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Drodzy 
Czytelnicy,

N a początek z praw-
dziwą przyjemno-
ścią zapraszam 
Państwa do lektury 
magazynu przy-

gotowanego specjalnie z myślą 
o Was. 

Nie jest to jednak jedyne zapro-
szenie, jakie chcę wystosować 
– zachęcam również wszystkich 
Państwa do dołączenia do wielu 
innych osób i firm oraz włącze-
nia się w działalność Stowarzy-
szenia Program Czysta Polska. 
Jego głównym celem jest popra-
wa stanu środowiska naturalnego 
w naszym kraju.

Mówi się i pisze obecnie bardzo 
wiele o klimacie, jakości powie-
trza, rosnących temperaturach, 
anomaliach pogodowych. No wła-
śnie – mówi się. A my – grupa firm 
związanych z Zygmuntem Solo-
rzem – postanowiliśmy już nie 
tylko mówić, ale też działać. Za-
chęcamy Państwa i zapraszamy 
do wspólnego działania – razem, 
zjednoczeni wspólnym celem, na 
pewno osiągniemy znacznie wię-
cej niż każdy z nas z osobna.

Jako firma sami podejmujemy 
już wiele działań w celu poprawy 
stanu i jakości otaczającego nas 
środowiska – wprowadzamy 
nowoczesne, proekologiczne 
technologie i rozwiązania, jak np. 
oszczędności paliwa, samocho-
dy elektryczne, zmniejszenie 
zużycia prądu, wody, ma-
teriałów, ale też edukujemy 
i promujemy postawy ekolo-
giczne w ponad 30 naszych 
kanałach telewizyjnych. 

Liczymy też na Państwa, na 
wszystkich, którym zależy na 
środowisku naturalnym, na 
dzieciach czy wnukach 
i przede wszystkim ich 
przyszłości. Liczymy 
na Wasze zaangażo-
wanie, pomysły czy 
inicjatywy. Jesteśmy 
otwarci. Zaprasza-
my do działania 
i zapisywania się do 
Stowarzyszenia. 

A w magazynie będzie można też 
przeczytać o naszych całkowicie 
nowych usługach i produktach 
związanych z troską o środowisko 
– to już nie tylko telewizja, internet 
i telefon, ale też pomysł dla każ-
dego z nas – własny prąd. Każdy 
teraz będzie mógł wyprodukować 
sobie w domu prywatną energię. 
Zaoszczędzić i jeszcze na tym 
zarobić.

Piszemy również o naszych naj-
nowszych usługach, w tym o no-
wych sposobach dostarczania 
telewizji poprzez internet, czyli 
ofercie IPTV i OTT, oraz o usłu-
gach telekomunikacyjnych, w tym 
internecie stacjonarnym i świa-
tłowodowym. Będzie można też 
przeczytać o najlepszych i najcie-
kawszych programach Telewizji 
Polsat. 

Grupa Polsat jest polskim przed-
siębiorstwem, powstałym ponad 
25 lat temu. Ważne jest dla nas 
wszystko, co jest związane z Pol-
ską – stąd też przyłączamy się 
do inicjatywy Zygmunta Solorza, 
naszego założyciela, który ogłosił 
inicjatywę walki o lepszą, czystszą 
Polskę i powołał do życia Stowa-
rzyszenie Program Czysta Polska, 
otwarte dla wszystkich chętnych.

Zapraszam do lektury! 
 Z wyrazami szacunku,

Szanowni Państwo,

O ddając w Wasze ręce kolejny numer „Brawo Ty!”, nie 
mogłam oprzeć się refleksji, jak bardzo zmienił się 
świat w ostatnich dekadach. Bezdyskusyjnie pod 

względem zaawansowania technologii, coraz bogatszej oferty, 
którą rynek – także telewizyjny – ma nam do zaoferowania. 
Najnowsze produkcje Polsatu, które zapowiadamy na łamach 
magazynu, to spektakularne show, seriale realizowane z ol-
brzymim rozmachem („Wiosenne hity Polsatu”). Dostępne 
dzięki technologii, o której jeszcze kilka lat temu mogliśmy 
tylko pomarzyć („Nie tylko prędkość ma znaczenie”). To robi 
wrażenie! 

My, urodzeni w wieku XX, dorastaliśmy w przekonaniu, że 
świat można i należy zmieniać w sposób spektakularny. 
Polecieć w kosmos, wynaleźć lekarstwo na raka lub choćby 
zdobyć Nagrodę Nobla (o sztokholmskiej gali piszemy na str. 
100). Dzięki takiemu myśleniu nasza rzeczywistość zmieniała 
się w imponującym tempie. I zmienia nadal! Gorzej, że za tą 
mentalnością wielkich sukcesów szła też niepohamowana 
konsumpcja, która w końcu postawiła naszą planetę na skraju 
przepaści. Na szczęście lata 20. XXI wieku, w które właśnie 
weszliśmy, niosą ze sobą otrzeźwienie. Refleksję i trend w kie-
runku samoograniczenia. Sformułowanie „zmieniać świat na 
lepszy” oznacza dziś zupełnie coś innego niż jeszcze dziesięć, 
dwadzieścia lat temu. Czy ktoś wówczas sobie wyobrażał, że 
Prezydent RP będzie biegał po lesie, zbierając śmieci („#Dba-
MY o lasy”)? Że zrezygnujemy z nowoczesnych, reklamowa-
nych środków czyszczących, by wiosenne porządki robić sodą 
i octem? Że władza, obywatele i samorządy zbudują wspólny 
front w walce ze smogiem (o Rybniku, który chce czystego 
powietrza, piszemy na str. 22)? A jednym z najgoręcej dysku-
towanych tematów będą najdoskonalsze systemy segregacji 
śmieci („Śmieci na wagę złota”)?

Niesamowite jest też to, że ten trend przekłada się na wszyst-
kie dziedziny życia. Ludzie nie szukają już cudownego lekar-
stwa na wszystko, ale wolą budować zdrowie i odporność natu-
ralnymi metodami.  Zamiast sportów ekstremalnych wybierają 
proste, ruchowe aktywności, jak nordic walking. Cenią sobie 
naturalność i minimalizm w modzie i kosmetykach. 

Nie ukrywam, podoba mi się ten trend. I gdybym miała w jed-
nym zdaniu streścić, o czym jest numer „Brawo Ty!”, który 
właśnie trzymacie Państwo w rękach – to właśnie o nim. 
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Mirosław 
Błaszczyk

Prezes Zarządu 
Cyfrowego Polsatu 

i Polkomtelu, 
operatora sieci 

Plus

INTERNET

Plus Światłowód 
– szybki i niezawodny 
Internet
A do tego laptop na raty!

Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w Regulaminie Promocji 
z grupy ofert „Plus Internet Stacjonarny” oraz w Regulaminie Promocji 
„Plan Zero” na plus.pl

PLUS.PL

PLUS 
ŚWIATŁOWÓD

Laptop OMEN 15-DC1065NW
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StaniSław JanowSki
Prezes zarządu stowarzyszenia
Prezes zarządu telewizji Polsat

Zapraszamy do kontaktu 
ze Stowarzyszeniem 

Program Czysta Polska:
tel. 222 136 136

kontakt@programczystapolska.pl

Wiele cały czas móWi się o klimacie – o smogu, coraz 
Wyższych temperaturach, anomaliach pogodoWych. 

i już nie tylko mówi – wszyscy zgadzają się, że trzeba coś zrobić. 
nieważny jest już powód – ważne jest to, że klimat naprawdę się 

zmienia – niestety na gorsze.

kim
jesteśmy?

Z ygmunt Solorz oraz firmy 
i osoby z nim współpracują-
ce powołały do życia Stowa-
rzyszenie Program Czysta 

Polska, którego misją jest inicjowanie 
zmian, edukowanie społeczeństwa 
oraz nagłaśnianie ważnych tematów 
i akcji związanych z ekologią, ochroną 
środowiska i poprawą jakości życia.

EDUKACJA

Jednym z głównych założeń, ja-
kie przyświecają powołaniu naszego 
Stowarzyszenia, jest edukacja społe-
czeństwa, mająca na celu przybliże-
nie korzyści z ekologicznego trybu 
życia. Nie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, jak bardzo nasze dzia-
łania i sposób, w jaki funkcjonujemy 
na co dzień, oddziałują na środowisko, 
a w konsekwencji na nasze zdrowie 
i życie. Chcemy wprost mówić o tym, 
że postawy proekologiczne nie powin-
ny pozostawać jedynie w sferze dekla-
racji, szczególnie że w wielu przypad-
kach są bardzo proste do wdrożenia, 
a jednocześnie zdecydowanie tańsze 
od tradycyjnych rozwiązań.

INFORMACJA

Jako Grupa Polsat chcemy udo-
stępnić nasze media do nagłaśniania 
oraz promowania najważniejszych ak-
cji i tematów związanych w ekologią. 
Nasze kanały telewizyjne będą stano-
wiły forum do dyskusji oraz miejsce 
spotkań autorytetów i ekspertów z za-
kresu medycyny, ochrony środowiska, 

energii i innych dziedzin związanych 
z szeroko pojętą ekologią. 

INICJOWANIE ZMIAN

Zmiany zaczynamy od siebie. 
Wszędzie, gdzie to możliwe, moderni-
zujemy naszą infrastrukturę, a starsze 
rozwiązania zastępujemy nowocze-
snymi, przyjaznymi dla przyrody. 

Wierzymy, że 
konsekWencją naszych 
działań będzie zmiana 

podejścia nas Wszystkich 
do kWestii ekologii 

i jednoczesna popraWa 
jakości naszego życia. 

na tym zależy nam 
najbardziej.

STOWARZYSZENIE

Wśród założycieli, rady i zarzą-
du Stowarzyszenia są przedstawicie-
le firm wchodzących w skład Grupy 
Polsat. 

członkostWo  
W naszym stoWarzyszeniu 

jest bezpłatne. 
Nie pobieramy w związku z tym 

żadnych składek. Jeśli chcesz być na 
bieżąco z tematami ekologicznymi, 
z najważniejszymi inicjatywami i tren-
dami z Polski i ze świata, masz ciekawe 
spostrzeżenia i pomysły i chciałbyś się 
nimi podzielić – dołącz do Stowarzy-
szenia Program Czysta Polska. 
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Zapisz się do Stowarzyszenia

Naszym celem jest poprawa jakości środowiska w Polsce!

Jeśli chcesz razem z nami:
• Dbać o środowisko

• Edukować społeczeństwo 
• Nagłaśniać ważne tematy i akcje

• Inicjować zmiany 
Dołącz do nas – to takie proste i nic Cię nie kosztuje!

Wystarczy, że wypełnisz deklarację ze strony obok i dostarczysz ją nam: 
• Osobiście do punktów sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu 

• Za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Program Czysta Polska, 
al. Stanów Zjednoczonych 61A; 04-028 Warszawa 

• Pocztą e-mail na adres: kontakt@programczystapolska.pl

Deklarację można też wypełnić na stronie: www.programczystapolska.pl

Bez nazwy-1   1 22.02.2020   20:30

www.programczystapolska.pl   •   email kontakt@programczystapolska.pl   •   tel. (+48) 222 136 136

Wypełnij, wytnij i zanieś do punktu Plusa i Cyfrowego Polsatu
lub wyślij do nas e-mailem: kontakt@programczystapolska.pl

Możesz też wysłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Program Czysta Polska
al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA 
 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:

PESEL:

    , dnia:                                      podpis: 

Oświadczam że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną na odwrocie informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. 

Jeżeli wprowadzone dane dotyczą osoby, która ma mniej niż 16 lat, to wymagana jest dodatkowa zgoda rodzica lub innego opiekuna 
ustawowego. Wyrażam zgodę na przystąpienie w/w osoby do Stowarzyszenia Program Czysta Polska. 

podpis przedstawiciela ustawowego:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:

PESEL:

    , dnia:                                      podpis: 

Oświadczam że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną na odwrocie informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. 

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

DLA OSÓB FIZYCZNYCH PONIŻEJ 16. ROKU ŻYCIA 

deklaracja_SCP_os_fiz_prawne_Brawo Ty_got_7.indd   1 21.02.2020   09:52



www.programczystapolska.pl   •   email kontakt@programczystapolska.pl   •   tel. (+48) 222 136 136

Oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej, że znane mi są cele i zadania Stowarzyszenia, a ponadto deklaruję 
chęć wsparcia jego działalności oraz rozwoju. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z podaną poniżej informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. 
W przypadku podania danych osoby kontaktowej innej niż osoba reprezentująca kandydata, zobowiązuję się do poinformowania 
osoby kontaktowej o udostępnieniu dotyczących jej danych osobowych Stowarzyszeniu i zasadach ich przetwarzania.
Jednocześnie oświadczam, że jestem uprawniona/y do reprezentacji kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenie. 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA 
 

DLA OSÓB PRAWNYCH 

Niniejszym deklaruję wstąpienie w poczet Członków wspierających Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Firma:

Adres:

Adres e-mail:

Numer KRS:

Telefon:

Imię i Nazwisko (osoba kontaktowa):

Imiona i Nazwiska (osób reprezentujących kandydata):

    , dnia:                                            podpis: 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000809992, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa („Stowarzyszenie”). Stowarzyszenie 
przetwarza Państwa dane osobowe (w tym dane osób kontaktowych i reprezentujących kandydatów będących osobami prawnymi oraz dane 
osobowe przedstawicieli ustawowych małoletnich członków) na podstawie: (1) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – w celu umożliwienia Państwu (lub reprezentowanym 
przez Państwa podmiotom) przystąpienia do Stowarzyszenia, umożliwienia wykonywania uprawnień lub obowiązków związanych 
z członkostwem w Stowarzyszeniu – w szczególności poprzez prowadzenie komunikacji ze Stowarzyszeniem, jak również wykonania innych 
zobowiązań Stowarzyszenia, (2) lit. c tego przepisu w celu wykonywania obowiązków prawnych Stowarzyszenia oraz (3) lit. f tego przepisu 
– w celu zapewnienia komunikacji Stowarzyszenia z innymi podmiotami, informowania o działalności Stowarzyszenia mającej na celu realizację 
jego zadań statutowych oraz prowadzenia tej działalności, a także umożliwienia Stowarzyszeniu dochodzenia ewentualnych roszczeń, co 
stanowi prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, o którym mowa w ww. przepisie. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej 
deklaracji jest niezbędne do zarejestrowania członkostwa w Stowarzyszeniu oraz udziału w jego pracach. Przetwarzanie danych osobowych 
może być powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi takie jak obsługa IT, czy zapewnienie obsługi komunikacji, 
w tym korespondencji. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu oraz okres po 
jego zakończeniu, niezbędny do wykonania ewentualnych uprawnień lub obowiązków, w tym wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów. Przysługują Państwu prawa żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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czysta polska

gra w zielone!
Grupa Polsat
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Wizja zygmunta Solorza, 
inicjatora StoWarzySzenia 

Program czySta PolSka, 
to nie tylko uczynienie Polski 

czystą, ale także wspólna troska 
o kraj i dbanie o jego środowisko 
naturalne, powietrze, wodę czy 

otaczającą przyrodę. Firmy, w które 
jest zaangażowany, nie od dziś 

podejmują działania proekologiczne.

G rupa Cyfrowy Polsat inten-
sywnie pracuje nad kwestia-
mi związanymi z wpływem 
na środowisko naturalne. 

Kontroluje zużycie surowców i oszczę-
dza energię elektryczną. Skutecznie za-
rządza również odpadami i przekazuje 
je do wyspecjalizowanych firm recyklin-
gowych. Wprowadziła w ramach swojej 
floty samochody zeroemisyjne, w siedzi-
bie firmy zainstalowano ładowarki elek-
tryczne do samochodów, a także wpro-
wadzono rozwiązania typu car-sharing. 

Ze względu na technologiczny 
charakter prowadzonej działalności 
ważnym obszarem są elektrośmieci. 
W Cyfrowym Polsacie oraz Polkomte-
lu – firmach, które każdego roku wpro-
wadzają poprzez swoją ofertę na rynek 
dużą liczbę dekoderów, telefonów, mo-
demów, routerów, anten i innych urzą-
dzeń, znaczna część zużytego sprzętu 
trafia do recyklingu. W stacjonarnych 
punktach sprzedaży natomiast każdy 
może oddać zużyty sprzęt (telefony, 
akcesoria, itd.), który zostanie bezpłat-
nie poddany recyklingowi. Dostępne są 
również specjalne pojemniki przezna-
czone na zużyte akcesoria.

Wśród ekologicznych koncepcji 
Grupy Polsat wymienić możemy także 
stosowanie nowoczesnych rozwiązań 
związanych z przechowywaniem da-
nych w serwerowniach oraz najnow-
szych rozwiązań technologicznych 
w sieci telekomunikacyjnej, czy też 
elektronicznego obiegu dokumentów. 
Używane są oświetlenie typu LED, 
żarówki energooszczędne, jak rów-
nież automatyczne wyłączniki świateł 
w biurach. 

Także przekazywane klientom de-
kodery Cyfrowego Polsatu są eko – ich 
produkcja odbywa się w  należącej do 
grupy fabryce InterPhone Service, która 
posiada certyfikaty zgodne ze świato-
wymi standardami ISO. Ich specyfika-
cja jest zawsze zgodna z obowiązujący-
mi normami, a zużycie prądu w  trybie 
czuwania jest mniejsze niż 1 W. 

W edukację, komunikację i infor-
mację angażuje się także Telewizja 
Polsat, którą codziennie ogląda prawie  
20 milionów Polaków. Stacja przekazu-
je informacje o stanie i jakości powie-
trza, przyczynach, skutkach, ale też 
możliwych rozwiązaniach i sukcesach 
w walce o jego lepszą jakość. 

Wszędzie, Gdzie to możliWe, 
modernizujemy naszą 

infrastrukturę, a starsze 
rozWiązania zastępujemy 

noWoczesnymi, 
przyjaznymi dla przyrody. 
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ChCesz mieć prąd za darmo?  
Tak – za darmo. Nie „droższy”,  

nie „rosnące ceny”, nie martwienie się o kolejny 
rachunek – ale własny, darmowy prąd. 
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E nergia elektryczna będzie 
drożeć z roku na rok – i nie 
masz na to wpływu. Jak po-
kazują raporty ekspertów, 

rachunki za prąd mogą wzrosnąć na-
wet dwukrotnie w ciągu najbliższych 
10 lat. Rozwiązaniem jest własna 
„elektrownia” słoneczna. Wysokiej 
jakości instalacja fotowoltaiczna za-
pewni wysoką wydajność przez kil-
kadziesiąt lat działania i sprawi, że 
zapomnisz o podwyżkach i będziesz 
mieć więcej czasu dla siebie i rodziny 
oraz zero zmartwień związanych z ce-
nami prądu.

Zapraszamy do lektury poradnika, 
jak pieniądze przeznaczane dotąd na 
rachunki za energię elektryczną za-
mienić w dodatkową kwotę na dowol-
ne wydatki.

Oczywiście – nie ma cudów. Naj-
pierw trzeba trochę zainwestować  
– ale i tu jest doskonałe i proste roz-
wiązanie, bo znaczącą część wydat-
ków można po pierwsze odliczyć od 
podatku, a równie niemałą sumę do-
stać w formie dotacji od państwa.

