty. W Polsce Akcja Menstruacja prowadzi
kampanię „Hej, dziewczyny”, której celem jest
zapewnienie darmowych podpasek i tamponów
w szkołach. To dopiero początek zmian?

Mam taką nadzieję i to są wręcz moje oczekiwania –
oczekiwania osoby, która doświadcza miesiączki.

• Ba Sara Tylka – psycholożka, seksuolożka, edukatorka
seksualna. Przełamuje społeczne tabu seksualne, dzieląc się
wiedzą dotyczącą edukacji seksualnej oraz zdrowia psychicznego
na swoim instagramowym profilu @psychosekslogicznie.
* Kulczyk Foundation | Menstruacja
**Color of the Year 2020 | Pantone
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PORT LOTNICZY / AIRPORT

NA LOTNISKU W JASIONCE COR AZ
WIĘCEJ PASAŻERÓW
BLISKO 23 TYSIĄCE PASAŻERÓW OBSŁUŻYŁ W LIPCU BR. PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA. BYŁ TO PIERWSZY MIESIĄC OD WYBUCHU PANDEMII
COVID-19, W KTÓRYM ODBYWAŁY SIĘ REGULARNE LOTY MIĘDZYNARODOWE. ZARZĄD LOTNISKA SZCZEGÓLNIE CIESZY DUŻE ZAINTERESOWANIE NOWĄ
OFERTĄ LOTÓW WAKACYJNYCH PLL LOT, ZARÓWNO NOWYCH NA TRASACH KRAJOWYCH – DO GDAŃSKA I SZCZECINA – JAK I ZAGRANICZNYCH, M.IN. DO
ZADARU, BURGAS I SALONIK. CORAZ BARDZIEJ WYPEŁNIAJĄ SIĘ TEŻ SAMOLOTY DO LONDYNU, MANCHESTERU CZY DUBLINA OBSŁUGIWANE PRZEZ
RYANAIR. W LIPCU BOEINGI 737 W BARWACH TEGO PRZEWOŹNIKA LĄDOWAŁY W JASIONCE PRZESZŁO 100 RAZY.

tekst i zdjęcia

P O R T L O T N I C Z Y R Z E S ZÓ W - J A S I O N K A
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NA LOTNISKU W JA SIONCE CORA Z WIĘCE J PA SA ŻERÓW

CO R A Z W I ĘC E J OS Ó B P O W R AC A
D O P O D R ÓŻO W A N I A S A M O LOT E M
PR Z E KO N UJĄC S I Ę , Ż E W PR O W A DZO N Y
N A LOT N I S K AC H R E Ż I M S A N I TA R N Y
I D O DAT KO W E O B OS T R Z E N I A ,
S K U T EC Z N I E Z W I Ę K S Z A JĄ P OZ I O M
B E Z PI EC Z E ŃS T W A .

Z

dużym zadowoleniem ponownie
obserwujemy na terminalu całe rodziny
z dziećmi, które chętnie korzystają z naszej
oferty. Coraz więcej osób powraca do
podróżowania samolotem przekonując się,
że wprowadzony na lotniskach reżim sanitarny i dodatkowe obostrzenia, skutecznie
zwiększają poziom bezpieczeństwa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że osiągnięcie
wyników podobnych do tych, jakie notowaliśmy przed rokiem będzie procesem niezwykle trudnym i długotrwałym - komentuje Adam Hamryszczak, prezes zarządu
Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka".
W lipcu ubiegłego roku Ryanair oferował przeszło 200 lotów, a już w pierwszym