 

do 5 Tys. zł doTaCji  
i poNad 100 Tys.  

odliCzeNia  
od doChodu  

w przypadku  
małżeńsTwa

ale po kolei

Fotowoltaika – trudne słowo, ale 
nazwa jest nieważna – istotne, o co 
w tym chodzi.

A jest to po prostu przetwarzanie 
energii ze słońca w nasz własny, do-
mowy prąd. 

Aby przetworzyć promienie sło-
neczne w prąd, potrzebne są panele fo-
towoltaiczne. Większość z nas zapew-
ne widziała je w swoim życiu – jest ich 
wszak w Polsce coraz więcej i więcej. 
A także cały świat zaczyna przecho-
dzić na produkcję energii ze słońca.

czego potrzeba,  
aby móc produkować 

sobie własny,  
darmowy prąd?

Dachu lub kawałka ogrodu. Pa-
nele na potrzeby domu instaluje się 
w ciągu kilku godzin na dachu lub 
w ogrodzie. Do tego potrzebne są też 
elementy instalacji elektrycznej, któ-
re zamontuje ekipa instalująca panele 
– w jej składzie na pewno będzie oso-
ba z uprawnieniami elektrycznymi/
elektromonterskimi.

na czym polega  
produkcja własnego, 

darmowego prądu?

Panele zbudowane z modułów, za-
instalowane na dachu zbierają w dzień 
promienie słoneczne, a następnie 
przekształcają energię słońca w prąd. 

Grupa polsat 
rozpoczyna kolejną 

wielką zmianę 
w polsce

Wprowadziliśmy rewolucję:

 w mediach, gdy na rynku 
pojawiła się Telewizja Polsat

 w dostarczaniu telewizji do 
milionów domów w Polsce – gdy 
zaczął działać Cyfrowy Polsat

 w zapewnieniu Polakom 
powszechnego dostępu do 

szybkiego internetu – w Plusie.

Teraz namawiamy wszystkich 
do wzięcia udziału  
w zmianie polski  

w Czystą polskę, w czyste 
środowisko – a zaczynamy  

od produkcji energii. 

Proponujemy wszystkim 
Polakom: zróbcie sobie prąd  

za darmo i zainstalujcie panele 
fotowoltaiczne – możecie o tym 

przeczytać poniżej.

a już wkrótce pokażemy 
nasze kolejne innowacyjne 

rozwiązania – prąd  
z wiatru, pompy ciepła, 

wymianę pieców 
„kopciuchów”, oświetlenie 

led-owe i wiele innych. 
zaczynamy nasz udział  

w transformacji energetycznej 
polski. i każdy z nas też  

może coś zrobić. do dzieła!

Jak mieć
za darmo
prąd

produkuj czystą energię ze słońca  
czy wiatru bez wysiłku i zadbaj  

o przyszłość planety i swoich bliskich. 
Bądź niezależny i oszczędzaj 

pieniądze dzięki czystej energii!  
jeśli chcesz 

dbać o czyste 

środowisko, dołącz 

do stowarzyszenia 

program Czysta 

polska
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jak  
działa  

instalacja 
fotowoltaiczna?

  panel fotowoltaiczny, który zosta-
nie zamontowany na Twoim dachu, 
zamienia promieniowanie słonecz-
ne na energię elektryczną prądu 
stałego; dzieje się to przez cały rok, 
niezależnie od warunków atmosfe-
rycznych czy zachmurzenia
  inwerter (falownik) zamienia prąd  
stały na zmienny i umożliwia ko-
rzystanie z wyprodukowanej ener-
gii przez wszelkie urządzenia elek- 

tryczne znajdujące się w gospodar-
stwie domowym
  jako producent energii otrzymu-
jesz od swojego operatora systemu 
dystrybucyjnego nowy, dwukie-
runkowy licznik energii – jeżeli 
produkujesz więcej energii, niż po-
trzebujesz w danym momencie, to 
nadwyżka jest odprowadzana do 
sieci energetycznej, którą później 
będzie można z niej odebrać
  instalacja fotowoltaiczna jest cał-
kowicie bezobsługowa, a monitoring 
na Twoim smartfonie pokaże Ci, 
ile energii zostało wyprodukowane 
każdego dnia.

prąd – co z nim robić,  
jak już go 

wyprodukujemy

Po pierwsze – co całkowicie oczy-
wiste – możemy mieć całą energię 
elektryczną za darmo w całym domu. 

Czyli mamy zasilanie we wszyst-
kich kontaktach: telewizor, lodówka, 
pralka, światło – cały prąd w całym 
domu za darmo.

Ale przecież może zdarzyć się, że 
nasze panele będą produkowały wię-
cej energii, niż jest to nam w danej 
chwili potrzebne, co wówczas? To bar-
dzo proste – nadwyżkę prądu można 
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nasza oferta:
Darmowy, dokładny audyt  

Nasi audytorzy przeprowadzą 
dokładny audyt na podstawie otrzy-
manych materiałów dokumentacji 

oraz wizyty w domu.
 

projekt i wizualizacja instalacji 
Dla każdego klienta przygotowu-

jemy optymalny projekt, uwzględ-
niający specyfikę nieruchomości 

i otoczenia.
 

finansowanie i montaż 
Jeżeli będziesz potrzebował i chciał 

– pomożemy w przeprowadze-
niu cię przez proces udzielenia 

kredytu bez wychodzenia z domu. 
Nasze ekipy realizują montaże 

ekspresowo.
 

zgłoszenie i monitoring 
Przygotujemy i wyślemy zgłosze-

nie twojej instalacji do twojego 
dystrybutora, który wymieni licznik 
na dwukierunkowy, aby twoja insta-
lacja mogła produkować, przekazy-
wać, a także pobierać prąd z sieci. 

Po jej uruchomieniu skonfigurujemy 
monitoring na twoim smartfonie.

 
aplikacja 

Będziesz mieć nowoczesną aplika-
cję do zarządzania swoją instalacją 
i dostęp do wszelkich potrzebnych 

ci danych i informacji.

to będzie prawdopodobnie naj-
rozsądniejsza decyzja zakupowa 
w twoim życiu, wpływająca pozy-
tywnie na stan twoich finansów.  

 
Poprowadzimy cię przez cały pro-

ces – od audytu po zgłoszenie goto-
wej instalacji do operatora systemu 

dystrybucyjnego. Dzięki jednej 
decyzji i kilku podpisom zapewnisz 

sobie spokojny sen i darmową, 
czystą energię na wiele lat. 

 
wyprzedź podwyżki i zapewnij 
sobie darmowy prąd na lata. 

Zadzwoń i sprawdź, 
jakie to proste

  zgłoś się do nas – zadzwoń 

  powiedz nam, jaki masz dom, jaki dach 
oraz czym jest pokryty

  podaj nam, ile wydajesz na rachunki za 
prąd oraz ile energii zużywasz rocznie 
(można to odczytać z faktur za prąd)

  powiemy ci, jakiej instalacji i ilu paneli 
potrzebujesz

  powiemy ci, ile to może kosztować

  wyślemy do ciebie naszego doradcę, 
który wykona szczegółowy audyt pod 
instalację fotowoltaiczną, a także odpo-
wie na wszystkie pytania oraz przygotu-
je ofertę – pomożemy w sfinansowaniu 
zakupu instalacji

  doradzimy i pomożemy uzyskać dotację 
z Programu „Mój Prąd” – (do 5 tys. zł); 
można zainstalować od 2 do 10 kW

  nasz doradca, który Państwa odwiedzi, 
wyjaśni, jak uzyskać ulgę termomoder-
nizacyjną (do 53 tys. na osobę, ponad 
100 tys. na małżeństwo).

a po Tym wszysTkim przez 
kilkadziesiąT laT BędzieCie 

mieć własNy, prywaTNy 
prąd za darmo.

Wariant instalacji zależny jest od twoich 
potrzeb i tego, ile zużywasz prądu – po tej 
informacji powiemy ci, ilu paneli potrzebu-
jesz i jaki będzie ich koszt. Wyjaśnimy ci 
też, jak je sfinansować, jak zyskać dotację 
z Programu „Mój Prąd” i odliczyć wydatki 
w rocznym rozliczeniu PIt.

Doradzimy Ci, załatwimy wszystkie formalności  
oraz pomożemy w pozyskaniu finansowania

Pomożemy Ci przeprowadzić wszystko  
od początku do końca:

nr tel. 222 136 222

  instalujesz tyle paneli, ile Ci  
potrzeba – doradzi Ci tę ilość  
nasz doradca
  możesz zyskać korzystne finanso-
wanie zakupu paneli i ich instalacji 
  możesz zyskać do 5 tys. dotacji 
z NFOŚiGW

 najważniejsze punkty

  możesz odliczyć do 53 tys.  
sam lub 106 tys. wspólnie z małżonką lub 
małżonkiem od dochodu przy rozliczeniu 
podatkowym przez kolejnych 6 lat
  nadwyżkę prądu magazynujesz w sieci 
i odbierasz wtedy, kiedy jej potrzebujesz

i masz prąd
za darmo! !

Licznik
inwerter

przesłać i przechowywać w sieci po-
przez normalne przyłącze do sieci 
energetycznej, jakie mamy w domu. 
Gdy będziemy potrzebować więcej 
prądu – odbierzemy go z sieci. 

Chociaż nie cały – jeżeli nasza in-
stalacja ma do 10 kW – zakład energe-
tyczny pobiera 20 proc. oddanego przez 
nas prądu, czyli jeśli oddamy 1 kWh, to 
dostaniemy  z powrotem tylko 0,8 kWh. 
Jeżeli instalacja ma więcej niż 10 kW, to 
zakład energetyczny zabiera 30 proc. 
przechowywanej przez nas energii.

Nasz prąd przekazany do sieci mo-
żemy odebrać w ciągu 365 dni od mo-
mentu jego przekazania.

Grupa Polsat pracuje również nad 
domową produkcją energii z wiatru - po-
przez niewielkie wiatraki/turbiny wia-
trowe instalowane na dachach lub przy 
domu, a połączone również w jedną in-
stalację z panelami fotowoltaicznymi. 
Jest to rozwiązanie polecane szczególnie 
w klimacie takim jak u nas, w Polsce. Ale 
więcej o tym już wkrótce. Podobnie jak o in-
nych innowacjach. I tak jak kiedyś Polska 
przeszła z drewnianej w murowaną, tak te-
raz zmieni się z węglowo-smogowej w zie-
loną i czystą, z nowymi, ekologicznymi źró-
dłami energii. Energii, która jest czysta, nie 
truje, i w dodatku każdy może sobie ją sam 
wyprodukować i mieć prąd za darmo. 
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P rzeciwnicy rozwiązań ekolo-
gicznych, które mają zastoso-
wanie czy to w naszych do-
mach, czy gospodarce, często 

twierdzą, że „ekologia jest droga i się nie 
opłaca”. Tymczasem istnieje w prawie i na 
rynku wiele rozwiązań finansowych, które 
zdecydowanie mówią coś innego.

Począwszy od dotacji z państwowych 
funduszy i programów, przez dotacje od 
samorządów, aż po odliczenia od dochodu 
przy składaniu zeznań podatkowych.

Poniżej lista wszystkiego, co można 
odliczyć od dochodu przy rozliczeniu po-
datków – od paneli fotowoltaicznych i ich 
instalacji czy wymianę „kopciuchów”, aż 
po wymianę drzwi czy okien.

Wykaz obejmuje towary, urządzenia, ma-
teriały i usługi, których kupno i zastosowanie 
w nieruchomościach mieszkalnych w związku 
z  realizacją przedsięwzięć termomoderniza-
cyjnych pozwoli na korzystanie z ulgi podatko-
wej odliczanej od dochodu w rocznym zeznaniu 
podatkowym PIT.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 
21 grudnia 2018 r. Ministra Inwestycji i Rozwoju 
w sprawie określenia wykazu rodzajów mate-
riałów budowlanych, urządzeń i usług związa-
nych z realizacją przedsięwzięć termomoderni-
zacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Inwestując w rozwiązania 
przyjazne środowisku – panele 
fotowoltaiczne, nowe piece czy 

energooszczędne okna – możesz 
skorzystać z dotacji i odliczeń. 

Oto konkrety...

„czysty pieniądz”
Jest z tego

Ekologia się opłaca!

  materiały budowlane wykorzystywane  
do docieplenia przegród budowlanych,  
płyt balkonowych oraz fundamentów,  
wchodzące w skład systemów dociepleń  
lub wykorzystywane do zabezpieczenia  
przed zawilgoceniem

  węzeł cieplny wraz z programatorem 
temperatury

  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze 
sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia spalin

  kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze 
sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia spalin

  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej

  materiały budowlane wchodzące w skład 
instalacji ogrzewczej

  materiały budowlane wchodzące w skład 
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

  zbiornik na gaz lub zbiornik na olej

  kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 
wymagania określone w rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 
2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/
WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe  
(Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100)

  materiały budowlane wchodzące w skład 
systemu ogrzewania elektrycznego

  pompa ciepła wraz z osprzętem

  kolektor słoneczny wraz z osprzętem

  ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem

  stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna 
połaciowe wraz z systemami montażowymi, 
drzwi balkonowe, bramy garażowe, 
powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

  materiały budowlane składające się na system 
wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem 
ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

  wykonanie audytu energetycznego 
budynku przed realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego

  wykonanie analizy termograficznej budynku

  wykonanie dokumentacji projektowej związanej 
z pracami termomodernizacyjnymi

  wykonanie ekspertyzy ornitologicznej 
i chiropterologicznej

  docieplenie przegród budowlanych,  
płyt balkonowych lub fundamentów

  wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, 
okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi 
zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni 
przezroczystych nieotwieralnych

  uruchomienie i regulacja źródła ciepła  
oraz analiza spalin

  wymiana elementów istniejącej instalacji 
ogrzewczej lub instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej bądź wykonanie nowej 
instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej

  montaż kotła gazowego kondensacyjnego

  montaż kotła olejowego kondensacyjnego

  montaż pompy ciepła

  montaż kolektora słonecznego

  montaż systemu wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego

  montaż instalacji fotowoltaicznej

  regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji

  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Materiały budowlane i urządzenia  
- ulga termomodernizacyjna

Usługi - ulga termomodernizacyjna
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Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” dostępnym na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. Rabaty 
dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM.

Oszczędzaj z głową 
w smartDOM!
Masz u nas telewizję, telefon lub Internet?
Dokup w dowolnym momencie inną usługę podstawową, 
a dostaniesz na nią 10 zł rabatu co miesiąc przez cały czas 
trwania umowy.

PLUS  
ŚWIATŁOWÓD

INTERNET  
MOBILNY LTE

INTERNET  
DOMOWY LTE

TELEWIZJA
NAZIEMNA
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STACJONARNY

TELEFON
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#dbaMYo lasy
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Naszą wielką troską jest dzisiaj walka  
o czyste powietrze i ochroNę klimatu, a lasy 

przyczyNiają się do poprawy staNu środowiska. 
lasów w polsce systematycznie przybywa. już niemal 30 proc. 

powierzchni naszego kraju porastają drzewa – przede wszystkim 
sosny. plan jest taki, żeby już wkrótce była to 1⁄3 powierzchni 

kraju. dlatego prezydent rp rozpoczął akcje, które mają zachęcić 
polaków do dbania o lasy.

p o prostu robimy coś dobrego 
– tak prezydent Andrzej Duda 
mówił w ubiegłym roku do 
uczestników wiosennej akcji 

„sadziMy” w Rytlu, którzy przyjechali 
z całego kraju, by odtworzyć powalony 
przez huragan drzewostan. – Las to świe-
że powietrze, odpoczynek, rekreacja. Lasy 
chronią klimat, gdyż drzewa pochłaniają 
i magazynują w sobie i w ziemi dwutle-
nek węgla. Lasy są nam bardzo potrzebne  
– tłumaczył Andrzej Duda. Dodał, że chce, 
by nie była to jednorazowa akcja, ale stały 
obyczaj. Tak jak we wrześniu akcja „Na-
rodowego Czytania” – także rozpoczęta 
i rozpropagowana przez parę prezydencką 
– tak na wiosnę akcja sadzenia drzew. 

Rytel wybrano nieprzypadkowo. To 
tutaj ogromne straty wyrządził huragan 
stulecia, największy kataklizm we współ-
czesnej historii polskich lasów. W nocy 
z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice poła-
mały i wywróciły miliony drzew na po-
wierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dol-
nego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy 
po Kaszuby. Obszar zniszczeń w lasach 
odpowiadał wielkością całej aglomeracji 

warszawskiej. W ciągu dwóch lat leśni-
cy, ogromnym nakładem sił i środków, 
uprzątnęli już ponad 90 proc. całego tere-
nu po kataklizmie. Teraz trzeba posadzić 
220 mln nowych drzew.

Stąd pomysł, by pomogli wszyscy Po-
lacy. Okazało się, że chętnych, i to w całym 
kraju, jest mnóstwo. Na akcję „sadziMY” 
w 430 nadleśnictwach przygotowano po-
nad 116 tysięcy sadzonek drzew, które ro-
zeszły się w jeden dzień. Wielu ludzi chce 
sadzić dęby, sosny, świerki i jodły, tym sa-
mym przyczyniając się do powiększenia 
zielonych płuc Polski.

#sadziMY

– Włączyliśmy się spontanicznie. 
Trzeba odtworzyć ten ekosystem. Taki 
rodzaj pomocy dla środowiska ma bez-
pośrednie przełożenie. Akcja – efekt. 
Wybranie sadzonki, przygotowanie dla 
niej miejsca w ziemi, posadzenie i dalej 
następne drzewko. Rezultat pracy jest wi-
doczny od razu! To bardzo budujące, jeśli 
uświadomimy sobie, że drzewa w tym 
miejscu wiatr łamał jak zapałki – mówi 
Natalia Górska, prezeska Ligi Ochrony 
Przyrody w Toruniu.

W akcję zaangażowały się też szko-
ły, których dzieci są członkami Ligi 
Ochrony Przyrody. I choć tego dnia było 
gorąco, a więc warunki na ogołoconym 
z drzew terenie były trudne, wszyscy 
chcieli wytrwać do końca. – Ludzie 
bardzo chętnie pracują zespołowo, jeśli 
wiedzą, czemu ta praca służy. Jeśli jest 
efekt! – przekonuje Górska. 

Młode drzewka mają się dobrze,  
rosną, tegoroczna zima, póki co dość 
deszczowa i ciepła, sprzyja ukorzenie-
niu się sadzonek. To 
dobrze, bo już wczesną 
wiosną leśnicy znów 
rozpoczną akcję odna-
wiania lasów po przej-
ściu nawałnicy. 

Akcja „sadziMY” 
jest organizowana pod 
patronatem Prezydenta 
RP i z wielką pomocą 
Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”. – My sadzi-
my lasy na co dzień, ale to 
nie znaczy, że pomoc jest 
zbędna. Wręcz odwrot-
nie. Dzięki zeszłorocznej 

akcji udało się posadzić aż 100 ha drzew 
w dwa dni – mówi Bartosz Bazela, dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Toruniu. Według jego obliczeń do 
2022 roku uda się odtworzyć las zniszczo-
ny przez huragan (choć oczywiście trzeba 
dwóch pokoleń, by powstał z tego dojrza-
ły drzewostan). Ale najważniejsze jest, że 
ludzie zaczynają rozumieć, jakie cenne są 
lasy. Teraz zgłaszają się chętne do pomo-
cy szkoły, korporacje, organizacje poza-
rządowe. – Każde posadzone drzewo jest 
ważne – podkreśla Bazela. 

Wiedzą o tym studenci. – Co roku, od 
kilkunastu lat sadzimy drzewa. I to od 
Bieszczad po Pomorze – mówi Patrycja 
Serafin z Akademickiego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Niezależnego Zrzesze-
nia Studentów. – Dlaczego? Jak to dlacze-
go?! To nasza przyszłość! 

Choć sadzenie w Rytlu to było, jak 
mówi, dziewięć godzin harówy, studen-
ci deklarują, że na wiosnę też chętnie 
się włączą. – Było profesjonalnie, leśni-
cy dokładnie nas szkolili, no i atmosfera 
była świetna. 

#sprzątaMY

Po skończonej pracy para prezydenc-
ka spotkała się z uczestnikami. Zeszło-
roczne sadzenie było zadedykowane 
pamięci dwóch harcerek, które zginęły 
podczas huraganu. Dlatego wieczorne 
spotkanie odbyło się w harcerskim sty-
lu – przy ognisku. – Chciałabym, żeby to 
dzisiejsze doświadczenie było zachętą, 
by szukać wspólnych celów, budować 
więzi z myślą o przyszłości. Bo prze-
cież ten las, który dzisiaj posadziliśmy, 
będzie rósł, będzie trwał i będzie cie-

szył następne pokolenia 
– mówiła pierwsza dama, 
Agata Kornhauser-Duda. 
Chwaliła też polskich 
leśników, którzy są „naj-
lepsi na świecie” i bez 
których „sadziMY” by 
się nie udało.

Za to Piotr Uścian-
-Szaciłowski, nadleśni- 
czy z Ostrowi Mazo-
wieckiej, twierdzi, że ni-
gdy nie widział nikogo, 
kto by w lesie tak szyb-
ko sprzątał jak pani pre-
zydentowa. Tu papierek 
podniesie, tam butelkę 

Będzie nam do tego 
potrzeBna sadzonka drzewa 
wyBranego gatunku, łopata 

oraz woda do podlania. 
 wykopujemy dołek takiej szerokości 

i głębokości, żeby korzenie sadzonki mogły 
się w nim swobodnie zmieścić. 

 Drzewko sadzimy w ten sposób, żeby 
poziom ziemi, w której się wcześniej 

znajdowało, odpowiadał poziomowi gruntu, 
w którym będzie rosło.  

Drzewko powinno być ustawione  
możliwie pionowo. 

 przysypujemy korzenie ziemią, trochę ją 
ugniatamy, ale nie za mocno. 

 tworzymy wokół drzewka niewielkie 
wgłębienie, tak żeby mogła tam spływać 

woda deszczowa. 

 podlewamy drzewko, i gotowe! 

Jeśli ziemia, w której sadzimy drzewo, 
jest bardzo słaba lub zbita, przed 

wsadzeniem sadzonki możemy do dołka 
wsypać trochę dobrej ziemi lub kompostu. 

Jeśli drzewko będzie rosło w wietrznym 
miejscu, dobrze jest wbić obok niego palik 

i je do niego przywiązać. w sytuacji, gdy 
drzewko rośnie na terenie odwiedzanym 
przez dzikie zwierzęta, można je otoczyć 
specjalną osłoną, dzięki której nie będą 

mogły się do niego dostać. Najlepiej 
sadzić drzewa rodzimych gatunków, które 

są dobrze przystosowane do warunków 
klimatycznych panujących na danym 
terenie. przy wyborze sadzonki dobrą 
metodą jest rozejrzenie się po okolicy 
i wybranie jednego z rosnących tam 

gatunków. Jest największa szansa, że 
się przyjmie, a także, że zasiedlą je ptaki 

i owady. wybierając gatunek drzewa, 
trzeba wziąć pod uwagę jego docelową 

wielkość i zastanowić się, czy jest 
odpowiednia do miejsca, jakie ma zająć.

POSADŹ SWOJE 
DRZEWO

każdy może, 
a nawet powinien 
posadzić drzewo.

Do akcji włączyła się młodzież 

i służby mundurowe.
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porzuconą przez jakiegoś spragnionego, 
lecz niechlujnego grzybiarza, a wszystko 
niemal biegiem. Aż ludzie z jej otoczenia 
ledwo mogą nadążyć. – Niestety jest tak, 
że cały czas są jeszcze wśród nas tacy, 
którzy nie mają na tyle wyobraźni, żeby 
zrozumieć, co by się działo, gdyby każdy 
zostawił śmieci w lesie – ubolewał pre-
zydent Andrzej Duda. I wyliczał różne-
go rodzaju nieczystości: śmieci, butelki, 
papiery, worki, a nawet części ubrań, 
które pozostawili ludzie. Para prezy-
dencka bowiem nie tylko sadzi lasy, ale 
też uczestniczy w ich sprzątaniu.

#dbaMY o lasy

Tradycyjnie już w trzeci weekend 
września odbywa się zapoczątkowana 
w Australii 30 lat temu akcja „Sprząta-
nie świata”. Ma wymiar globalny, ale 
towarzyszy jej wiele krajowych inicja-
tyw. W roku 2019 w Puszczy Białej nie-
daleko Broku para prezydencka wspól-
nie z młodzieżą, uczniami, harcerzami, 
członkami Ligi Ochrony Przyrody, żoł-
nierzami Wojsk Obrony Terytorialnej 
i pracownikami Nadleśnictwa Ostrów 
Mazowiecka zainaugurowała pierwszą 
akcję „SprzątaMY”.

– To sprzątanie to było dla nas wiel-
kie wydarzenie, nie tylko ze względu 
na ważnych gości, ale także dlatego, 
że zjechało się mnóstwo wspaniałych 
ludzi z całej Polski i udało się oczy-
ścić 400 hektarów – mówi nadleśni-
czy. Przede wszystkim były to śmieci 
zostawione przez turystów po sezonie 
letnim. Puszcza Biała ma tego „pecha”, 
że mnóstwo tu jagód i grzybów, a więc 
ludzie chętnie wyprawiają się w głąb 
lasu. I śmiecą.

Urszula Mielczarek z Ligi Ochrony 
Przyrody w Okręgu Płockim uczestni-
czyła w tym sprzątaniu wraz z dzieć-
mi z okolicznych szkół. Jej zdaniem 
o świadomość ekologiczną na terenach 
wiejskich trzeba dbać równie, a może 
i bardziej niż w wielkich miastach.  
– Dla naszych uczniów to było ogrom-
ne wydarzenie, bardzo to przeżywali 
– opowiada. W drodze powrotnej z ak-
cji sprzątania ekscytowali się nie tylko 
obecnością znanych ludzi, ale także 
tym, ile i jakich śmieci zebrali. 

Tego dnia sprzątali Polacy w ca-
łym kraju. We wszystkich 430 nadleś- 

nictwach przygotowano dla chętnych 
do włączenia się w akcję worki na 
śmieci i rękawiczki. Czekali też na 
nich opiekunowie – leśnicy, z którymi 
można się zapuścić nawet w najdalsze 
leśne ostępy. 

– Choć odpadów w lasach najwię-
cej jest przy drogach – mówi Marek 
Roman, dyrektor Regionalnej Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Warszawie. 
Ubolewa, że mimo nowych uregulo-
wań dotyczących odbioru odpadów, 
wciąż nie brakuje ludzi, którzy swoje 
śmieci wolą wozić do lasów. A prze-
cież i tak muszą płacić za odbiór? 
Śmieci w lesie to nie tylko problem 
estetyczny. Rozkładając się, często 
uwalniają chemiczne substancje, które 
mogą skazić powietrze, glebę i wodę, luiza łuniewska

także tę pitną. To również zagrożenie 
dla zwierząt. – Śmiertelnym niebez-
pieczeństwem może być dla nich pla-
stikowa butelka czy pusta puszka po 
konserwie – mówi dyrektor Roman.

Każdego roku leśnicy usuwają z la-
sów tyle śmieci, że mogłyby wypełnić 
ponad tysiąc wagonów kolejowych. 
Kosztuje to blisko 20 mln zł. Niestety, 
mimo regularnego sprzątania, kolejne 
tony odpadów trafiają do lasu.

Lasy to nasze wspólne dobro, za-
dbajmy o nie, ponieważ to lasy są naj-
częściej miejscem, gdzie odpoczywa-
my, gdzie odbywamy nasze wycieczki, 
spacery, gdzie zbieramy grzyby. Dlate-
go odwdzięczmy się lasom za to, co nam 
dają – apeluje prezydent. 

„Niestety jest tak, że 
cały czas są jeszcze 

wśród Nas tacy, 
którzy Nie mają Na 

tyle wyobraźNi, żeby 
zrozumieć, co by się 
działo, gdyby każdy 

zostawił śmieci w lesie”

prezydent andrzej duda
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trzeba posadzić 
miliony drzew.

Żeby las 
był zdrowy, 

należy 
dbać o jego 
czystość.

Brawo ty!        NR 5 20

Szczegóły w Regulaminie Promocji „GigaBank w Taryfie Plus Elastyczna 
na Kartę” oraz na plus.pl

PLUS.PL

PLUS NA KARTĘ

Do 100 GB  
po doładowaniu

5 ZŁ

100GB
PO DOŁADOWANIU

DO

6 GB
NA START

GiGaBank
NIE TRACISZ GB



ekologia

Nie truj sąsiada!
Tak się walczy z kopciuchami
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Rybnik od wielu lat jest w niechlubnej czołówce polskich miast  
– a w zasadzie również europejskich – o najgorszej jakości powietrza.  
I tak jak miliony Polaków, którzy mają dość smogu  
– mIeszkańcy RybnIka mówIą TwaRde: dosyć!

z   czego słynie Polska w Euro-
pie? Choć sami jesteśmy dum-
ni z osiągnięć naukowych,  
gospodarczych, artystycznych 

– w tym filmowych – czy wreszcie spor-
towych, inne nacje postrzegają nas przede 
wszystkim jako trucicieli. Na mapach Eu-
ropy jesteśmy oznaczani jako najbardziej 
„zasmogowane” państwo w Unii Europej-
skiej. To nie do końca sprawiedliwe, ale 
w wielu przypadkach – prawdziwe.

Polskie miasta mają 
dość smogu

Dość powiedzieć, że mieszkańcy wie-
lu polskich miast i miasteczek mają dość  

oddychania zanieczyszczonym powietrzem. 
Jednym z nich jest właśnie Rybnik znajdu-
jący się w niechlubnej czołówce polskich 
miast z największym średnim stężeniem 
pyłu zawieszonego w powietrzu, najgroź-
niejszego składnika tak zwanego smogu.

Władze miasta na czele z prezyden-
tem – i wspólnie z mieszkańcami – posta-
nowiły rzucić smogowi wyzwanie. Chcą 
w końcu móc odetchnąć pełną piersią. Ro-
bią wszystko, by powiedzenie w Rybniku 
„otwórz okno i wpuść trochę świeżego po-
wietrza” nie było tylko ponurym żartem.

koPciuchy

Głównym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza jest tzw. niska emisja – niska, 
bo pochodząca z nisko umieszczonych 
na ziemią kominów domów jednoro-
dzinnych i kilkupiętrowych budynków 
z piecami i kotłowniami. Najwięcej zaś 
w Rybniku spala się i produkuje smogu 
w dzielnicach domów jednorodzinnych, 
na przedmieściach miasta.

Dlatego prezydent i władze Rybnika 
starają się namawiać mieszkańców do po-
zbycia się lub do wymiany starych pieców, 
przysłowiowych kopciuchów. W mieście 
60 proc. „kopciuchów” można podłączyć 
do sieci ciepłowniczej. Ale nie ma przepi-
sów, które by nakazywały takie przyłącze-
nie, a część właścicieli nie chce tego zro-
bić. Trochę na zasadzie „na złość mamie 
odmrożę sobie uszy”. Przecież ci ludzie, 
paląc w takich starych piecach, trują na 
początek i w największym stopniu właśnie 
samych siebie. I swoich sąsiadów.

„Nie truj sąsiada”

Ruszyła więc akcja edukacyjna władz 
miasta zachęcająca do wymiany pie-
ców i dbania o środowisko. Dołączyli do 
niej artyści, m.in. członkowie Kabaretu 
Młodych Panów, którzy występowali 
w spotach promujących kampanię. Hi-
storia przedstawiona przez kabareciarzy 
miała pozytywne zakończenie – udało się 
przekonać bohatera spotu, by zechciał nie 
szkodzić naszemu środowisku.

– W akcji „Nie truj sąsiada” chodzi o in-
formowanie, jak walczyć z niską emisją, 
jak zmieniać ogrzewanie na ekologiczne 
i skąd pozyskać środki – podkreśla Patryk 
Swoboda, pomysłodawca przedsięwzięcia.

Do kampanii przyłączyło się aż 25 
gmin. Ponad 18 tys. starych kotłów pój-

dzie do wymiany – tak szacują władze 
miasta. Ale tak ogromne zainteresowanie 
to – nie ma co ukrywać – nie tylko efekt 
edukacji. Niektóre z projektów przewi-
dują nawet stuprocentową dotację, stąd 
duża liczba chętnych.

– Pozyskaliśmy 30 milionów złotych, 
za te pieniądze powstało ponad 2000 in-
stalacji ekologicznych, doszło do wymia-
ny kotłów. Myślę, że idziemy w dobrym 
kierunku – mówił Adam Wawoczny, 
dyrektor Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego.

Przy okazji trwania kampanii „Nie truj 
sąsiada” gminy z południa województwa 
śląskiego apelują do władz państwowych, 
by powstało prawo „Nie zabijaj smogiem”.

Bieg w maskach

W grudniu, podczas piętnastej edycji 
Biegu Barbórkowego, część uczestników 
wystartowała w maskach antysmogo-
wych, by zwrócić uwagę na problem za-
nieczyszczenia powietrza.

W końcu niewiele jest imprez spor-
towych, gdzie poza numerem startowym 
w pakiecie zawodnicy dostają maski 
chroniące przed zawieszonymi w powie-
trzu pyłami.

– Trzeba być przyzwyczajonym do 
biegania z maseczką, bo to jest zupełnie 
inne bieganie – mówił w Polsat News 
jeden z uczestników. Ale jeśli nie za-
dbamy o środowisko naturalne, wkrót-
ce już tylko w ten sposób będzie można 
uprawiać jogging.

W dniu smogowego biegu pogoda 
była łaskawa, stężenia poniżej progów 
alarmowych, mimo to biegaczy w ma-
skach na starcie było wielu. Trasa wy-
nosiła 10 kilometrów, a teren był nieła-
twy. Najgorsze były podbiegi, zwłaszcza 
we wspomnianych dzielnicach domów 
jednorodzinnych. 

– Szczerze mówiąc, to wolelibyśmy 
nie organizować kolejnych kampanii. Taki 
jest nasz cel, żebyśmy nie musieli tłuma-
czyć ludziom, dlaczego palenie w piecach 
złej jakości węglem jest szkodliwe dla 
naszego zdrowia i życia – mówiła w roz-
mowie z Polsat News Agnieszka Skupień, 
rzeczniczka UM w Rybniku. Skutki tej 
szkodliwości można już zaobserwować 
w badaniach. Coraz więcej osób z Rybnika 
i okolic choruje na nowotwory. 

ALICJA BORKOWSKA

Rybnik zlikwiduje ponad 930 
kopciuchów. Zostaną one 

zastąpione przez nowoczesne 
dwufunkcyjne gazowe piece 
kondensacyjne oraz ciepło 

sieciowe. 
realizacja projektu jest planowana 
w latach 2020–2021. 21,7 mln zł 
przeznaczono na kompleksową 
termomodernizację oraz wymianę 
źródeł ciepła w 12 budynkach ZGm 
zlokalizowanych w Boguszowicach-
-osiedlu oraz Śródmieściu, w ra-
mach projektu zostanie zlikwido-
wanych ponad 930 przestarzałych 
pieców kaflowych w 466 mieszka-
niach. w ich miejsce trafią dwufunk-
cyjne gazowe piece kondensacyjne 
oraz ciepło sieciowe. w każdym 
z budynków zostaną również docie-
plone ściany, dachy, stropodachy 
oraz wymienione okna i drzwi w celu 
znaczącego obniżenia kosztów 
ogrzewania ekologicznymi źródłami 
ciepła. proekologicznym zmianom 
ma też ulec instalacja centralnego 
ogrzewania.
otrzymane dofinansowanie 
pochodzi ze środków Unii 
europejskiej w ramach „programu 
infrastruktura i Środowisko”. 
stosowny wniosek o dofinansowanie 
został złożony przez miasto rybnik 
do wojewódzkiego funduszu 
ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w maju 2019 r.
w październiku 2019 r. zostały 
opublikowane listy rankingowe 
projektów, a ocena merytoryczna  
ii stopnia zakończyła się w styczniu 
2020 r. Urząd marszałkowski 
województwa Śląskiego na 
przełomie stycznia i lutego 2020 r. 
ma podjąć ostateczne decyzje  
co do dofinansowania kolejnych  
4 wniosków, które obejmują swoim 
zakresem termomodernizację 
z wymianą źródeł ciepła w kolejnych 
35 budynkach. – Bardzo się cieszę, 
że robimy kolejny konkretny krok 
w kierunku zmiany tych źródeł 
ogrzewania, które należą do miasta, 
naszym celem jest 2025 rok, 
w którym wszystko, co miejskie 
będzie czyste, ekologiczne – mówi 
piotr Kuczera, prezydent rybnika.

Rybnik – od smogu 
do czystego powietrza
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W styczniu było tak cie-
pło, że w wielu regio-
nach Polski leśnicy roz-
poczęli sadzenie drzew, 

zwykle ruszające na dobre w połowie 
marca. Przykładów następstw glo-
balnego ocieplenia, obserwowanych 
w leśnej praktyce, jest wiele. Czy lasy 
uchronią nas przed niekorzystnymi 
skutkami zmian klimatu? Czy wcze-
śniej same padną ich ofiarą? Choć wy-
zwania są poważne, trwałość polskich 
lasów nie jest zagrożona. 

Sytuacja pod kontrolą

Lasom mocno we znaki daje się 
zwłaszcza susza. Osłabione przez brak 
wody drzewa łatwiej padają łupem cho-
rób, patogenów grzybowych czy szkodni-
ków owadzich i zamierają albo trawią je 
pożary, powalają gwałtowne wichury (jak 
„huragan stulecia” w Borach Tucholskich 
w sierpniu 2017 r.). Dotyczy to świerków, 
zwłaszcza w Sudetach i Beskidach, ale 
też coraz częściej sosen, m.in. na Lu-
belszczyźnie i Opolszczyźnie. W Lasach 
Państwowych, które zarządzają 77 proc. 
polskich lasów, dostrzegamy te problemy 
i działamy wyprzedzająco. 