miesiącu po wznowieniu połączeń zagranicznych dostępna była ponad połowa
z nich. Polskie Linie Lotnicze LOT, które
są drugim co do wielkości przewoźnikiem
na lotnisku w Jasionce, rozbudowały siatkę
połączeń krajowych, a wraz z odmrożeniem lotów zagranicznych wystartowały
połączenia do czterech słonecznych
destynacji. Dzięki temu LOT oferuje na
Jasionce już 60% rejsów z lipca 2019. Nadal
oczekiwany jest powrót niemieckiego
przewoźnika Lufthansa, który zapowiada
późną jesienią loty do Monachium.
W obecnej siatce połączeń z lotniska
w Jasionce na trasach krajowych można
lecieć kilka razy dziennie do Warszawy,
dwa razy w tygodniu do Szczecina oraz
raz w tygodniu do Gdańska. Na rejsach
międzynarodowych polecimy pięć razy
w tygodniu do Londynu, trzy razy w tygodniu do Dublina, a dwa razy tygodniowo
do Bristolu, Manchesteru i East Midlands.
Realizowane są również połączenia sezonowe do Zadaru, Barcelony, Salonik i Burgas. Od 22 sierpnia 2020 r. rozpoczną się
połączenia czarterowe do tureckiej Antalii,
gdzie tradycyjnie już chętnie wypoczywa
wielu mieszkańców regionu. •

• IN ENGLISH

GROWING NUMBER OF
PASSENGERS AT RZESZÓW
INTERNATIONAL AIRPORT
IN JULY 2020, RZESZÓW INTERNATIONAL
AIRPORT SERVED ALMOST 23 THOUSAND
PASSENGERS. IT WAS THE FIRST MONTH
OF REGULAR INTERNATIONAL FLIGHTS
SINCE THE OUTBREAK OF COVID-19. THE
AIRPORT MANAGEMENT WELCOMES THE
POPULARITY OF NEW HOLIDAY FLIGHTS
OPERATED BY LOT POLISH AIRLINES, BOTH
DOMESTIC – TO GDAŃSK AND SZCZECIN –
AND INTERNATIONAL – TO ZADAR, BURGAS

AND THESSALONIQUE. RYANAIR HAS
ALSO RECORDED AN INCREASE IN THE
NUMBER OF PASSENGERS ON FLIGHTS TO
LONDON, MANCHESTER AND DUBLIN. IN
JULY, RYANAIR’S BOEINGS 737 LANDED IN
JASIONKA ABOUT 100 TIMES.

-We welcome the fact that families with
children travel from our airport again.
More and more people return to flying as
they realise that the sanitary regime and
additional restrictions introduced at airports ensure extra safety. But we are also
aware that achieving results similar to the
ones we got last year will be a difficult and
lengthy process,’ said Adam Hamryszczak,
CEO at Rzeszów International Airport.
In July 2019, Ryanair operated about
200 flights, and over half of them were
available in the first month after relaunching international flights. LOT Polish Airlines, the secondlargest airlines at Rzeszów
Airport, have developed their schedule of
domestic flights and relaunched flights to
four sunny destinations. As a result, the
airlines are currently offering as much as
60% of the flights of 2019. The airport is
awaiting the return of German Lufthansa
Airlines, which announced the relaunch of
flights to Munich in late autumn.
The current flight schedule at Rzeszów
International Airport includes domestic
flights to Warsaw (several times a day),
Szczecin (twice a week) and Gdańsk (once
a week) as well as international flights to
London (five times a week), Dublin (three
times a week), Bristol, Manchester and
East Midlands (twice a week). There are
also seasonal flights to Zadar, Barcelona,
Thessalonique and Burgas. From 22 August 2020, the airport is launching charter
flights to Antalya, Turkey, which is one
of the most popular destinations among
travellers from the region. •
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Podkarpackiego. Nowe wakacyjne trasy zaoferowane przez LOT, to nie tylko ukłon w stronę
rodzimych pasażerów, ale także możliwość
promocji walorów turystycznych Podkarpacia
wśród zagranicznych turystów z południa
Europy –dodaje Władysław Ortyl. •

• IN ENGLISH

START YOUR HOLIDAY SAFE
WITH RZESZÓW AIRPORT
ZADAR, THESSALONIQUE, BARCELONA,
BURGAS, GDAŃSK AND SZCZECIN – FLIGHTS
TO THESE SUNNY DESTINATIONS DIRECTLY
FROM RZESZÓW AIRPORT ARE OPERATED BY
LOT POLISH AIRLINES IN JULY AND AUGUST.
OUR NATIONAL CARRIER HAS ANNOUNCED
ITS SUMMER FLIGHT SCHEDULE TO MEET THE
EXPECTATIONS OF PASSENGERS WHO WANT
TO SPEND THIS YEAR’S HOLIDAY BY THE
BALTIC SEA OR ABROAD.