W lasach gospodarczych leśnicy wy-
cinają drzewa z różnych powodów: by 
zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu 
i obywateli na drewno; by usunąć te poła-
mane lub powalone przez klęski natural-
ne i zapewnić bezpieczeństwo ludziom; 
w ramach tzw. cięć sanitarnych, by usu-
nąć drzewa już zasiedlone przez szkod-
niki (np. słynnego kornika drukarza) i za-
pobiec zaatakowaniu i zabiciu przez nie 
drzew jeszcze zdrowych. Z powodu zmian 
klimatu te ostatnie powody są coraz częst-
sze. Najważniejsze, że w miejsce każdego 
wyciętego drzewa sadzimy co najmniej 
kilka nowych, zmieniając przy okazji 
skład przyszłych lasów. W ramach tzw. 
przebudowy lasu sadzimy często bardziej 
różnorodne gatunki, niż rosły wcześniej 
w danym miejscu, lepiej dopasowane do 
tego siedliska. Jednym z efektów jest to, że 
mamy coraz więcej drzew liściastych: dę-
bów, buków, grabów, brzóz, jesionów, olsz, 
lip i innych (udział gatunków liściastych 

w powierzchni polskich lasów wzrósł z 13 
do 24 proc.). Dzięki temu lasy stają się bar-
dziej różnorodne, a więc odporniejsze na 
zagrożenia. Zmieniamy je, by przetrwały.

Przebudowa lasów to proces rozło-
żony na dekady, ale wiele naszych dzia-
łań dotyczy również zagrożeń tu i teraz. 
Lasy Państwowe wydają ponad 100 mln 
zł rocznie na ochronę lasów przed po-
żarami. Dysponujemy m.in. flotą ponad 
40 samolotów patrolowych, gaśniczych 
i śmigłowców, co jest ewenementem 
wśród służb leśnych w Unii Europejskiej. 
Mimo coraz suchszych lat polskim lasom 
nie grożą takie dramaty, jakie obserwo-
waliśmy w Grecji, Szwecji czy Australii. 
Dzięki nowoczesnemu systemowi prze-
ciwpożarowemu na gruntach w zarządzie 
LP wybucha relatywnie mało pożarów. 
Średnia powierzchnia jednego pożaru 
lasu jest bardzo mała (0,2–0,3 ha), bo 
szybko są wykrywane i gaszone. Leśni-
cy pracują też nad udrażnianiem cieków 

wodnych w lasach, przywracaniem ich 
naturalnego biegu, odtwarzaniem natu-
ralnych i budowaniem sztucznych zbior-
ników, odtwarzaniem wyschłych bagien 
i torfowisk. Wszystko po to, by zatrzymać 
jak najwięcej wody w lesie i zmniejszyć 
stres pogodowy, jakim dla lasów jest su-
sza. Tylko w obecnej edycji programu tzw. 
małej retencji (na lata 2016–2022) Lasy 
Państwowe za ponad 440 mln zł zbudują, 
zmodernizują lub udrożnią ok. 1300 drob-
nych obiektów hydrologicznych w lasach 
w całym kraju. Zgromadzimy w ten spo-
sób dodatkowe 2,5 mln m3 wody.

Więcej laSu W leSie

Lasy w Polsce mają dziś powierzchnię 
9,3 mln ha i, jak szacują naukowcy, pochła-
niają rocznie ok. 40 mln ton dwutlenku 
węgla (odpowiada to emisji z całego kra-
jowego rolnictwa albo Elektrowni Bełcha-
tów). Same nie zniwelują wszystkich emi-
sji CO2, ale im więcej mamy lasów, tym 
bardziej poprawiamy bilans węglowy po 
stronie pochłaniania. Nowoczesna, zrów-
noważona gospodarka leśna, jaką prowa-
dzimy w Polsce, jest dobrą odpowiedzią 
na te wyzwania. Korzystamy dzięki niej 
z lasów na rozmaite sposoby – od rekreacji 
po wykorzystanie drewna w taki sposób, 
że nie zmniejsza się trwale powierzchnia 
lasów ani ich różnorodność biologicz-
na. Lasy zajmują dziś 29,6 proc. lądowej 
powierzchni Polski, podczas gdy w roku 

1945, w nowych, powojennych granicach, 
wskaźnik ten wynosił tylko 20,8 proc. 
Oznacza to, że przez 75 lat obszar lasów 
powiększył się o połowę! Wszystko dzięki 
wysiłkowi sadzących nowe lasy: leśników 
z Lasów Państwowych, a po 1989 r. także 
prywatnych właścicieli, którzy zalesiali 
własne grunty. Z biegiem czasu kurczy się 
zasób gruntów dostępnych jeszcze do za-
lesienia, ale nadal Polska wraz z całą Unią 
Europejską wyróżnia się korzystnie na tle 

świata – lasów u nas przybywa. Tymcza-
sem globalnym problemem jest trwały 
ubytek lasów, głównie tropikalnych, prze-
kształcanych w uprawy rolne, zajmowa-
nych pod osiedla. 

Co ważne, sadzimy na gruntach, które 
wcześniej miały inne przeznaczenie (zale-
sienia), ale też wszędzie tam, gdzie drze-
wa zostały wycięte w istniejącym już lesie 
(odnowienia). W Lasach Państwowych sa-
dzimy 500 mln drzew rocznie – wielokrot-
nie więcej, niż pozyskujemy na potrzeby 
gospodarki i obywateli. Tylko część sa-
dzonych lub pochodzących z naturalnego 

obsiewu nowych drzewek wygra konku-
rencję z innymi i doczeka dojrzałego wie-
ku. Mimo to drzew w naszych lasach jest 
coraz więcej, rośnie ich przeciętny wiek, 
a więc są coraz wyższe i grubsze. Dlatego 
zwiększa się nie tylko powierzchnia la-
sów, ale też ich zasobność, czyli wskaźnik 
ilości drewna na danej powierzchni lasu. 
Mamy więcej „lasu w lesie”. Mówiąc ob-
razowo, tylko od roku 1989 do dziś ilość 
drewna w Lasach Państwowych przeli-
czona na liczbę „statystycznych drzew” 
przypadających na każdego Polaka wzro-
sła o ok. 60 – do ponad 160. Co roku przy-
bywają nam per capita średnio dwa nowe, 
dojrzałe drzewa – ponad to, co leśnicy wy-
cinają. Zwiększamy ilość biomasy leśnej, 
a więc też zdolność lasów do pochłaniania 
CO2. Tu liczy się jednak wspólne działanie 
wszystkich, zwłaszcza na gruntach pry-
watnych, gminnych, w miastach. Dlatego 
sadźmy drzewa, gdzie tylko mamy taką 
możliwość! 

Obszar lasóW W POlsce 
W ciągu 75 lat Wzrósł 

O POłOWę!

Dbamy O lasy, bO tO nasza naDzieja  
na PrzetrWanie niekOrzystnych zmian 

klimatycznych, uPOranie się ze skutkami suszy  
i czystsze POWietrze. co roku na każdego Polaka przypada 

o dwa dorosłe, produkujące życiodajny tlen drzewa więcej.  
i tak musimy trzymać!

Będzie

Andrzej Konieczny
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
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„COŚ NIEBIESKIEGO” TO MUST HAVE  
TEGOROCZNEGO SEZONU. ALE 

CIUCHY I DODATKI  
W KOLORZE NIEBA – PODOBNIE 
JAK ROMANTYCZNE SUKIENKI 

CZY KRACIASTE WZORY – WARTO 
ZAWSZE MIEĆ W SWOJEJ SZAfIE!  

A OKRES PRZEJŚCIOWY 
POMIęDZY ZIMą I WIOSNą  

TO ŚWIETNY CZAS, ABY JE NOSIĆ.

Marta SadkowSka
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1. tamaris/eobuwie, szpilki, 279 zł    
2. opticaL christeX Ditacreature, okulary, 2390 zł    3. ochnik, torebka, 200 zł   4. sinskin, cień do powiek, 64 zł   

 5. esprit, sweter, 169 zł   6. mooDo, żakiet, 130 zł   7. Greenpoint, bluzka, ok. 100 zł
8. parfois, bransoletka, ok. 20 zł   9. moLton, spodnie jeansowe, 399 zł

10. Zara, sukienka, 449 zl
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Instytut Pantone wybrał kolor roku 2020. Tym razem jest 
nim klasyczny błękit przypominający niebo o zmroku. 
O niebieskim mówi się, że jest kolorem, który przynosi spokój 
i rozsądek, a w dodatku jest bardzo praktyczny, bo świetnie 
łączy się z innymi kolorami. Idealny do szkoły, do pracy  
i na randkę, bowiem w męskiej pamięci ubranie, w którym 
pierwszy raz widzieli ukochaną, jest zawsze niebieskie.  
TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ UNIWERSALNYCH  
I TWARZOWYCH KOLORÓW. Nie tylko dlatego,  
że niebieskie są jeansy czy szkolne mundurki.  
Niebieski dobrze łączy się z bielą, szarością, granatem,  
i wieloma innymi kolorami. Kluczowa jest tonacja błękitu.  
W nasyconych odcieniach aż po granat pięknie wyglądają 
zarówno blondynki, jak i brunetki o chłodnej cerze. Z kolei 
złamane odcienie , jak na przykład turkusowy, najpiękniej 
wyglądają przy lekko opalonej cerze. Warto mierzyć ubrania  
i sprawdzać, w jakim odcieniu sweterka czy bluzki jest nam 
po prostu do twarzy. Jeśli uważasz, że niebieski jest dla ciebie 
zbyt mocny, noś spodnie i dodatki w tym kolorze.

Jak w niebie

62
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1. GiVenchy, paleta cieni, 269 zł    2. De La fotta/pakamera, sukienka, 279 zł     
3. parfois, torebka, 90  zł    4. QuiosQue, sukienka, 240 zł    5. burberry, okulary, 615 zł 
6. DiVerse, koszulka, 60 zł    7. DiVerse, spodnie, 69 zł    8. GuerLain, szminka, ok. 300 zł     

9. h&m, szal, 600 zł    10. baLDowski/eobuwie, szpilki, 439 zł    11. promoD, bluzka, 150 zł     
12. Greenpoint, spódnica, 100 zł
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Ten wzór to absolutny klasyk. Modny zawsze, 
więc zapewne już masz w szafie marynarkę czy 
spódnicę w kratę lub tzw. pepitkę (drobny wzorek 
kurzej stopki). NOś JE Z DUMą, BO TERAZ 
KRATA ZNÓW JEST HITEM . W dodatku 
uniwersalnym i demokratycznym – mogą ją 
nosić nastolatki i starsze panie, o każdej  
porze dnia na każdą okazję  
– do szkoły, do pracy, do teatru 
i na randkę. Modne są nie tylko 
kraciaste płaszcze, żakiety 
czy spódnice, ale też bluzki, 
sukienki, rajstopy, które nosimy 
zarówno w ciągu dnia, jak 
i wieczorem. Krata pojawia 
się na dzianinach, ale też 
zwiewnych szyfonach. Zatem 
kiedy jest chłodniej, otul się   
– niczym pledem w kratę  
– szalem z wełny, a na wieczór 
włóż kraciastą bluzkę lub 
sukienkę z jedwabiu. 

W kratkę
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1. trussarDi Jeans/moDiVo, sukienka, 989 zł   2. QuiosQue, torebka, 170 zł   3. moLton, sukienka, 899 zł   
4. Victoria's secret, komplet bielizny: góra – 315 zł,  dół – 75 zł    5. Greenpoint, bluzka, 100 zł   

6. kobo, cień do powiek, 19 zł    7. aa winGs of coLor, lakier do paznokci, 10 zł   
8. Victoria's secret, woda perfumowana eau so sexy, 290 zł/50 ml   9. mateusZ prinZ/pakamera, sukienka, 799 zł    

10. nomination, kolczyki, 149 zł   11. cLarÉ bLanc, róż do policzków, 99 zł   
12. QuiosQue, sukienka, 220 zł    13. Zara, szpilki, 199 zł       

14. manZZano/pakamera, sukienka, 850 zł   15. Greenpoint, sukienka, 150 zł 
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Nie tylko  
dla romantyczki
Pamiętasz, jakie ubrania noszą bohaterki filmu 
„Downton Abbey”? Właśnie takie nawiązujące 
do stylu z przełomu XIX i XX wieku 
dzisiaj są znów modne. Mogą się wydawać 
niepraktyczne, ale nie można im odmówić 
uroku. Pastelowe kolory projektanci często 
zastępują teraz mocniejszymi odcieniami,  
a jednak stroje w stylu romantycznym są 
wciąż delikatne. Tkaniny, z których szyje 
się zwiewne sukienki czy bluzki, są lekkie, 
przezroczyste, dające efekt sensualności  
i pobudzające wyobraźnię. WZORY 
ZWYKLE Są SUBTELNE, KWIATOWE 
LUB ROśLINNE. Sukienki z falbanami, lekkie 
koronkowe bluzki zdobione haftami, plisami, 
rękawami z bufkami, kokardami doskonale 
sprawdzą się na randce, a w duecie z prostym 
żakietem nawet w biurze. Jeśli taki styl wydaje 
Ci się zbyt słodki, zestaw zwiewną sukienkę 
z ciężkimi butami typu sztyblety, a nawet 
martensy lub adidasami na grubiej podeszwie 
i wyrazistym skórzanym paskiem. Efekt będzie 
wspaniały, całość nowoczesna, a mimo to 
ciągle niezwykle kobieca.

14
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eVeoli Botanica to polskie luksusowe kosmetyki naturalne. Filozofią marki jest 
holistyczne podejście do pielęgnacji, dlatego oferuje kosmetyki naturalne i wegańskie najwyższej jakości, 

tworzone w nurcie clean Beauty. ich formuły powstają z wykorzystaniem innowacyjnych surowców 
naturalnych. kosmetyki Veoli Botanica są zapakowane w farmaceutyczne szkło i mają nowoczesny design 

– opakowania zostały zaprojektowane przez profesora asp. o marce Veoli Botanica, właściwościach 
produktów i współpracy z partnerami handlowymi opowiada jej kreatorka i właścicielka monika solorz. 

o powstaniu 
marki Veoli 

Botanica,  
która tworzy 

naturalne kosmetyki 
w nurcie clean 

Beauty, rozmawiamy 
z jej założycielką  

moniką solorz.

D laczego zdecydowała się 
Pani na tworzenie kosme-
tyków naturalnych?
Firmę Veoli Botnica zało-

żyłam w roku 2016, kiedy trend eko 
w Polsce nie był jeszcze tak popularny. 
Prywatnie od dawna byłam fanką ko-
smetyków naturalnych, które ceniłam 
za prostotę i autentyczność. To wartości, 
jakie są mi bliskie w życiu codziennym. 
Dużo podróżuję i z różnych miejsc na 
świecie czerpię inspirację do tworzenia 
moich produktów. Jednocześnie zależa-
ło mi na produkcji w Polsce, ponieważ 
wysoko oceniam możliwości polskiej 
branży kosmetycznej.

• Veoli Botanica to kosmetyki pro-
dukowane w nurcie Clean Beauty. Co 
kryje się za tym hasłem?

Clean Beauty to trend w tworzeniu 
kosmetyków naturalnych, który kon-
centruje się wyłącznie na wegań-
skich składnikach, odpowiedzialnej 
produkcji, bezpieczeństwie oraz nie-
zawodnej skuteczności produktów. 
Marka Veoli Botanica znajduje się 
w gronie nielicznych europejskich 
marek, które do produkcji wykorzy-
stują jedynie naturalne składniki. 
Promując Clean Beauty, bierzemy 
odpowiedzialność za każdy etap pro-
dukcji: od pozyskiwania surowców, 
poprzez ich przetwarzanie, aż po 
same opakowania, które wykonane są 
ze szkła podlegającemu recyklingowi. 

• W kosmetykach Veoli Botanica 
oprócz składników kojarzących się 
z klasycznymi, ziołowymi receptura-
mi znajduje się szereg innowacyjnych 
surowców. Czy Pani celem było połą-
czenie natury z technologią?

Owszem. Jesteśmy marką naturalną, 
ale jednocześnie nowoczesną – posta-
wiliśmy na biotechnologię i innowa-
cyjne kompleksy roślinne. Polegamy na 
sprawdzonych składnikach aktywnych, 
wykorzystywanych w kosmetyce od po-
koleń oraz na nowoczesnych surowcach 
naturalnych, których działanie zostało 
poparte badaniami in vitro i in vivo. For-
muły produktów bazują na peptydach, 
lipidach, antyoksydantach, emolien-
tach oraz nowoczesnych składnikach, 
których zadaniem jest maksymalne za-
bezpieczenie skóry przed działaniem 
czynników zewnętrznych, odbudowa 

bariery ochronnej, przywrócenie skó-
rze równowagi, by jak najdłużej zacho-
wała witalność oraz młody wygląd. Ko-
smetyki Veoli Botanica są odpowiednie 
także dla skóry wrażliwej.

• Czy rezygnacja z chemicznych 
lub syntetycznych składników 
w kosmetykach nie wpływa na 
zmniejszenie ich skuteczności?

Wręcz przeciwnie. Tworząc kosmetyki 
Veoli Botanica, do współpracy zapro-
siliśmy najlepszych biotechnologów. 
Postawiliśmy tym samym na nowe 
biotechnologiczne rozwiązania oraz 
innowacyjne kompleksy roślinne, któ-
re nigdy nie zostaną zastąpione przez 
sztucznie wytwarzane zamienniki 

wchodzące w skład większości produk-
tów kosmetycznych.

• A jakie innowacyjne rozwiązania 
znalazły zastosowanie w kosmety-
kach Veoli Botanica?

Przy produkcji większości kosmety-
ków zdecydowaliśmy się na korzy-
stanie z polskich superfoods, jak np. 
olejek z pestek malin i moreli, wyciąg 
z truskawek czy z nasion marchwi. I tak 
w jednym z najczęściej wybieranych 
produktów – peelingu wygładzającym 
do twarzy Erase The Past – zastosowa-
liśmy nowoczesny surowiec z pąków 
czarnej porzeczki. Te wyjątkowe owo-
ce mają właściwości łagodzące, kojące 
oraz zapobiegają podrażnieniom.

Podobne działanie posiada również 
nowoczesny kompleks pozyskiwa-
ny z olejku z pestek pomidora oraz 
olejku z żurawiny, jaki jest głównym 
składnikiem mojego ulubionego kre-
mu Have A Nice Face, który neutrali-
zuje szkodliwy wpływ promieniowa-
nia UV i działa odmładzająco.

• Czym kosmetyki Veoli Botanica 
wyróżniają się na tle innych euro-
pejskich marek?

Ogromnie cieszy mnie fakt, że Pol- 
ki słyną ze swojej wyjątkowej urody,  
a niektóre składniki z rodzimego 

uważam, że piękno roDzi 
się z harmonii. stan skóry 

jest oDzwiercieDleniem 
procesów zachoDzących 

wewnątrz organizmu. 
częścią koncepcji Veoli 

Botanica są rytuały, 
które klientka może sama 

wykonać w Domu.
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ogródka były od dawna znane i są sto-
sowane chociażby w medycynie na-
turalnej. Dzięki biotechnologicznym 
rozwiązaniom udało nam się stwo-
rzyć autorskie receptury kosmetyków 
o jeszcze większej skuteczności. 

Dzisiaj z dumą mogę dzielić się na-
szymi rytuałami piękna z przyjaciół-
kami z innych krajów, w myśl naszej 
holistycznej filozofii: kiedy traktujesz 
kosmetyk jako konieczność i kolejny ele-
ment na liście „rzeczy do zrobienia”, nie 
wykorzystujesz w pełni jego potencjału. 

• O swojej marce mówi Pani – holi-
styczna. Co to znaczy?

Podczas swoich podróży obserwo-
wałam, jak szybko trend ekologicz-
ny rozwija się na świecie, również 
w segmencie SPA. Podejście holi-
styczne z elementami SPA jest jed-
nym z założeń filozofii mojej marki. 
Uważam, że piękno rodzi się z har-
monii. Stan skóry jest odzwiercie-
dleniem procesów zachodzących 
wewnątrz organizmu. Integralną 
częścią koncepcji kosmetycznej Ve-
oli Botanica są rytuały, które klient-
ka może sama wykonać w domu. 