BEZPIECZNE WAK ACJE
Z W YLOTEM Z JASIONKI
ZADAR, SALONIKI, BARCELONA, BURGAS, GDAŃSK ORAZ SZCZECIN – DO TYCH SŁONECZNYCH
DESTYNACJI BĘDZIE MOŻNA POLECIEĆ W LIPCU I SIERPNIU BEZPOŚREDNIO Z RZESZOWA
NA POKŁADZIE SAMOLOTÓW PLL LOT. NARODOWY PRZEWOŹNIK OGŁOSIŁ LETNIĄ SIATKĘ
POŁĄCZEŃ, WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM PODRÓŻNYCH, KTÓRZY CHCĄ SPĘDZIĆ
TEGOROCZNE WAKACJE NAD BAŁTYKIEM LUB POZA GRANICAMI POLSKI.

tekst i zdjęcia
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wznowieniu w czerwcu lotów krajowych, z początkiem lipca lotnisko
w Rzeszowie weszło w kolejny etap „odmrażania” transportu lotniczego. To ważna
decyzja, która ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale także psychologiczne - mówi
Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu
Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”. - Wszyscy
adaptujemy się do nowej rzeczywistości, zachowując zasady bezpieczeństwa, a zarazem
dążąc do powrotu do normalnego życia,
którego jednym z elementów jest możliwość
podróżowania. Cieszę się, że znaleźliśmy się
wśród lotnisk regionalnych, które w miesiącach wakacyjnych mogą zaoferować pasażerom bezpośrednie, regularne połączenia do
Chorwacji, Grecji, Hiszpanii i Bułgarii ale
również na północ Polski. Wierzę, że nowe
trasy spotkają się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców Podkarpacia.

Bezpośrednie połączenia z Jasionki do
Burgas i Salonik realizowane są w piątki.
W każdą sobotę wakacji polecą samoloty
do Zadaru, i Gdańska. W niedziele na
wymarzone wakacje udadzą się w podróż
z podrzeszowskiego lotniska do Barcelony.
Zgodnie z opublikowanym rozkładem nowe
trasy będą realizowane raz w tygodniu do
końca sierpnia. Inaczej wygląda sytuacja
z Połączeniem do Szczecina. Tutaj narodowy
przewoźnik zaplanował połączenia w poniedziałki i czwartki zaczynając od 16 lipca.
- Od kilku lat Województwo Podkarpackie, jako większościowy właściciel spółki
lotniskowej, aktywnie współpracuje z naszym
narodowym przewoźnikiem, zachęcając go do
rozwoju swojej działalności w naszym regionie,
zarówno jeśli chodzi o nowe połączenia, jak
i obsługę techniczną samolotów – mówi
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa

‘After relaunching domestic flights in June,
in early July, Rzeszów Airport entered
another stage of ‘unfreezing’ air transport.
It’s an important step of both economic
and psychological significance,’ said Adam
Hamryszczak, CEO at Rzeszów International Airport. ‘We’re all adapting to the
new reality, following safety rules and seeking to return to normality, which includes
travelling. I’m glad we’re one of the regional
airports offering regular direct flights to
Croatia, Greece, Spain and Bulgaria as well
as Northern Poland this summer. I believe
that the new routes will be of great interest
to the inhabitants of Subcarpathia.’
Direct flights from Rzeszów to Burgas
and Thessalonique are operated on Friday.
Summer flights to Zadar and Gdańsk depart on Saturday. On Sunday, tourists can
set off on their dream holiday to Barcelona.
Following the flight schedule, flights to
the new destinations will be operated once
a week until the end of August. It is not
the case with flights to Szczecin. These are
scheduled on Monday and Thursday starting from 16 July.
‘For several years, as a majority shareholder in the airport company, Subcarpathian Province has been actively cooperating
with our national carrier, encouraging the
airlines to develop their activities in the
region, both in terms of new routes and
maintenance services,’ said Władysław
Ortyl, Marshal of Subcarpathian Province.
‘The new holiday destinations offered by
LOT are not only a nod towards our passengers but also an opportunity to promote the
tourist attractions of Subcarpahia among
foreign tourists from Southern Europe,’
added Władysław Ortyl. •
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LOTNISKO W JASIONCE
PARTNEREM PROGRAMU