• Produkty Veoli Botanica są pako-
wane w szkło farmaceutyczne. Czy to 
konsekwencja koncepcji Clean Beauty?

Zależało mi, aby odpowiedzieć na 
potrzeby najbardziej wymagających 
klientów, którzy oczekują produktu 
kosmetycznego w pełni zgodnego 
z filozofią ekologicznego sposobu 
życia. Od dawna pasjonowały mnie 
produkty nawiązujące do tradycji ap-
tecznych preparatów. Z tego powodu 
postanowiłam zapakować kosmety-
ki właśnie w szkło farmaceutyczne: 
wolne od zanieczyszczeń i podlega-
jące recyklingowi. Wybrałam jedne-
go z najbardziej uznanych producen-
tów w tej kategorii w Europie.

• Ile produktów znajduje się obec-
nie w ofercie firmy?

Stworzyliśmy wyselekcjonowaną ofer-
tę składającą się z sześciu produktów 
do pielęgnacji twarzy oraz olejku do 
ciała, który jest naszym bestsellerem. 
Klientki pokochały go za skuteczność 
działania oraz uzależniający zapach. 
Został on laureatem w zeszłorocznym 
plebiscycie „Influencer’s Top”. A cała 

linia kosmetyków Veoli Botanica zwy-
ciężyła w konkursie „Doskonałość 
Roku” miesięcznika „Twój Styl” w ka-
tegorii: Kosmetyki naturalne i orga-
niczne, pielęgnacja twarzy i ciała.

• Gdzie można kupić kosmetyki 
Veoli Botanica? 

Kosmetyki są dostępne w naszym 
sklepie internetowym i w drogeriach 
internetowych. Z powodzeniem roz-
wijamy również sprzedaż stacjonarną.  
Współpracujemy z wyselekcjonowa-
nymi aptekami, ekodrogeriami i lokal-
nymi sklepami kosmetycznymi. Cieszy 
nas obecność naszych kosmetyków 
w aptekach, które doceniły wysokie ja-
kościowo składy oraz fakt, iż nasze ko-
smetyki są również przeznaczone dla 
skóry wrażliwej. Zależy nam na posze-
rzeniu kanału dystrybucji o sieci perfu-
meryjne, gdzie popyt na kosmetyki na-
turalne jest także wyraźnie widoczny. 

• Co jest atutem kosmetyków 
Veoli Botanica i ich przewagą 
konkurencyjną? 

Marka Veoli Botanica to polskie luk-
susowe kosmetyki oferujące najwyż-
szą jakość w kategorii produktów na-
turalnych, o nowoczesnym designie, 
zapakowane w farmaceutyczne szkło. 

Rozmawiała MARTA SADKOWSKA
Więcej informacji o produktach Veoli 

Botanica na: veolibotanica.pl

Nie sztuką jest wprowadzić produkt, 
ale istotne jest, aby klienci byli z niego 
zadowoleni i związali się z nim na dłu-
żej. Nasze kosmetyki bronią się same 
jakością i rotują nie tylko jako nowości. 
Klientki wracają po nie, są zadowolone 
z efektów ich działania oraz wybierają 
je na prezent dla swoich najbliższych.

• Jak ocenia Pani potencjał pol-
skiego rynku kosmetyków?

Polski rynek kosmetyków rozwija się 
w szybkim tempie, a segment kosme-
tyków naturalnych – szczególnie. Cie-
szymy się, że my również aktywnie 
uczestniczymy w tym dynamicznym 
rozwoju kategorii produktów natural-
nych i kształtujemy świadomość kon-
sumentów na temat ich skuteczności 
w codziennej pielęgnacji. Jednocześnie 
widzimy zainteresowanie zagranicz-
nych kontrahentów wysoką jakością na-
szych produktów i pracujemy nad roz-
wojem eksportu naszej marki. W marcu 
będziemy reprezentować Polskę na Co-
smoprof 2020 w Bolonii – największych 
i najważniejszych światowych targach 
kosmetycznych w Europie.

uroda

zależało mi, aBy oDpowieDzieć na potrzeBy  
najBarDziej wymagających klientów, którzy oczekują 

proDuktu  kosmetycznego w pełni zgoDnego  
z FilozoFią ekologicznego sposoBu życia.  
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Na wiosenną pluchę przydadzą się do-
bry film czy książka i ciepły koc, ale też 

zmysłowe kosmetyki do mycia. Z ich wyborem 
nie powinno być problemów, bo półki w perfume-
riach uginają się pod ciężarem pachnących soli, 
płynów, olejków, pudrów czy kul kąpielowych. 
Wszystkie myją, pielęgnują i czarują: zapachem, 
kolorami, kształtami. Szczególnie chętnie sięga-
my po nie zimą, kiedy mamy gorszy nastrój, czu-
jemy się zestresowane. 

Żele pod prysznic to podstawowe kosmetyki 
myjące, którymi codziennie zmywamy zanie-
czyszczenia, ale też stresy i zmęczenie, bo ich 

zapachy relaksują (np. egzotyczne, zioło-
we czy drzewne nuty) lub przeciwnie 

– pobudzają, tak jak np. cytrusy. 
Czasami żel można zastąpić pi-

lingiem myjącym, który dodat-
kowo złuszcza naskórek. Jest 
delikatniejszy od zwykłego, 
dlatego można go stosować 
nawet codziennie. Ale jeśli skó-
ra potrzebuje mocniejszego 

wygładzenia, lepiej stosować 
klasyczny albo naturalną szczotkę 

do masażu całego ciała, która do-
datkowo doskonale pobudza krążenie.

Żel pod prysznic to proza życia, ale praw-
dziwą poezją są dodatki, które możemy wrzucać 
do wanny wypełnionej wodą. Dla fanów stylu eko 
najlepsze są kąpiele z garścią soli lub ziół, które 

przy okazji zapobiegają infekcjom i relaksują. Moż-
na dodać zaparzone zioła, ale przyjemniej i łatwiej 
sięgnąć po naturalny olejek. Wystarczy, jeśli do 
wody dodamy kilka kropli, i mamy efekt 2 w 1 – se-
ans aromaterapeutycznej kąpieli plus pachnąca 
pielęgnacja. Po wyjściu z wanny ciało jest deli-
katne natłuszczone, więc nie trzeba już stosować 
balsamu. Podobnie działają też kremy i mleczka 
kąpielowe. W kontakcie z wodą tworzą emulsję, 
która oczyszcza, ale też delikatnie natłuszcza cia-
ło. Niestety wszystkie mają jedną wadę – wanna 
jest po nich tłusta i czasem, nawet po jej umyciu, 
trzeba uważać, żeby nie wpaść w poślizg. 

Jeśli nie natura, to co? Oczywiście pienią-
ce się płyny. Obfita piana niezmiennie kojarzy 
się z zabawą, odprężeniem i przyjemnością. 
Jednak nie zawsze mamy czas na kąpiel, i całe 
szczęście, bo tego typu pieniące się kosmetyki 
mocno wysuszają skórę. To samo dotyczy też 
żeli pod prysznic, które wbrew ich przeznacze-
niu niektórzy dolewają do wanny. Tak robić nie 
należy, bo to dwa różne kosmetyki, o innym 
składzie, stężeniu kompozycji zapachowych 
i pieniących. Tych ostatnich w płynach do ką-
pieli jest więcej. Dzięki nim wanna wypełnia się 
obfitą pianą, ale niestety nie są obojętne dla 
skóry. Dlatego lepiej zachować je na wyjątko-
we okazje. Wtedy znów możemy poczuć się jak 
dzieci. Powrót do dzieciństwa zapewniają też 
pastylki czy kuleczki kąpielowe, które przypo-
minają ciasteczka, landrynki, cukierki lub żelki.

S kuteczność to podstawowe kry-
terium wyboru kosmetyków, ale 
od dawna już nie jedyne. Kobiety 
chcą, aby codzienna pielęgnacja 

była przyjemnością, a nie tylko obowiąz-
kiem. Szukają łagodnych preparatów 
opartych na naturalnych składnikach, 
które koją lub pobudzają skórę, ale też 
zmysły. Zapach, kolor, konsystencja czy 
techniki aplikacji są coraz przyjemniej-
sze, bo firmy kosmetyczne prześcigają 
się w tworzeniu preparatów, które 
oprócz efektów pielęgnacyjnych 
zapewniają też przyjemność, 
odprężenie i lepszy humor. 
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marta sadkowska

Relaksująca kąpiel

N ie tylko kąpiel może być zmysłowa. 
kosmetyki do domowej pielęgnacji 

ciała również są. Mają skutecznie nawilżać, 
odżywiać lub ujędrniać skórę. Ale też kuszą za-
pachem, przyjemnymi konsystencjami, piękny-
mi opakowaniami. Sprawiają, że nawet banalna 
z pozoru czynność, taka jak wklepywanie balsa-
mu, staje się miłym akcentem na rozpoczęcie 
lub zakończenie dnia. 

Dziś zwykły balsam czy mleczko do ciała to 
już za mało. kosmetyczne koneserki szukają 
bardziej wyrafinowanych preparatów, jak ma-
ski czy masła do ciała. Teoretycznie mają one 
bogatszy skład i można je wcierać raz na kilka 
dni, ale jeśli skóra tego potrzebuje, a po zimie 
zwykle zawsze jest przesuszona, można je sto-
sować nawet codziennie. Z kolei ciało, któremu 
brakuje elastyczności i blasku, szybko zreani-
muje serum. Silnie skoncentrowane ekstrakty 
roślinne, peptydy czy olejki niemal natychmiast 
wygładzą, nawilżą i rozświetlą skórę.

Przyjemności zwykle kojarzą nam się z je-
dzeniem. Podobne skojarzenia mają twórcy 
kosmetyków, który tworzą: olejki, oliwki, ma-
sła, mleczka, suflety, musy, kremy, pianki czy 
galaretki. O zapachach: czekolady, karmelu, 
egzotycznych owoców, orientalnych przypraw 
lub bakalii. Wszystko po to, żeby wcieranie, 
smarowanie, wklepywanie i masowanie uczy-
nić jeszcze bardziej apetycznym. Na szczęście 
taka słodka uczta nie skończy się nadmiarem 
centymetrów w biodrach. A nawet wręcz prze-
ciwnie. Miłe konsystencje i zapachy sprawiają, 
że sięgamy po te kosmetyki z prawdziwą przy-
jemnością, a im ona jest większa…, tym chęt-

niej to robimy. ich działanie wpływa nie tylko na 
skórę, ale też na nasz nastrój – pomagają nam 
poczuć się dobrze w swojej skórze. A o to prze-
cież chodzi.

Radosna pielęgnacja

2

1

1

2
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3

4

4
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1. L’OrieNT, czarne mydło z różą damasceńską 
i olejem arganowym, 43 zł/ 200 ml

2. LAQ, kula kąpielowa różana, 12 zł

3. JOANNA BOTANiCALS, kremowy żel pod 
prysznic z ekstraktem z czarnej róży for home 

Spa, 8,50 zł/ 240 ml

4. NOVA, aksamitny żel pod prysznic 
z balsamem nawilżającym Go Cranberry,  

22 zł/ 250 ml 

5. kOrreS, żel pod prysznic z imbirem 
i limonką, 65 zł/ 250 ml

6. efekTiMA, myjący mus do ciała Malina  
& Olej ryżowy, 12,50 zł/ 200 ml

1. VeOLi BOTANiCA, relaksujący 
olejek do ciała z płatkami róży enjoy 

The Calmness, 89 zł/ 150 ml 
i szczotka do masażu, 69 zł (lub 

w zestawie za 139 zł) 

2. CAuDALie, suchy olejek do ciała 
i włosów Thé des Vignes, 74 zł/ 50 ml

3. NuXe, przeciwstarzeniowy krem 
do ciała Nuxuriance ultra,  

240 zł/ 200 ml

4. kLOrANe, mleczko do ciała Liść 
figowy, 59 zł/ 200 ml

5. DerMA, naturalny balsam do ciała 
eco Woman, 59 zł/ 200 ml

6. SOrAyA, odżywcza galaretka do 
ciała jagoda #foodie, 18 zł/ 200 ml

7. iNVeX reMeDieS, balsam do ciała 
ze złotem monojonowym Au100 

Golden Touch, 59 zł/ 200 ml

5

Uważasz, że masz za mało czasU 
Na pielęgNację i relaks?  

sięgnij po kosmetyki, które sprawią ciału 
maksimum przyjemności – badania dowiodły, 

że kiedy stosowanie jakiegoś preparatu przynosi 
nam radość, sięgamy po niego częściej i chętniej!

zmysły
rozpieszczaj

6

7

Brawo tY!        NR 536 NR 5        Brawo tY! 37

uroda



na
Naturalnie
zdrowie

fo
t.

 s
h

u
t

t
e

r
s

to
c

k
 (

2)

zdrowie

Jak nie zachorować  
w sezonie infekcji i jak się leczyć 

naturalnymi sposobami, gdy 
jednak dopadnie nas przeziębienie  
– pytamy Joannę BreJecką– 

–Pamungkas, naturoterapeutkę, 
dietetyczkę holistyczną, specjalistkę 

medycyny chińskiej i autorkę 
książki „naturalnie zdrowe 

dziecko”.
k aszel, katar, gorączka. Se-

zonowe infekcje to zmora 
wielu rodzin. Zdarza się 
tak, że od jesieni do wio-

sny chorują po kolei wszyscy domow-
nicy. Ledwie dziecko wygrzebie się 
z choroby, a już rozkłada się rodzic, 
który je pielęgnował. Gdy młodsze 
ma wrócić do przedszkola, okazuje 
się, że starsze dostało wysokiej go-
rączki. Zwalniamy się z pracy, spę-
dzamy długie godziny w kolejce do 
lekarza, wydajemy pieniądze na leki, 
a przede wszystkim męczymy się 
–  zarówno my, rodzice, jak i dzieci. 
Czy można coś zrobić, by tych sezo-
nowych infekcji uniknąć?  

Nie ma na to pytanie jednej prostej od-
powiedzi i recepty dla każdego. Jedni 

tj. cukru i jego przetworów, mleka 
i jego przetworów, pszenicy i wypieków 
z niej, cytrusów, bananów, lodów i so-
ków owocowych. W zimnych porach 
roku dziecko czy dorosły, który chce 
wzmocnić swoją odporność, powinien 
spożywać 4–5 posiłków dziennie w re-
gularnych odstępach, głównie w formie 
potraw gotowanych. Tradycyjne kanap-
ki nie rozgrzeją organizmu, a sprzyja-
ją kaszlom i katarom. Zamiast po nie 
sięgać, warto zacząć dzień od ciepłego 
śniadania, tj. owsianki lub jaglanki na 
mleku roślinnym z sezonowymi owoca-
mi oraz rozgrzewającymi przyprawami, 
takimi jak imbir, kurkuma, cynamon 
czy kardamon. W przypadku większo-
ści produktów żywnościowych zalecam 
dłuższe gotowanie, pieczenie czy du-
szenie. Bardzo ważnym elementem zi-
mowego menu są zupy, które wspaniale 
rozgrzewają i odżywiają, zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych.  Gotujmy je z dodat-
kiem świeżych warzyw sezonowych, 
dobrej jakości mięsa (dla osób, które nie 
są wege), unikając mrożonek. W ogóle 
częstsze dodawanie do potraw warzyw, 
np. dyni, rzepy, kalarepy, selera, cebuli, 
pora, czosnku, batatów i różnych strącz-
ków, chroni organizm przed wyziębie-
niem. Nie bójmy się dodawać do potraw, 
także tych dla maluchów, różnorodnych 
przypraw. W okresie infekcyjnym war-
to sięgnąć po dobroczynny imbir oraz 
cynamon, kardamon, tymianek, kmi-
nek, majeranek, lubczyk, gałkę muszka-
tołową, kozieradkę, kolendrę, goździki 
i anyż. Dodatkowo warto wzbogacać 
dietę w większą ilość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3, tj. tran, 
oliwę z oliwek, nieoczyszczony olej 
lniany, nasiona (pestki dyni, słonecznik, 
sezam), orzechy i migdały.

• Czy odpowiednia ilość snu ma 
znaczenie dla naszej odporności? 

Ogromne. Jest niezwykle ważnym 
elementem dbałości o nasz układ im-
munologiczny, zwłaszcza w przypad-
ku najmłodszych. Trzeba pamiętać, że 
układ odpornościowy, nerwowy i hor-
monalny tworzą integralną całość i że 
właśnie podczas snu przekazywane 
są bodźce neuronalno-hormonalne, 
które kształtują układ odpornościowy 
dziecka. Dochodzi wówczas do ich 
regeneracji i tym samym wzmocnie-
nia odporności. Małe dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
powinny kłaść się spać ok. 20.00. Za-
leca się spanie w dobrze wywietrzo-
nym pokoju, najlepiej przy rozszczel-
nionym oknie. 

• Czyli sen i zdrowe jedzenie mogą 
nas uchronić przed infekcją?

To na pewno są fundamenty dobrze 
funkcjonującej odporności, która jest 
w stanie ochronić organizm przed in-
wazją wirusa. Odpowiedni sen i zdro-
we odżywianie są w stanie zmniejszyć 
ryzyko zachorowania, ale to może być 
niewystarczające i czasem należy uzu-
pełnić szczególne ważne dla odporno-
ści witaminy i minerały, tj. witaminy 
D3, A i C, cynk, żelazo czy kwasy ome-
ga-3. Warto też stosować zioła, które 
będą wspierały nasz organizm. 

mogą bardzo łatwo uniknąć choroby, 
w innych przypadkach jest to ogrom-
ne wyzwanie. I nie zawsze się udaje. 
Wszystko zależy od wielu czynników 
– przede wszystkim od predyspozycji 
zdrowotnych, z jakimi się już rodzimy, 
czyli z jak silnym układem odporno-
ściowym przychodzimy na świat oraz 
jak jest on wzmacniany lub osłabiany 
przez styl życia: odżywianie się, stres, 
sen itp. 

• Zacznijmy więc od prawidłowego 
odżywiania. Co zrobić, by nasza die-
ta chroniła nas przed sezonowymi 
chorobami?

Szczególnie ważne jest usunięcie lub 
znaczne ograniczenie w codziennym 
jadłospisie produktów śluzotwórczych, 

NATURALNE 
SPOSOBY NA KATAR
Przeziębienie to najpowszechniejsza 

dolegliwość występująca zarówno 
u dzieci, jak i u dorosłych.  

u maluchów występuje jednak częściej, 
gdyż ich układ odpornościowy dopiero 

dojrzewa i są one bardziej podatne na taki 
stan. Przeziębienie może się przydarzyć 

o każdej porze roku, ale w okresie jesienno-
-zimowym jest zdecydowanie częstsze.

 Na przeziębieNia wodNiste 
sprawdzi się napar ze świeżego imbiru  

 Na przeziębieNia z dużą  
ilością wydzieliNy  

– syrop czosnkowy lub czosnek 
blanszowany

 Na przeziębieNia gorące 
z lepką, żółtą, gęstą wydzieliNą 

– liść szałwii i świetlik lekarski 

 Na staNy chroNiczNe  
– ziele hyzopu, gorzknik lub/i oman.

Zalecane zioła to także kwiat lipy, 
czarny bez oraz dzika róża,  

które wzmacniają układ 
odpornościowy, działają 

wykrztuśnie i ogrzewająco, 
usuwając wpływ wirusa i śluzu. 

Syropy z cebuli, buraka, pędów sosny, 
tymianku lub miodowy.

 ZakraPlanie mleka mamy  
do noSka. W przypadku niemowlaków 

należy stosować je w pierwszej kolejności. 
Mleko matki zawiera bowiem bogactwo 

związków stymulujących odporność oraz 
łagodzących obrzmienie śluzówek.

 roZgniecione Ząbki cZoSnku 
ZawieSZone niedaleko łóżka 
dziecka w skarpecie lub cieniutkim 

woreczku, a także rozpylanie i smarowanie 
olejków eterycznych z tymianku, 

drzewa herbacianego, lawendowego, 
kamforowego w pokoju dziecka, to 

sprawdzone metody, które skracają czas 
choroby.

 sprawdza się rówNież srebro 
koloidalNe do irygacji noska lub 

dodawane do inhalacji

 moczeNie stóp w wodzie  
z sodą i solą

 Nebulizacja

 iNhalacje Na ciepło: 
z majerankiem, tymiankiem, eukaliptusem 
(do gotującej wody dodaje się sypkie zioła 

lub olejki eteryczne i dba, aby dziecko 
wdychało lecznicze opary).

• Wspominała też Pani o stresie?
Codzienność jest dla nas coraz więk-
szym wyzwaniem. Dorośli bardzo do-
brze wiedzą, jak ogromne znaczenie 
dla ich odporności mają przemęczenie, 
nerwowe sytuacje w pracy czy w życiu 
osobistym. Zdarza nam się jednak za-
pominać, że w przypadku dziecka zbyt 
stresujące sytuacje, przeciążenie obo-
wiązkami szkolnymi lub nadmiar zajęć 
pozalekcyjnych też mogą skutkować 
podatnością na sezonowe infekcje. Do 
tego dochodzi stres środowiskowy. Co-
raz większe zanieczyszczanie środowi-
ska, pożywienie, które ma coraz więcej 
niepożądanych dodatków, a mniej 
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substancji odżywczych, w połącze-
niu z coraz większą liczbą czynników 
stresujących i coraz szybszym tempem 
życia robią swoje. Powinniśmy mieć 
świadomość tych cywilizacyjnych za-
grożeń. Na szczęście ostatnio jest ona 
większa, rośnie też dbałość o styl życia. 

• A co z aktywnością fizyczną, czy 
ma znaczenie dla odporności? 

Do utrzymania odpowiedniej odporno-
ści bardzo potrzebna jest codzienna ak-
tywność fizyczna, która z medycznego 
punktu widzenia powoduje zwiększenie 
aktywności limfocytów, tzw. natural 
killers. Zalecana jest codziennie przynaj-
mniej godzina spacerów czy innych ak-
tywności odpowiednich do warunków 
atmosferycznych. W przypadku ćwi-
czeń na świeżym powietrzu ważny jest 
również odpowiedni ubiór dostosowany 
do warunków pogodowych.

• Ostatnio bardzo modne jest har-
towanie dzieci. Na czym ono pole-
ga i od kiedy możemy zacząć harto-
wać malucha?

Hartowanie to bardzo pomocna meto-
da w walce z sezonowymi chorobami, 
przede wszystkim dlatego, że zapew-
nia lepsze dostosowywanie się 
organizmu do zmieniają-
cych się warunków at-
mosferycznych. Harto-
wanie można zacząć 
wyłącznie wtedy, 
gdy dziecko jest 
zdrowe. Dlatego 
najlepszy moment 
to wiosna lub lato. 
Potem można je 
systematycznie kon-
tynuować, również 
przez czas jesienno-zi-
mowy, oczywiście robiąc 
przerwę na czas infekcji. 

Jednym ze sposobów jest cho-
dzenie boso po trawie przez kilka mi-
nut dziennie, niezależnie od warunków 
pogodowych, lub polewanie dziecka 
w wannie bądź pod prysznicem chłod-
ną wodą. Znam również małych mor-
sów, którzy wraz z rodzicami zażywają 
krótkich kąpieli w lodowatej wodzie. Ro-
dzice, którzy boją się tak ekstremalnych 
metod, powinni zacząć od nieprzegrze-
wania dziecka – ani w domu, ani podczas 
spacerów na zewnątrz. 

• Niestety, 
nie zawsze 

się udaje. 
Tak jak Pani 

wspomniała: 
niektórzy i tak 

chorują. Co w takim 
wypadku powinniśmy zrobić? 

Czy pierwszą i najważniejszą rzeczą 
jest zbicie temperatury?

Nie jestem zwolenniczką zbijania tem-
peratury. Wysoka gorączka to ozna-
ka mobilizacji organizmu do walki 
z wirusem, infekcją. Dzieci, które go-
rączkują szybko i intensywnie, mają 
sprawny system odpornościowy. To on 
podnosi alarm dla organizmu, z całej 
siły chce zwalczyć intruza. Podwyż-

zdrowie

szona temperatura ciała to niesamowi-
cie korzystny mechanizm, działający 
podobnie jak naturalny antybiotyk.

Zdarzało się, że moja córka jako 
małe dziecko gorączkowała bardzo 
intensywnie i właśnie dzięki gorączce 
w mniej niż jedną dobę była w stanie 
zwalczyć infekcję. To nie byłoby moż-
liwe, gdybym podała jej paracetamol, 
ponieważ podczas gorączki wydzie-
lają się specyficzne przeciwciała. Gdy 
zbijamy temperaturę, dezaktywujemy 
je i wyłączamy naturalny mechanizm 
obronny, co zresztą ma również długo-
falowy wpływ na odporność. 

Moja zaprzyjaźniona pani pediatra 
mówi, że gorączka nie zabija. Natomiast 
ja mimo to nie odważyłabym się świado-

NATURALNE SPOSOBY NA KASZEL

  Na kaszel z silną 
gorączką dobrze robi 
babka zwyczajna, 
prawoślaz, bez czarny 
w postaci naparów. 

  jeśli kaszel jest 
wodnisty i połączony 
z odczuciem zimna, 
stosujemy: owoce kopru 
włoskiego, świeży imbir, 
korzeń arcydzięgla. 

  Na kaszel z dużą ilością 
śluzu, kiedy dodatkowo 
najczęściej występuje 
katar, a czasem też 
biegunka, działa: korzeń 
omanu, ziele hyzopu 
oraz ziele podbiału.

  przy zalegającej 
wydzielinie w płucach 
warto dodać ziele szanty 

lub/i ziele 
podbiału. 

  jeśli ilość flegmy 
jest zbyt duża i nie 
zmniejsza się, osuszyć 
drogi oddechowe może 
gorzknik kanadyjski. 
Jest to silne zioło, nie 
powinno być podawane 
samodzielnie, tylko 
w połączeniu z innymi. 

  kaszel „szczekający”, 
powodujący problem 
z oddychaniem, 
jest najczęstszą 
pozostałością po 
infekcji. Na ogół 
nasila się wieczorem 
i w nocy. Powinniśmy 
doprowadzić do 
rozmiękczenia, 
rozlepienia śluzu, aby 
został wykrztuszony 
i płuca mogły się 
oczyścić. 

  skuteczne są czosnek 
dodawany do potraw 
lub w postaci okładów 
na stopy, wykrztuśne 
pastylki z szanty 
zwyczajnej, syrop 
z prawoślazu oraz syrop 
z dziewanny, który można 
kupić w aptekach lub 

zrobić samodzielnie. 
Zioła mające wykrztuśne 
działanie to także: ziele 
podbiału, ziele tymianku, 
ziele majeranku, anyż, 
biedrzeniec, koper włoski, 
korzeń prawoślazu, 
hyzop, babka lancetowata 
i macierzanka.

  Na zbyt mokry, 
duszący kaszel do picia 
lub inhalacji sprawdzą 
się: mięta, koper włoski, 
jałowiec oraz szałwia. 
A także inhalacje na 
ciepło z dodatkiem 
olejku tymiankowego, 
z drzewa herbacianego, 
eukaliptusa lub 
oklepywanie pleców 
i smarowanie klatki 
piersiowej smalcem 
gęsim. skuteczne jest 
też stawianie baniek 
lekarskich. 

  Na kaszel suchy 
skuteczne są sól emska 
oraz zioła wykrztuśne, 
okłady z gorczycy 
lub z rozgniecionego 
ziemniaka ze smalcem 
gęsim.

TO dRUgA, PO KATARAch i PRzEzięBiENiAch, NAjczęSTSzA dOLEgLiwOść.  
Może się objawiać w różny sposób – od łaskotania w gardle, poprzez intensywne 

odkrztuszanie śluzu czy niemożność wzięcia oddechu. Niestety, może przekształcić 
się w stany zapalne oskrzeli, płuc lub astmę. dlatego ważna jest profilaktyka: 

nieprzegrzewanie pomieszczeń i ich odpowiednie nawilżanie (zimą suche powietrze 
szkodzi szczególnie), przebywanie regularnie na świeżym powietrzu, niezależnie  

od pogody oraz kąpiele słoneczne, kiedy tylko jest okazja. 

JuianJiagu 
lokalizacja: Na plecach, 
wzdłuż wewnętrznej krawędzi 
łopatki (w dół, przy łopatce).
Funkcje: rozprowadza Qi płuc.
wskazania: Zablokowanie 
płuc, tj. kaszel, katar, uczucie 
ciężkości w klatce piersiowej. 
Masujemy od góry do dołu 
z łagodnym naciskiem wzdłuż 
linii łopatek, 1–2 minuty 
dziennie.

anShanem (dwuSkrZydłowa brama)
lokalizacja: Na grzbiecie dłoni, dwa punkty  
– pierwszy pomiędzy drugim i trzecim,  
drugi pomiędzy trzecim i czwartym stawem  
śródręczno-paliczkowym (punktowo).
Funkcje: uwalnia powierzchnię i wywołuje poty, 
wzmacnia układ odpornościowy. 
cudownie sprawdza się podczas pierwszych 
objawów przeziębienia, przemarznięcia. 
Masaż wykonujemy poprzez łagodny ucisk  
na wskazany rejon.

zgOdNiE z MEdYcYNą chińSKą, ABY ORgANizM SPRAwNiE fUNKcjONOwAł,  
YiN i YANg MUSzą Się hARMONijNiE UzUPEłNiAć,  

a Qi – właściwie przepływać przez kanały energetyczne, czyli meridiany. dlatego podczas chińskiego masażu Tui Na  
uciskanych jest aż 365 punktów wzdłuż tych właśnie kanałów. dzięki temu energia ma zostać odblokowana.

Tui Na przeciw infekcji i przeziębieniu

rozmawiała  
monika lubowiecka-JankowSka

mie utrzymywać temperatury na pozio-
mie wyższym niż 40°C, ponieważ wiąże 
się to z ryzykiem wystąpienia drgawek. 

U dzieci z historią drgawek lub za-
burzeń neurologicznych zalecane jest 
znacznie wcześniejsze zbijanie tempe-
ratury, już przy 38,5. Bardzo istotne jest 
również, jak dziecko znosi gorączkę. 
Moja córka przy 40°C mówi, że czuje 
się dobrze i chce pić, ale znam dzieci, 
które przelewają się przez ręce przy 
38°C. Dlatego podstawą jest uważność 
rodzica i odpowiednia reakcja na stan 
dziecka.

• No właśnie. Niektórzy rodzice 
podają środki przeciwgorączko-
we, jak tylko pojawi się kaszel… na 
wszelki wypadek lub żeby posłać 
je do przedszkola. Czy to dobry 
sposób na poprawę samopoczucia 
dziecka?

Absolutnie nie. Każdy środek farma-
kologiczny powinien być stosowany 
wyłącznie zgodnie z właściwym prze-
znaczeniem. Podawanie leków „profi-
laktycznie” to obciążenie i nadwyrę-
żanie małego organizmu oraz bardzo 
szkodliwa praktyka. Absolutnie tego 
nie polecam. Ponadto, jeśli dziecko jest 
chore, powinno odpoczywać w domu. 
Dzień w przedszkolu dla dziecka to 
nie jest relaks, dzień w przedszkolu 
dla dziecka jest jak dzień pracy u oso-
by dorosłej. 

• Proszę to powiedzieć mamom 
przedszkolaków, które chorują 
niemalże non stop. 3 dni przed-

szkola, 2 tygodnie w domu… Anty-
biotyk, zwolnienie, stres… Czy to 
normalne?

Absolutnie nie jest to normalne i to bar-
dzo niebezpieczne, gdy dziecko wchodzi 
w spiralę przyjmowania antybiotyków. 
Zapada na infekcję, dostaje leki, które 
usuwają stan infekcyjny, wirusowy lub 
bakteryjny. Ale te medykamenty nie re-
gulują pracy organizmu, nie wzmacniają 
pracy systemu odpornościowego. Więc 
dziecko, wracając do przedszkola, ma 
jeszcze bardziej osłabiony system immu-
nologiczny, a znów spotka się z wirusa-
mi i bakteriami w grupie rówieśniczej. 
I szanse na kolejną infekcję, niestety, 
bardzo wzrastają. Na pewno trzeba w ta-
kim przypadku, oprócz leczenia farma-

kologicznego, włączyć naturalne metody 
wzmacniające odporność i usuwające 
czynniki infekcyjne.

• A co z alergiami? Cierpi na nie coraz 
więcej dzieci i dorosłych. Czy istnieje 
zależność między alergią a infekcją?

Alergie i infekcje mają podobne pod-
łoże, którym jest nieprawidłowa,  
nieproporcjonalna odpowiedź ukła-
du odpornościowego. Występowanie 
alergii oddechowych często powodu-
je wzmożoną produkcję śluzu w ukła-
dzie oddechowym, co tworzy sprzy-
jające warunki dla rozwoju stanów 
infekcyjnych.  

w przypadku infekcji 
oprócz leczenia 

farmakologicznego 
warto włączyć 

naturalne metody 
wzmacniające odporność 

i usuwające czynniki 
infekcyjne.
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Według mnie jeden z najzdrowszych 
i najsmaczniejszych czerwonych trunków. 
Gości u mnie w lodówce, fermentując 
w szafce przez cały okres jesieni i zimy. 
Dlaczego jest taki wspaniały?
Buraki wzmacniają odporność, zapobiegają 
anemii, dostarczają wielu antyoksydantów, 
witamin i minerałów, m.in. żelaza, 
wapnia, potasu i magnezu, wzmacniają 
układ krwionośny, oczyszczają również 
wątrobę. Ukiszony ekstrakt z buraków ma 
spotęgowane właściwości buraków surowych 

oraz dodatkowe ilości witaminy 
C i B. Występujące w zakwasie 
kwas mlekowy i błonnik pobudzają 
pracę jelit, a przy tym działąją 
odtruwająco i wspomagająco 
w procesie oczyszczania z toksyn.
W procesie fermentacji obniża się 
zawartość cukru, dzięki temu są 
mniej kaloryczne i lepiej trawione. 
Muszę przyznać, że zdarzyło mi się 
kiedyś, że zakwas się nie udał, ale 
poniżej podaję sprawdzony przepis 
na zakwas w słoiku litrowym. Ja 
ostatnio używam 3-litrowego słoika 
do kiszenia ogórków i potrajam 
ilość składników.
Czas przygotowania: 5 minut + ok. 
5 dni oczekiwania
 
Składniki na słoik:

 500 g buraków  2 ząbki czosnku 
 2 liście laurowe  2 ziarenka 

pieprzu  2 ziela angielskie  
 1 łyżeczka soli  2 szklanki wody

 
Przygotowanie:
Buraki obrać i pokroić na ósemki. 
Układać ciasno w czystym słoju, 
pomiędzy warzywa wciskając 
wszystkie przyprawy. Na koniec 
wsypać sól oraz wlać wodę, 
zamknąć słój i potrząsnąć nim kilka 
razy. Postawić i delikatnie odkręcić, 
aby nakrętka była luźniej zakręcona.

Zamknięty słoik odstawić do kuchennej szafki 
na około 5–7 dni. Po czterech dniach można 
odkręcić słoik, sprawdzić czystą łyżeczką 
smak zakwasu i w zależności od stopnia 
kwasowości pozostawić go jeszcze na 1–3 dni. 
Zakwas jest dobry, kiedy ma głęboki, lekko 
kwaskowaty aromat i ciemną barwę.
Ważne:
Upewnij się, że słoik był czysty – dobrze jest 
go wcześniej wyparzyć.
Wszystkie buraki muszą być przykryte wodą, 
nie mogą wystawać poza jej wysokość. 

PRZEPISY 
NA ZDROWIE

Joanny 
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Bulion Mocy
Składniki: 

 o (ogień): gorąca woda (3–4 litry)   
 Z (ziemia): marchew – 3 szt. (dla bulionu 

mięsnego kawałek wołowiny lub cielęciny 
z kością, np. giczka)  M (metal): ziele 
angielskie, liść laurowy, por (1 szt.), cebula, 
plaster świeżego imbiru lub suszonego (dla 
bulionu mięsnego kawałek przełamanego 
skrzydła indyczego)  W (woda): sól  

 D (drzewo): nać pietruszki (część, 
jeśli nie zamierzamy użyć natki kolendry)  

 o: lubczyk świeży (kilka łodyg), 
majeranek, oregano, tymianek (zioła świeże 
lub suszone – nie trzeba bać się dodawać 
wszystkich)  Z: seler (korzeń, 1 nieduży  
lub połowa większego), korzeń pietruszki  
(3 szt.)  M: czosnek rozgnieciony kwadrans 
wcześniej, seler naciowy (opcjonalnie)
 
Przygotowanie:
Całość gotujemy maksymalnie 2 godziny, 
następnie dodajemy:

W: odrobinę sosu sojowego lub sól 
himalajską; D: zieloną kolendrę lub kolejną 
partię natki pietruszki; o: sok z cytryny 
(kilka kropli), kurkumę (spora szczypta)
Z: szczyptę suszonej lukrecji lub daktyl 
suszony (1 szt.), łyżkę oleju kokosowego, 
oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek  
(jeśli bulion nie był mięsny); M: pieprz  
do smaku; W: ostatnie przyprawienie solą.
Gotujemy jeszcze około godziny, 
odcedzamy wywar, dosalamy, jeśli jest 
taka potrzeba, i jeśli mamy ochotę, 
posypujemy całość świeżą natką 
pietruszki.
Można wypijać codziennie mniej więcej 
jeden litr ciepłej zupy.
Zgodnie z założeniami dietetyki tMC 
(tradycyjnej medycyny chińskiej) im 
dłużej gotujemy wywar, tym ma on 
większą moc.
to będzie znakomita baza do wszelakich 
zup i ewentualnych przetworów. 

zdrowie

RozgRzewa, wzmacnia, 
dodaje eneRgii.  
jedzenie potrafi czynić cuda: pozwala 
nie tylko uniknąć chorób, ale także 
leczy z wielu dolegliwości. według 
medycyny holistycznej ważne są nie 
tylko kalorie czy składniki pokarmowe, 
których dostarcza nam posiłek, ale 
też życiowa energia, którą zyskujemy, 
jedząc prozdrowotne dania.