#CZ ASNAPODK ARPACKIE
tekst i zdjęcia
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awet 30 procent zniżki na bilety wstępu
do muzeów, zamków i innych obiektów
turystycznych na Podkarpaciu otrzymają
podróżni, którzy dotrą do naszego regionu
samolotem lub pociągiem. Samorząd
województwa podkarpackiego wraz z partnerami, wśród których jest Port Lotniczy
„Rzeszów-Jasionka” od 13 lipca uruchomiony został program #CzasNaPodkarpackie, którego celem jest ożywienie ruchu
turystycznego w regionie. Bilety lotnicze
i kolejowe są przepustką do otrzymania rabatów m.in. w Muzeum-Zamku w Łańcucie,
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie,
Bieszczadzkiej Kolejce Leśnej czy Zamku
w Krasiczynie. Udział w nowej inicjatywie
zadeklarowało już kilkadziesiąt instytucji
kultury oraz firm z branży turystycznej.
Start programu #CzasNaPodkarpackie
zbiega się z rozszerzeniem oferty lotniska
w Jasionce o regularne połączenia krajowe
z Gdańskiem i Szczecinem.

Podróżowanie za granicę jest w pewnym stopniu ograniczone więc turyści
będą wypoczywać w kraju - powiedział
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl. Liczymy, że ze względów
na cenne walory przyrodnicze będą
wybierać Podkarpacie i chcemy im w tym
wyborze pomóc. Chcemy podpowiedzieć,
wskazać ciekawe miejsca w naszym
regionie, które gwarantują nietuzinkowe
wspomnienia, atrakcyjną i bezpieczną
formę spędzenia wolnego czasu. Chcemy
promować walory Podkarpacia, ale w ten
sposób również pomóc branży turystycznej,
która znalazła się w kryzysie. Mimo trwających utrudnień związanych z pandemią
dotarcie do Podkarpacia staje się łatwiejsze
nawet z najbardziej odległych zakątków
Polski, bo z Jasionki możemy podróżować
do Gdańska, a już niebawem uruchomione
zostanie połączenie ze Szczecinem. To
także dobra informacja dla turystów, którzy

po wypoczynku w Bieszczadach będą
chcieli także spędzić kilka dni nad polskim
morzem – dodał W.Ortyl.
Chcemy być aktywnym graczem w projektach wpływających na rozwój regionalnej turystyki. W terminalu pasażerskim
powstanie specjalny punkt informacyjny,
w którym podróżni zainteresowani
udziałem w programie otrzymają wszelkie
niezbędne informacje oraz dedykowany
pakiet voucherów - powiedział prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
- Adam Hamryszczak. Poprzez nasze działania konsekwentnie wspieramy rodzimą
turystykę. Od 20 czerwca uruchomione zostało połączenie z Gdańskiem, które cieszy
się dużym zainteresowaniem podróżnych.
Natomiast 16 lipca wystartowały samoloty
na trasie Rzeszów-Szczecin. To zupełnie
nowe połączenie, które realizowane jest 2
razy w. Zwiększona została także ilość rotacji między Rzeszowem a Warszawą dając
możliwość połączenia naszego lotniska
z kolejnymi portami regionalnymi w kraju-.
- dodaje A.Hamryszczak
K A M PA N I Ą O B J Ę T E ZO S TA ŁY:

1. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
2. Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego
Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych
3. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach
Mineralnych
4. Bieszczadzka Kolejka Leśna
5. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach
Dolnych

PORT LOTNICZY / AIRPORT

6. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
7. Muzeum Lizaka w Jaśle
8. Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy
9. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce
10. Muzeum Dziedzictwa Kresów
11. Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
12. Muzeum-Zamek w Łańcucie
13. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
14. Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
15. Podziemne Przejście Turystyczne
w Jarosławiu
16. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
17. Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasicznynie
18. Arboretum w Bolestraszycach
19. Muzeum Ziemi Leżajskiej
20. Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie
Sandomierskim
21. Biuro podróży Pawuk - spływy pontonowe
OR A Z OBIEKT Y WPISANE NA LISTĘ
Ś W I AT O W E G O DZ I E DZ I C T W A U N E S C O