Nawilżająca 
zupa z dyni
Składniki:  1 litr wrzątku lub Bulionu 
Mocy  1 łyżeczka masła  ¼ szklanki 
uprażonej kaszy jaglanej  2 średnie 
marchewki  1 niewielka pietruszka  

 ok. 700 g dyni  1 plaster świeżego imbiru 
(jego wielkość zależy od tego, jak bardzo 
imbirową zupę lubimy)  kilka ziarenek 
pieprzu  sól do smaku  1 jabłko  

 garść suszonej żurawiny  garść pestek 
dyni do posypania przy podaniu

Przygotowanie:
Do wrzątku lub uprzednio przygotowanego 
bulionu dodać obrane i pokrojone 
warzywa, masło, kaszę jaglaną oraz 
pozostałe składniki. Gotować zupę  
około pół godziny, zmiksować i przed 
podaniem posypać na talerzu pestkami. 

c zy naprawdę to, co jemy, ma 
aż tak duże znaczenie dla na-
szego zdrowia? Odpowiedź 
brzmi – tak, olbrzymie. Jeśli 

spróbujesz gotować i jeść prozdrowotnie, 
szybko poczujesz różnicę. I to niebagatel-
ną, bo na przykład Bulion Mocy najzwy-
czajniej w świecie daje energetycznego 
„kopa”. Nie gorszego niż skrajnie nie-
zdrowe energetyki w puszkach, a za to 
dobroczynnego dla organizmu. Możesz 
go pić po kilka łyżek dziennie lub raz, do 
głównego posiłku. Jeśli dopieścisz swój 
organizm porządnym śniadaniem, np. 
owsianką, przekonasz się, że niestrasz-
na ci deszczowa aura, spóźniający się 
autobus i kichający współpracownicy. 
Twoja odporność będzie rosła. Zakwas 
z buraków potrafi poprawić wyniki 
morfologii krwi, a nawilżający kompot  
z gruszek czy zupa z dyni – pomóc bez-
piecznie przetrwać czas, gdy z przegrza-
nych pomieszczeń wychodzimy na ziąb. 
Wystarczy spróbować! Warto!

Zachęcam do zrobienia samodzielnie 
naturalnego syropu miodowego, 
który ma właściwości rozgrzewające, 
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i działa 
delikatnie wykrztuśnie. Jest w stanie zdusić 
pierwsze objawy przeziębienia w zarodku, 
a na dodatek świetnie smakuje. Znakomicie 
zadziała na objawy przemarznięcia, ale również 
wzmocni odporność podczas trwającej infekcji. 
Natomiast stosowany profilaktycznie w sezonie 
zimowym będzie znakomitym wsparciem dla 
procesów obronnych organizmu.

Składniki:
 pokrojony świeży imbir (ok. 3 cm)  
 cytryna ze skórką  kilka ząbków czosnku 

przeciśniętych przez praskę  
 dwa pokruszone kawałki kory cynamonu

Przygotowanie:
Całość zalewamy miodem lipowym.
Profilaktyczna dawka: 1–2 łyżeczki dziennie. 
Powinien być przechowywany w lodówce. 

Owsianka 
śniadaniowa
Składniki:

 3 łyżki kaszy jaglanej  4 łyżki płatków 
owsianych  ¼ łyżeczki imbiru  szczypta 
kurkumy i soli  sok z cytryny  1 gruszka 
i kilka suszonych moreli (opcjonalnie)  

 miód  masło

Przygotowanie:
Do ok. 1 litra wrzącej wody dodać szczyptę 
kurkumy, kaszę jaglaną, płatki owsiane, imbir 
i sól. Wszystko gotować 30 min, a potem 
dodać kilka kropel soku z cytryny lub jedną 
startą gruszkę i kilka suszonych moreli. 
Gotować 10 minut, a potem dodać miód 
i masło do smaku. Gotować 1 minutę.
owsiankę można przygotować poprzedniego 
dnia wieczorem, ew. uzupełnić częściowo 
mlekiem roślinnym zamiast wody. 

Zakwas z buraków

Syrop miodowy
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syntezy kolagenu. To włókno białkowe, z które-
go de facto zbudowane jest nasze ciało. Rola wi-
taminy C w tym procesie jest doskonale udoku-
mentowana i bezsprzeczna. Kwas askorbinowy 
to enzym, bez którego synteza kolagenu i wiele 
innych procesów decydujących o stanie naszej 
tkanki łącznej po prostu nie może dojść do skut-
ku. Według badań opublikowanych w czaso- 
piśmie medycznym „International Journal of 
Cosmetic Science” długotrwałe działanie kwasu 
askorbinowego na komórki tkanki łącznej czło-
wieka może zwiększyć syntezę kolagenu nawet 
ośmiokrotnie. Tak więc witamina C, choć nie za-
gwarantuje nam dłuższego życia, z pewnością 
zapewni nam dłuższą młodość.

Najwięcej jest jej 
w cytrusach

P omarańcze, grejpfruty, cytryny i inne 
cytrusy to zwykle nasz pierwszy wy-
bór, gdy chcemy dostarczyć organi-

zmowi witaminy C. Prawdopodobnie działa 
podświadome skojarzenie: cytrusy są żółte 
bądź pomarańczowe i kwaskowe, zupełnie 
jak apteczne preparaty z witaminą C. W grę 
wchodzi też nawyk: tak myślały na-

„LewoskrętNa” 
jest Lepsza  
od „prawoskrętNej”

T o jeden z najbardziej kuriozalnych wy-
mysłów niezbyt uczciwych sprzedaw-
ców suplementów. Dzięki temu naiw-

ni kupujący płacą krocie za preparaty, które 
mogą nabyć za kilka złotych w każdej aptece, 
a nawet na stacji benzynowej. Jak każde dobre 
kłamstwo mit o lewoskrętnej witaminie wyko-
rzystuje elementy prawdy. Otóż witamina C 
z chemicznego punktu widzenia to kwas L(+)-
-askorbinowy. Istnieje też bardzo rzadka w przy-
rodzie odmiana kwasu D-askorbinowego. Jego 
cząsteczki złożone są z tych samych elemen-
tów, ale są jakby lustrzanym odbiciem kwasu 
L-askorbinowego. Oznaczenia „L” i „D” nie mają 
nic wspólnego z prawo- i lewoskrętnością. Kwas 
D-askorbinowy po prostu nie jest witaminą C! 
W dodatku jego synteza jest trudna i kosztow-
na. Nie ma więc żadnego powodu, by ktoś wci-
skał nam kwas D-askorbinowy jako witamina C. 
O tym, że cząsteczka jest prawo- lub lewoskręt-
na, dowiadujemy się natomiast ze znaku „+” lub 
„–” w nazwie. Ale uwaga! Kwas askorbinowy 
może być wyłącznie prawoskrętny (+). Każda 
witamina C działa dokładnie tak samo i nie ma 
żadnej „lepszej’ witaminy.

to zNakomity 
aNtyoksydaNt

W wyniku różnych procesów meta-
bolicznych, jak oddychanie, czy 
chorobowych, jak procesy zapal-

ne, powstają w naszym organizmie szkodliwe 
cząsteczki zwane wolnymi rodnikami. Niestety, 
przyswajamy je także z jedzeniem, które za-
wiera konserwanty i metale ciężkie, lub z za-
nieczyszczonym powietrzem. Antyoksydanty, 
zwane również antyutleniaczami lub przeciw- 
utleniaczami, to grupa związków chemicznych, 
które neutralizują szkodliwe działanie wolnych 
rodników i usuwają ich nadmiar z organizmu. 
Jednym z najważniejszych i najsilniejszych natu-
ralnych antyoksydantów jest witamina C. Zapo-
biega powstawaniu tzw. stresu oksydacyjnego, 
czyli sytuacji, gdy zaburzona jest równowaga po-
między wytwarzaniem przez organizm wolnych 
rodników a ich neutralizacją. Dzięki temu prze-
ciwdziała poważnym uszkodzeniom komórek i, 
co za tym idzie – ich przedwczesnemu starzeniu. 
Hamuje rozwój takich chorób cywilizacyjnych jak 
np.: miażdżyca, udar mózgu, cukrzyca, choro-
ba niedokrwienna serca, degeneracja siatkówki 
oka, zwyrodnienia plamki żółtej w oku, nowotwo-
ry czy choroba Alzheimera.

jest dobra Na skórę, 
stawy i… młody wygLąd

C hcesz zachować młodość, mieć zdrowe 
dziąsła, mniej zmarszczek i sprawne 
stawy? Dbaj, by nie mieć niedoborów 

witaminy C. Dramatyczny przebieg szkorbutu, 
czyli choroby wynikającej z niedoboru witaminy 

C, brał się stąd, że zakłóceniu ulegał proces 

sze babcie, nasze mamy, tak myślimy i my. 
Ale to nieprawda. Jak ostatnio udowodnili 
amerykańscy badacze, przynajmniej pięt-
naście różnych produktów piętnastokrotnie 
przewyższa cytrynę, jeśli chodzi o zawar-
tość witaminy C. W naszej strefie klimatycz-
nej rekordzistką jest dzika róża, w tropikach 
– acerola. Cytrynę przewyższa m.in. zielona 
pietruszka, czarna porzeczka i papryka. Wy-
soką zawartość ma kiszona kapusta, kalafior 
czy szpinak. Witamina C jest bardzo nietrwa-
ła i rozkłada się pod wpływem wysokiej tem-
peratury, czyli gotowania i pieczenia. Dlatego 
najlepiej spożywać bogate w nią produkty na 
surowo. Ludzki organizm nie ma też zdolno-
ści magazynowania witaminy C, więc powin-
ny być one codziennym składnikiem naszej 
diety. 

NaturaLNa jest Lepsza  
od syNtetyczNej

C hociaż syntetyczna forma witaminy 
C ma dokładnie taką samą budowę 
i działanie jak naturalna, lepiej, jeśli 

czerpiemy witaminę C z naturalnych źró-
deł. Dotyczy to zarówno witaminy C 

zawartej w warzywach i owocach, 
które powinny być codziennym 
składnikiem naszej diety, jak i su-
plementów – oprócz czystego 

kwasu askorbinowego w aptekach 
możemy nabyć np. wyciąg z owo-

ców dzikiej róży lub aceroli. Wszystko 
dlatego, że wraz z naturalną witaminą C 

dostarczamy naszemu organizmowi wie-
lu innych cennych związków odżywczych, np. 
bioflawonoidów, które nie tylko same w sobie 
mają działanie prozdrowotne, ale też potęgują 
m.in. jej działanie antyoksydacyjne. Jeśli w co-
dziennej diecie będziemy wybierali produkty 
bogate w witaminę C, dostarczymy organi-
zmowi dziesiątków innych cennych składników 
i minerałów.

Niektórzy Nie powiNNi jej 
supLemeNtować 

S kutki uboczne przyjmowania witaminy C 
nie są zbyt poważne, ale u niektórych 
osób mogą się pojawić zaburzenia ze 

strony układu pokarmowego – biegunka, nud-
ności i wymioty. Uważać z suplementacją po-
winny osoby z kamieniami nerkowymi i z pod-
niesionym poziomem szczawianów we krwi, 
a chorzy na dnę moczanową i z podniesionym 
poziomem kwasu moczowego mogą suplemen-
tować witaminę C tylko w porozumieniu z leka-
rzem. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie wita-
miny C w dużych dawkach może zafałszowywać 
wyniki badań diagnostycznych: niewiarygodne 
może być oznaczanie stężenia glukozy w mo-
czu, gdyż witamina C ma budowę podobną do 
glukozy, a także badanie na krew utajoną w kale, 
stężenie etyloestradiolu, bilirubiny i aktywności 
enzymów wątrobowych. 
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CudoWny lek 
na Przeziębienie? 
niekoniecznie. 
ale witamina C 
ma mnóstwo innych, 
często nieznanych 
ludziom zalet. 

– fakty i mity
wydłuża życie

P rzekonanie o życiodajnej mocy witaminy 
C bierze się jeszcze z czasów, gdy ludzie 
zapadali na szkorbut. Objawy tej choroby, 

spowodowanej niedoborem kwasu askorbino-
wego, są bardzo spektakularne: od krwawiących 
dziąseł począwszy, na gniciu całego ciała skoń-
czywszy. Nic dziwnego, że gdy w latach 30. ubie-
głego wieku odkryto witaminę C, zafascynowała 
ona wielu badaczy. Największym jej fanem był 
dwukrotny laureat Nagrody Nobla, fizyk i chemik 
Linus Pauling. Krąg jego zainteresowań nauko-
wych był bardzo szeroki. W latach 70. ubiegłego 
wieku prowadził też badania nad biologicznymi 
właściwościami witaminy C. Był zwolennikiem 
przyjmowania dużych dawek kwasu askorbinowe-
go, nawet kilkadziesiąt razy wyższych niż zalecane 
przez lekarzy 200 mg. Linus postulował przyjmo-
wanie kilku gramów dziennie! Uważał, że ilość wi-
taminy, którą przyswajamy z pokarmem, pozwala 
nam jedynie przetrwać, a suplementacja… zna-
cząco wydłuża życie. Praktykował na sobie – do-
żył 93 lat. Może dlatego jego poglądy są do dziś 

popularne w kręgach medycyny alternatywnej. 
Współczesne badania nie potwierdzają, by 
monstrualne dawki witaminy C jakoś dobro-
czynnie wpływały na organizm. W bardzo 
ciekawy sposób naukowcy tłumaczą za to 

W itamina C to jeden 
z najczęściej kupowanych 
preparatów w Polsce. 
W sezonie infekcyjnym 

znajdziemy ją niemal w każdym domu. 
Nawet osoby, które niezbyt dbają o racjo-
nalną dietę na co dzień, starają się uzu-
pełnić cytrusami ewentualne niedobory. 
Naukowców i lekarzy to szczególne miej-
sce, jakie witamina C zajmuje w sercach 
i apteczkach Polaków, odrobinę dziwi. 
Nie protestują, bo nie ma takiej potrzeby. 
Kwas askorbinowy to jedna z bezpiecz-
niejszych substancji, jakie sprzedaje się 
w aptekach. W dodatku jest z niego wiele 
innych pożytków, w przeciwieństwie do 
działania antygrypowego udowodnio-
nych. Dlatego cierpliwie tłumaczą, że 
na temat witaminy C  
krąży mnóstwo mi-
tów, które trzeba 
starannie od-
dzielać od 
faktów.

c
Luiza Łuniewska

zdrowie

Witamina
bezsensowność tej hipotezy. Otóż 60 mln lat temu 
nasi praprzodkowie mieli zdolność syntezowania 
witaminy C (do dziś posiadają ją niektóre zwierzę-
ta). Jeśli ewolucja zrezygnowała u człowieka z tego 
rozwiązania, to znaczy, że nie było ono potrzebne. 

podNosi odporNość

n aukowcy udowodnili związek pomię-
dzy przyjmowaniem witaminy C a pra-
widłowym funkcjonowaniem układu 

odpornościowego. Problem w tym, że… nie wie-
dzą, na czym to działanie witaminy C dokładnie 
polega. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, 
że dzięki witaminie C skróci się czas przeziębie-
nia lub że choroba przebiegnie łagodniej. Ale też 
nie udowodniono, że jest to bzdura. Sprzedawcy 
suplementów interpretują ten brak dowodów na 
swoją korzyść i wmawiają nam, że odpowiednia 
dawka witaminy C od razu postawi nas na nogi. 
Niekoniecznie, można by rzec. Natomiast istnieją 
dowody na to, że witamina C bierze udział w wielu 
procesach zachodzących w układzie immunolo-
gicznym, m.in. pobudza produkcję białych krwi-
nek. Tak więc regularne dostarczanie organizmo-
wi odpowiednich dawek witaminy C, zarówno 
w zimnej, jak i ciepłej porze roku, wzmacnia układ 
immunologiczny i może sprawić, że wcale 
nie zachorujemy. 

waRzYwa
  nać pietruszki: 269 mg 
  papryka: 125–200 mg 
  brukselka: 65–145 mg 
  kalarepa: 70–100 mg 
  brokuły: 65–150 mg 
  kapusta: 35–70 mg
  kalafior: 37–70 mg
  szpinak: 40–84 mg
  cykoria: 6–33 mg
  fasolka szparagowa: 25–30 mg
  rzodkiewka: 25 mg
  sałata: 12–30 mg
  pomidory: 5–33 mg

OwOCe
  owoce dzikiej róży: 250–800 mg
  czarne porzeczki: 150–300 mg
  truskawki: 46–90 mg
  kiwi: 84 mg
  grejpfruty: 30–70 mg
  cytryny: 40–60 mg
  pomarańcze: 30–50 mg
  porzeczki czerwone: 26–63 mg
  agrest: 25–40 mg
  maliny: 19–37 mg
  jabłka: 0,5–20 mg
  banany: 7–14 mg
  orzechy włoskie: 3 mg

w czym jest 
Najwięcej 
witamiNy c?
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Po co nam
rodzina?
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W zabieganym świecie rzadko zadajemy  
sobie to pytanie. Ale to rodzina jest dla nas jedną  
z najważniejszych wartości. Tylko czy w takim 
poczuciu wychowujemy nasze dzieci?  
Jak rzeczywiście wyglądają nasze relacje?  
I co TAk nAPrAWdę zyskuJemy, żyJąc  
W rodzInIe?

k iedy jesteś w pracy, myślisz 
o najbliższych. Czasem wymy-
kasz się wcześniej, by zobaczyć 
ich jak najszybciej. Tęsknisz za 

domową atmosferą i swobodą. Czekasz 
na wakacje, bo wiesz, że te kilka tygodni 
spędzisz tylko z rodziną. I to z rodziną 
zasiadasz do wigilijnego stołu, wcze-
śniej niecierpliwie wypatrując pierwszej 
gwiazdki. Rodzina daje ci siłę i bezpie-
czeństwo. Dbasz o nią. A szczęście rodzin-
ne jest dla ciebie najważniejszą wartością. 
Podobnie jak ty sądzi aż 80 proc. Polaków 
– wynika z najnowszego raportu Centrum 
Badania Opinii Społecznej (CBOS). Ale to, 
że tak myślimy, nie oznacza, że tworzymy 
szczęśliwe rodziny. Mało tego, co trzecie 
małżeństwo się rozwodzi, a wiele jest 
w kryzysie. Skąd ten rozdźwięk?  