1. Cerkiew w Radrużu
2. Kościół w Haczowie
3. Kościół w Bliznem,
4. Cerkiew w Chotyńcu
5. Cerkiew w Smolniku nad Sanem
6. Cerkiew w Turzańsku •
• IN ENGLISH

RZESZÓW INTERNATIONAL
AIRPORT JOINS
#CZASNAPODKARPACKIE
Passengers who arrive in the region by
plane or train may receive up to 30% discount on passes to museums, castles and
other tourist attractions in Subcarpathia.
From 13 July, the local government of
Subcarpathian Province together with its
partners, including Rzeszów International
Airport, launched #CzasNaPodkarpackie [Time for Subcarpathia] programme
aimed at boosting tourism in the region.
Plane and train tickets will entitle
passengers to discounts in, for example,
the Castle Museum in Łańcut, the Glass
Heritage Centre in Krosno, the Bieszczady
Forest Railway and the Krasiczyn Castle.
Several dozen cultural institutions and
tourism companies have declared their
willingness to participate in the initiative.
#CzasNaPodkarpackie programme
coincides with expanding the airport offer
with regular domestic flights to Gdańsk
and Szczecin.
‘Travelling abroad is limited to some
extent, so tourists are going to spend their
holiday in Poland,’ said Władysław Ortyl,
Marshal of Subcarpathian Province. We
hope they choose Subcarpathia with its

natural values and we want to help them
do it. We want to provide advice and
information on the best tourist attractions
in the region, which guarantee a remarkable experience and offer attractive and
safe entertainment. We want to promote
the assets of Subcarpathia but also help
the tourism industry, which has been hit
hard by the crisis. Flights from Gdańsk
and Szczecin will facilitate travelling to
Subcarpathia even from the most remote
regions in Poland, despite difficulties due
to the pandemic. It’s also good news for
tourists who want to spend a few days at
the seaside after their stay in Bieszczady,’
added W. Ortyl.
‘We want to take an active part in
projects aimed at the development of
regional tourism. We’ll set up a special
tourist information point in the passenger
terminal, where passengers interested
in the programme will receive all the
necessary information and a dedicated
package of vouchers,’ said Adam Hamryszczak, CEO at Rzeszów International
Airport. ‘Through our actions, we’re
consistently supporting Polish tourism.
On 20 June, the airport launched flights
to Gdańsk, which is a highly popular
destination among passengers. On 16 July,
we launched a brand new route between
Rzeszów and Szczecin. Flights on the
route are scheduled twice a week. We’re
also planning an increase in the number
of flights between Rzeszów and Warsaw,
which will improve airport connectivity
with other regional airports in Poland,’
added A. Hamryszczak.

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

T H E C A M PA I G N C O V E R S :

1. Museum of Folk Architecture in Sanok
2. Natural History Museum of the Bieszczady National Park in Ustrzyki Dolne
3. Bieszczady School of Crafts in Uherce
Mineralne
4. Bieszczady Forest Railway
5. Museum of Milling Industry and Countryside in Ustrzyki Dolne
6. Glass Heritage Centre in Krosno
7. Museum of Lollipop in Jasło
8. Carpathian Troy Open-Air Museum
9. Museum of Oil and Gas Industry in
Bóbrka
10. Borderlands Museum
11. Museum of Bedtime Cartoons in
Rzeszów
12. Castle Museum in Łańcut
13. Folk Museum in Kolbuszowa
14. Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
15. Underground Tourist Route in Jarosław
16. National Museum of Przemyśl
17. Castle and Park Complex in Krasiczyn
18. Arboretum in Bolestraszyce
19. Museum of Leżajsk
20. Castle and Park Complex in Baranów
Sandomierski
21. Pawuk Travel Agency – rafting
AND SITES CL A SSIFIED A S UNESCO
W O R L D H E R I TA G E S I T E S

1. Orthodox Church in Radruż
2. Church in Haczów
3. Church in Blizne
4. Orthodox Church in Chotyniec
5. Orthodox Church in Smolnik by
the San River
6. Orthodox Church in Turzańsk •
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NA LOTNISKO W JASIONCE
WRÓCIŁY POŁĄCZENIA
MIĘDZYNARODOWE!
1 LIPCA IRLANDZKI PRZEWOŹNIK RYANAIR WZNOWIŁ LOTY DO WIELKIEJ BRYTANII ORAZ
IRLANDII REALIZOWANE DO I Z PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA. WYSTARTOWAŁY
PIERWSZE SAMOLOTY DO LONDYNU ORAZ MANCHESTERU, A KOLEJNYCH DNIACH RUSZYŁY
POŁĄCZENIA DO BRISTOLU, EAST MIDLANDS I DUBLINA.

tekst i zdjęcia
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ieszymy się z powrotu Ryanaira na
rzeszowskie lotnisko. Wznawiane
połączenia od lat cieszą się ogromną popularnością - powiedział Adam Hamryszczak
Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów
–Jasionka”. Od czasu zamrożenia międzynarodowych połączeń lotniczych tysiące ludzi
nie mogło powrócić do swoich miejsc pracy
na Wyspach czy wylecieć na zaplanowany
urlop w Polsce. Teraz wreszcie staje się to
możliwe. My jako port jesteśmy w pełni
gotowi do wznowienia tych lotów, tak aby
podróże lotnicze znowu odbywały się
sprawnie a przede wszystkim bezpiecznie dodaje A. Hamryszczak.
Ryanair ze względów epidemiologicznych zachęca pasażerów do ograniczenia
liczby przewożonych bagaży rejestrowanych. Dodatkowo rekomenduje korzystanie
z odprawy online oraz zapisanie karty
pokładowej w smartfonie. Każdy posiadacz
biletu po wejściu do terminalu będzie
poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. W terminalu oraz samolocie
pasażerowie zobowiązani są do zakry-

wania dróg oddechowych np. maseczką
lub chustą. Wszystkie samoloty Ryanaira
są wyposażone w filtry powietrza HEPA
a powierzchnie wewnętrzne samolotów są
dezynfekowane. Przedstawiciele lotniska
zachęcają również do utrzymywania min 1,5
metrowego dystansu społecznego podczas
pobytu w terminalu.
Aktualnie z lotniska w Jasionce dwa
razy dziennie – rano i wieczorem – odlatują
samoloty do Warszawy, a raz w tygodniu,
w sobotnie popołudnie do Gdańska. Od 3
lipca wystartowały również letnie połączenia sezonowe do Zadaru, Barcelony, Salonik
i Burgas. Trwają rozmowy odnośnie
terminu ponownego uruchomienia lotów
z Rzeszowa do Monachium.•

• IN ENGLISH

INTERNATIONAL FLIGHTS FROM
RZESZÓW INTERNATIONAL
AIRPORT ARE BACK
ON 1 JULY, RYANAIR IRISH AIRLINES RELAUNCHED FLIGHTS BETWEEN RZESZÓW

WIĘCEJ NA ANYWHERE.PL

INTERNATIONAL AIRPORT AND THE UNITED KINGDOM AND IRELAND. THE FIRST
PLANES TO LONDON AND MANCHESTER
DEPARTED TODAY. ON THE FOLLOWING
DAYS, THE AIRLINES WILL RELAUNCH
FLIGHTS TO BRISTOL, EAST MIDLANDS
AND DUBLIN.

‘We’re glad that Ryanair returned to
Rzeszów Airport. The relaunched routes
have been very popular for years,’ said
Adam Hamryszczak, CEO at Rzeszów
International Airport. ‘After international
flights were grounded, thousands of
people couldn’t return to work in the UK
or go on holiday to Poland. Finally, it’s
possible. We, as an airport, are ready to
relaunch these flights, so that air travels
will be possible again and, primarily, safe,’
A. Hamryszczak added.
For epidemiological reasons, Ryanair
encourages passengers to reduce the number of their hold luggage. Also, it recommends checking in online and having the
boarding pass on the smartphone. After
entering the terminal, every passenger will
have a non-contact temperature check.
Passengers are obliged to cover their
mouth and nose in the terminal and on
the plane with, e.g. a face mask or a scarf.
All Ryanair planes are equipped with
HEPA air filters, and their inner surfaces
are disinfected. Airport representatives
also recommend keeping a distance of at
least 1.5 metres from others in the terminal.
At present, Rzeszów Airport operates
flights to Warsaw (twice a day, morning
and evening) and Gdańsk (once a week,
Saturday afternoon). From 3 July, summer
seasonal flights to Zadar, Barcelona, Thessalonique and Burgas will be relaunched.
Discussions are underway to relaunch
flights between Rzeszów and Munich.•
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DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS
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PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

1------

6:35

10:15

FR8224

738

1------

10:40

12:30

FR8225

738

----5--

16:05

19:45

FR8224

738

----5--

20:10

22:00

FR8225

738

/
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WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

------7

17:20

---4---
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NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

21:20

FR862

738

------7

21:45

23:55

FR863

738

22:20

FR862

738

---4---

22:45

00:55

FR863

738
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/

ARRIVAL
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PRZ YLOT / ARRIVAL
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TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE
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ODLOT / DEPARTURE
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TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-2---6-

6:15

9:50

FR7622

738

-2---6-

10:15
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FR7623

738
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TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE
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DNI T YGODNIA /
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ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE
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WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

-----6-

22:25

23:45

LO3515
REJS DO 26.09.2020

DH4

------7

06:20

07:45

LO3516

REJSY DO 27.09.2020

DH4
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L O N D Y N L U T O N | R YA N A I R
DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

---4---

18:15

21:40

FR3472

738

---4---

22:05

23:45

FR3473

738

-----6-

18:05

21:30

FR3472

738

-----6-

21:55

23:35

FR3473

738
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DNI T YGODNIA /
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ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

7:20

10:45

FR2136

738

--3----

11:10

12:45

FR2137

738

-----6-

12:10

15:35

FR2136

738

-----6-

16:05

17:40

FR2137

738

------7

18:05

21:30

FR2136

738

------7

21:55

23:30

FR2137

738

1------

18:10

21:35

FR2136

738

1------

22:00

23:35

FR2137

738

----5--

18:50

22:15

FR2136

738

----5--

22:40

00:15

FR2137

738
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M A N C H E S T E R | R YA N A I R

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

06:25

10:05

FR3202

738

------7

18:20

22:00

FR3202

738

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

--3----

10:30

12:25

FR3203

738

------7

22:25

00:20

FR3203

738

WARSZ AWA | PLL LOT

WARSZ AWA | PLL LOT
DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

12345-7

12:05

13:00

LO3801

DH4/E190/E195

12345--

05:30

06:25

LO3804

E170

-----6-

12:05

13:00

LO3801
REJS 26.09.2020

DH4

-----6-

05:30

06:25

LO3804
REJSY26.09.2020

E170

1234567

16:30

17:25

LO3807

DH4/E190

123456-

13:50

14:40

LO3806

DH4/E190/E195

12345-7

23:10

00:05

LO3803

DH4/E170

1234567

18:15

19:10

LO3812

DH4

Z ADAR | LOT

Z ADAR | LOT
DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

DNI T YGODNIA /
WEEK DAYS

ODLOT / DEPARTURE

PRZ YLOT / ARRIVAL

NR REJSU / FLIGHT NUMBER

TYP SAMOLOTU / AIRCRAFT TYPE

-----6-

11:10

13:10

LO570
REJS DO 19.09.2020

DH4

-----6-

08:25

10:30

LO569
REJS DO 19.09.2020

DH4

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ROZKŁADZIE PRZEDSTAWIAJĄ STAN NA 09.02.2020 R. GODZINY PRZYLOTÓW I ODLOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O SPRAWDZENIE PRZED PLANOWANĄ
PODRÓŻĄ AKTUALNYCH INFORMACJI U PRZEDSTAWICIELI LINII LOTNICZYCH W CELU POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI GODZIN LOTÓW.
Information included in the schedule presents data from 09.02.2020 Time of arrivals and departure may be changed. Before the flight, please contact a representative of the airlines to confirm current time of flights.

D U B L I N | R YA N A I R

D U B L I N | R YA N A I R