Warunek szczęścia

To, że coś deklarujemy, wcale nie 
oznacza, że to praktykujemy. Lubimy po-
kazać się od lepszej strony. Taka deklara-
cja nic nie kosztuje. Ankieter przecież nie 
sprawdzi, jak rzeczywiście wygląda na-
sze życie. A jak wygląda? Różnie. – Coraz 

częściej, zamiast starać się o dobre relacje 
w rodzinie, dążymy tylko do zapewnienia 
jej określonego statusu ekonomicznego 
i szeroko rozumianego posiadania. Wielu 
ludzi walczy o zindywidualizowane, bar-
dzo egoistyczne poczucie szczęścia i robi 
wszystko, by je osiągnąć, pomijając drugą 
osobę – zauważa Stefania Rudnik, psy-
cholożka i psychoterapeutka. Tłumaczy, 
że rozdźwięk pomiędzy deklaracją co do 
istotności rodziny a ogromnym odsetkiem 
rozwodów wynika głównie z odmiennego 
postrzegania tego, co jest dla niej dobre. 
Jako partnerzy posiadamy też różne defi-
nicje miłości, wierności i satysfakcjonują-
cego związku. A to, jak podkreśla Rudnik, 
przy braku umiejętności prowadzenia kon-
struktywnej rozmowy opartej na wzajem-

nym dobru, prowadzi do licznych konflik-
tów, które mogą skończyć się rozwodem. 
Dodatkowo, jak zauważa, zmniejszył się 
też społeczny nacisk na utrzymanie mał-
żeństwa „pomimo wszystko”. Skoro jed-
nak to wciąż rodzinę stawiamy na pierw-
szym miejscu, zakładamy, że nadal jest ona 
dla nas koniecznym warunkiem szczęścia. 
Co tak naprawdę powinna dawać nam ro-
dzina i dlaczego warto o nią dbać? 

zanim Wyfruniemy 
z gniazda

Rodzina jest najmniejszą grupą spo-
łeczną, ale i najważniejszą. Dlaczego? 
W niej kształtowane są pierwsze posta-
wy naszych dzieci oraz wartości, którymi  

potem kierują się w życiu. – Od doświad-
czeń w dzieciństwie w dużej mierze za-
leży, jakimi osobami będziemy w doro-
słości, w jakie relacje będziemy wchodzić 
i czy stworzymy udany związek – mówi 
Stefania Rudnik. I zaznacza, że to w ro-
dzinie uczymy się szacunku i akceptacji 
dla inności, nabywamy też zdolności po-
prawnej komunikacji i dążenia do po-
rozumienia. Nie ma jednak sukcesów 
wychowawczych bez przykładu. – To, co 
zaszczepimy w naszych dzieciach, w du-
żej mierze zależy od relacji rodziców i ich 
wzajemnych postaw, a także postaw rodzi-
cielskich – podkreśla, tłumacząc, że same 
słowa mają przecież mniejszy wpływ na 
kształtowanie osobowości młodego czło-
wieka niż to, co zostanie ukształtowane 
poprzez modelowanie. – Dzieci uczą się 
przede wszystkim, obserwując  nasze re-
akcje, to, jak się komunikujemy i radzimy 
sobie w trudnych sytuacjach. Przyjmują 
to jako wzorzec postępowań – mówi Rud-
nik. I zwraca uwagę, że wartości, jakimi 
my, rodzice, się kierujemy, nasze dziecko 
najczęściej przyjmie jako własne, ale przy 
założeniu, że nasze postępowanie będzie 
spójne z deklarowanym przekonaniem.  

W szczęściu i W chorobie

Rola rodziny w procesie wychowaw-
czym jest więc bezsporna. A co nam, 
dorosłym, dają dobre relacje w rodzinie? 
Przede wszystkim poczucie bezpieczeń-
stwa i to zarówno w wymiarze emocjo-
nalnym, jak i ekonomicznym. 

To w domu powinniśmy się czuć 
najswobodniej. Bo nie musimy przed ni-
kim niczego ani nikogo udawać. Bliscy 
doskonale nas znają. Akceptują nas, co 
podnosi nasze poczucie wartości. Ko-
chają mimo naszych słabości. Miłość 
dopełnia tę akceptację, dlatego warto ją 
często wyrażać. Jeśli mamy z tym pro-
blem, warto skorzystać ze wskazówek 
amerykańskiego psychologa Gary’ego 
Chapmana. Dzięki nim łatwiej nam 
będzie trafić do serca drugiej połówki 
(szczegóły w ramce obok). 

Poza tym, jeśli relacje w rodzinie są 
dobre, nie musimy upominać się o to, by 
bliscy liczyli się z tym, co mamy do powie-
dzenia. W pracy na uznanie trzeba sobie 
zasłużyć. W domu szanują nasze zdanie. 
Ale też, kiedy trzeba, konstruktywnie 
skrytykują, co jest świetną motywacją do 
pracy nad sobą. No i gdzie lepiej będzie- Sylwia Środa

wyrażenia afirmatywne 
chodzi tu o komunikację werbal-
ną, używanie szczerych, budują-
cych słów, pochwał, podziękowań, 
ale też uprzejmych próśb. Bo 
inaczej brzmi: „Zawieź dziecko do 
przedszkola!”, a inaczej: „skarbie, 
mogłabyś/mógłbyś dziś zawieźć 
naszą córeczkę do przedszkola?”. 
Jeśli twoja żona/mąż czuje się ko-
chana/kochany, słysząc budujące 
słowa, wypowiadaj je jak najczę-
ściej. to nic nie kosztuje!

dobry czaS
Nie muszą to być dalekie podróże, 
a nawet kino czy teatr. Może to być 
wspólne przygotowanie obiadu, 
ale bez odbierania sMs-ów, telefo-
nów lub komunikatów z face- 
booka. Ważne, by spędzać te 
chwile tylko we dwoje, bez dzieci. 
Mamy być skupieni na sobie i sie-
bie słuchać. Istotna jest szczera 
rozmowa, dzielenie się emocjami, 
pragnieniami. tak się poznajemy. 
I tak wyrażamy miłość.

Podarunki 
kto nie lubi ich dostawać? tylko 
osoby, które chcą być adorowane 
w ten sposób, wcale nie oczekują 
drogich perfum, biżuterii czy 
wyszukanych alkoholi. Im chodzi 
o prezenty, które coś znaczą, są 
wyrazem pamięci. Dlatego pilnuj 
rocznic ślubu, pierwszej randki, 
imienin, urodzin i innych ważnych 
dat, które były przełomowe w wa-
szym związku. A prezent? Może 
to być drobnostka, np. ciastko 
upieczone z myślą o żonie/mężu, 
wiersz, własnoręcznie zrobiona 
karta.

drobne PrzySługi
„Jeśli kochasz, powinieneś wie-
dzieć, jakiej pomocy oczekuję” 
– z takiego założenia wychodzą 
ci, dla których ten język miłości 
jest najważniejszy. tu nie liczą się 
słowa, a czyny. tylko jest jeden 
warunek. Jeśli pomagasz, poma-
gaj z ochotą i życzliwością. Nie 
wypominaj potem tych dobrych 
uczynków pod żadnym pozorem. 
Pamiętaj, że najwięcej radości 
sprawia pomoc, o którą nie trzeba 
prosić.

dotyk 
czułe buziaki, przytulanie, trzy-
manie za ręce, masaż zmęczo-
nych stóp… „Dotykasz mnie, to 
znaczy, że mnie kochasz” – dla 
wielu osób czułość to wyraz praw-
dziwej miłości. Warto, by dotyk 
był częstym elementem waszej 
relacji. I ważne, by widziały go 
dzieci, bo wtedy są pewne, że ro-
dzice się kochają.

Jak wzmocnić małżeńską więź?*

Poznaj mój język miłości. Amerykański psycholog Gary chapman przez ponad  
30 lat zajmował się parami, które były w kryzysie. I wypracował pięcioelementowy model 

funkcjonowania w relacjach, który znacznie ułatwia rozpoznawanie potrzeb bliskich. Twierdził, 
że kluczem do szczęścia jest zrozumienie własnego języka miłości i nauczenie się języka miłości 

partnera. dlatego zastanówcie się razem, który z tych języków najbardziej wam odpowiada:

*Na podstawie książki G. chapmana „5 języków miłości”. (SŚ)

my się bawić, jak nie w otoczeniu najbliż-
szych? Rodzina to ludzie, z którymi łączy 
nas bardzo wiele. I tu nie chodzi tylko 
o więzy krwi czy wspólny budżet domo-
wy, ale też o podobne poczucie humoru, 
wartości, a bywa, że i zainteresowania. 

I jeszcze jeden z ważniejszych aspek-
tów bycia w rodzinie – wspomniany wy-
miar ekonomiczny. Kiedy na przykład 
jeden z małżonków straci pracę, drugi, 
przynajmniej przez jakiś czas, jest w sta-
nie zapewnić materialną stabilizację. 

Gdy zachorujemy, nie musimy oglądać 
się na znajomych czy szukać pielęgniar-
ki, bo to najbliżsi się nami zajmą. 

– Warto podkreślić, że żadne inne 
środowisko nie jest w  stanie zastąpić 
rodziny i  korzystniej oddziaływać na 
nasze zdrowie psychiczne. Ta naturalna 
więź emocjonalna, która w niej jest, sta-
nowi czynniki decydujące – podsumo-
wuje Stefania Rudnik. 
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Piotr 
WitWicki 

zaPrasza  
do „Graffiti”

Pierwszy kompletny przegląd najważ-
niejszych informacji bieżącego dnia. Tym 
samym, od 4 listopada, cyklicznie co trzy 
godziny widzowie Polsat News oglądają 
kolejne wydania „Wydarzeń”: o 12.50 i 15.50, 
wydanie główne o 18.50 oraz „Wydarzenia” 
wieczorne o 21.50. – Od 15 lat „Wydarze-
nia” stanowią o sile informacji w Telewizji 
Polsat. Niezmiennie jesteśmy najbardziej 
obiektywnym serwisem informacyjnym  
w Polsce – mówi Dorota Gawryluk, dyrektor 
Pionu Informacji i Publicystyki. Oczywiście 
ona też ma w ręku kubek z kawą. – Ale nigdy 
jednorazowy – zastrzega. Szefowa pionu in-
formacji dba o ekologię, nie chce zaśmiecać 
planety. Właśnie została członkiem Stowa-
rzyszenia Program Czysta Polska. Z równą 
pasją, co o newsach mówi o tym, co po-
winniśmy robić, by ratować świat. Wszyst-
kich Polaków zachęca, by wspólnie zadbać  
o nasze środowisko naturalne. A najlepiej 
zacząć od siebie i drobnych rzeczy.

Wydarzenia o 15.50 to królestwo 
Agnieszki Mosór, która najczęściej prowa-
dzi ten program, oraz wydawcy Michała 
Bochenka. Tam liczą się tempo, krótka, ale 
pełna informacji forma i sensacyjne donie-
sienia z kraju i ze świata. Bywają jednak dni, 
gdy czas, którego zawsze brakuje, pędzi  
w „Wydarzeniach” o 15.50 jak górska kolej-
ka. – Mieliśmy kiedyś awarię systemu, odli-
czaliśmy sekundy do programu i do końca 
nie byliśmy pewni, czy program się uda  
i który z materiałów zostanie wyemitowa-
ny. Następnego dnia okazało się, że wynik 
był rewelacyjny, oglądało nas mnóstwo wi-
dzów, a nikt nie zorientował się, że przed 
programem był jakiś problem – opowiadają. 

„PUNKT WIDZENIA”

Po południu nadchodzi czas na „Go-
dziny szczytu” – magazyn dla tych, którzy 
właśnie wrócili z pracy, a po nich na „Punkt 
widzenia”. Gospodarzem tego programu 
publicystycznego jest  Grzegorz Jankow-
ski..., ale nie zawsze w myśl zasady, że punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia. – Kie-

dy powstawał program, Dorota Gawryluk 
powiedziała: „Pomyśl nad tytułem. Ma być 
chwytliwy, prosty, łatwy do zapamiętania” 
– wspomina Grzegorz Jankowski. – Dwa 
wieczory nad tym siedziałem. Tytułów 
wymyśliłem ze trzydzieści. Wszystkie spi-
sałem. Najbardziej byłem przywiązany do 
„Dobry wieczór” – dziś już sam nie wiem 
dlaczego. Ale w dniu, w którym miała za-

paść decyzja, dopisałem na końcu listy 
„Punkt widzenia”. Nie byłem do niego 
przywiązany, bo wiadomo, że wszyscy za-
wsze dodają... zależy od punktu siedzenia. 
Ale dopisałem, żeby wybór był większy.  
I okazało się, że ten tytuł od razu spodobał 
się Dorocie. Więcej, spotkałem na koryta-
rzu dzień później Bogdana Rymanowskie-
go, a ten w pierwszych słowach: „Świetny 
tytuł!”. I chyba rzeczywiście tytuł progra-
mu, ale i sam program trafił do widzów. 

Grzegorz Jankowski w urzędzie odbie-
rał ważny dokument. Pani w okienku su-
mienna, rzetelna, wszystko z procedurą. Do 
takich urzędników czuje się respekt. Gdy 
już zbierał się do wyjścia, na twarzy pani 
urzędniczki pokazał się wielki uśmiech:  
„A wie pan, że zawsze po pracy w domu 
włączam o 18.00 „Punkt widzenia”?! Niech 
pan daje tym politykom! Niech pan mówi, 
co ludzi boli!”. – No więc mówię – dodaje 
Jankowski. Ale ta godzina programu to rów-
nież czasami kłopot. Wtedy w Warszawie 
są największe korki – ludzie wracają z pra-
cy. Kiedyś w pierwszej parze gośćmi mieli 
być sędziowie: rzecznik prasowy Krajowej 
Rady Sądownictwa Maciej Mitera i Piotr 
Gąciarek,  sędzia wiceprezes warszawskie-
go oddziału Iustitii. Na dwie minuty przed fo
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z Polsat 
News

Kawa jest najważniejsza! najpierw szybka w domu, 
później w samochodzie, a na koniec – tuż przed wejściem do 

studia. na śniadanie nie ma już czasu, bo trzeba jeszcze zamienić 
parę zdań z nocną zmianą. Bo w newsroomie Polsat news dzień 

nigdy się nie kończy. Choć przeszkodą o poranku może być nie tyle 
brak czasu na zjedzenie śniadania, co... garażowa brama.

G dy my otwieramy oczy  
i szykujemy się do pracy, to  
w wieżowcu Polsatu na Ostro-
bramskiej 77 zawsze ktoś jest. 

Nawet jeśli ten ktoś jest bardzo zaspany. 
Poranne zderzenie z rzeczywistością do-
padło rano Piotra Witwickiego, gospo-
darza programu „Graffiti”. – Brama od 
garażu w moim domu nie chciała współ-
pracować i zatrzymała mnie w połowie 
podjazdu. Czas mijał, a ja nie mogłem wy-
jechać. Do redakcji zdążyłem w ostatniej 
chwili. Najważniejsze, że się nie spóźni-
łem! – wspomina. 

Gdy zegarek „połyka” rano cenne se-
kundy, na skołatane nerwy do kawy przy-
daje się spora dawka optymizmu! – W 2019 
otrzymałam nagrodę Optymista Roku, 
właśnie za uśmiech, którym staram się 
dzielić z widzami od samego rana – mówi 

Beata Cholewińska prowadząca wraz  
z Joanną Górską, Mariuszem Abramowi-
czem i Michałem Gierszem „Nowy Dzień 
z Polsat News”. To poranny zestaw naj-
ważniejszych informacji podanych w lek-
kiej, śniadaniowej formie. – Chcą Państwo 
fajnie zacząć dzień? To zapraszamy na 
poranek z nami! – dodaje Joanna Górska. 
Co do porannej kawy? Zestaw informacji,  
w tym politycznych. Na to przychodzi 
czas, gdy o  7.45 rusza „Graffiti” z Wojcie-
chem Dąbrowskim i Piotrem Witwickim.  
A w nim rozmowa z najbardziej wpływo-
wymi osobami w Polsce. Zdarza się, że 
politycy występują w nietypowych rolach. 
– Raz w czasie programu wylałem wodę 
na stół i ścierałem ją wraz z rzecznik rzą-
du. Oczywiście jednocześnie prowadząc 
dyskusję na antenie – śmieje się Piotr Wi-
twicki. – Innym razem rozrzuciłem kartki, 

a poseł, który się tego dnia ze mną spierał, 
podniósł je sprytnym ruchem i zerkał na 
moje notatki. 

„WyDArZENIA”

Po „Graffiti” i poranku dzień nie zwal-
nia, wręcz przyspiesza. Wydarzenia, kon-
ferencje i najnowsze doniesienia... Starcia 
polityków i relacje z wypadków czy awa-
rii. Wszystko zmienia się „W rytmie dnia”. 
Bo wtedy dzieje się najwięcej. Newsroom 
przypomina kocioł, a znad tego kotła co ja-
kiś czas odzywa się głos wydawcy: – Idzie 
pilna! I na ekranie po chwili widać „żółty 
pasek” z najważniejszymi informacjami 
dnia. Tak do 12.50. Wtedy jest już czas na 
pierwsze „południowe” podsumowania. 
Na ekranie pojawia się Magda Kaliniak  
i już wiadomo, że to „Wydarzenia” o 12.50. 

godziny

Dorota 
Gawryluk

– Dyrektor 
pionu informacji 

i publicystyki, 
prowadzi 

„wydarzenia” 
o 18.50.

„w 2019 otrzymałam naGrodę 
oPtymista roKu,  

właśnie za uśmieCh, Którym 
staram się dzielić  

z widzami od sameGo rana”

Beata Cholewińska Beata 
choleWińska 
rozPoczyna 
„noWy dzień 

z Polsat neWs”

małGorzata 
śWitała 

ProWadzi  
„W rytmie dnia”

6:00

9:00
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programem okazało się, że Mitery nie ma. 
Stoi w korku. Wszedł, gdy ruszała czołówka 
programu. Ale z gośćmi kłopoty są też po 
18.00. Podczas „Wydarzeń” o 18.50 okazało 
się, że zapalił się most Łazienkowski i żaden 
„Gość Wydarzeń” nie mógł przebić się z le-
wej na prawą stronę Wisły. Minuty mijały, 
reporter relacjonował działania ratownicze 
na moście, a producent odliczał metry, ja-
kie zostały gościowi do wejścia do budynku 
Polsatu. Ale dzięki temu, komentując po-
żar w „Wydaniu Specjalnym Polsat News”, 
które zaczęło się zaraz po „Wydarzeniach”, 
spóźniony premier Leszek Miller miał oka-
zję opowiedzieć, co przed chwilą widział na 
własne oczy, jak wygląda akcja strażaków  
i jak na moście topił się asfalt. Z kolei profe-
sor Paweł Śpiewak bez problemu dojechał 
na debatę ekspertów podczas wieczoru wy-
borczego. Prowadzono ją wtedy w studiu 
wirtualnym, które za sprawą polsatowskich 
komputerowych grafików-magików wyglą-
dało rewelacyjnie. Choć w rzeczywistości 
wszystko wykreowano na zielonym tle. 
Profesor wszedł do studia, stanął jak wryty, 
skrzywił się i pierwsze, co powiedział, to: 
„Noooo, w telewizji to wygląda lepiej!”.

„PoLITyKA NA oSTro”

Problemów z dojazdem do studia pu-
blicystycznego na Łubinowej nie miał 
również podczas wieczoru wyborczego 
Bogdan Rymanowski. Jego podróż New-
scopterem obserwowała wtedy – jak zresz-
tą i cały program prowadzony przez Do-
rotę Gawryluk, Bogdana właśnie, ale też 
Bartosza Kwiatka, Michała Stelę, Piotra 
Witwickiego i Agnieszkę Mosór – rekor-
dowa liczba widzów. Ale wieczory wybor-
cze to telewizyjne święto. Na co dzień po 
„Wydarzeniach” o 18.50 emocje czekają 
widzów w „Gościu Wydarzeń”, „Wydarze-
niach i Opiniach” oraz „Polityce na Ostro” 
prowadzonej przez Agnieszkę Gozdyrę.  
W jednym z odcinków wiceminister przed-
siębiorczości i technologii z Porozumienia, 
Marcin Ociepa, został oskarżony przez 
Julię Piterę, że czyta przekazy dnia, które 
wysyła mu partia. Akurat spoglądał na wy-
świetlacz komórki. Na to minister odparł, 
że właśnie żona wysłała mu listę zakupów, 
i po programie opublikował w mediach 
społecznościowych screen SMS-a od żony. 
W innym odcinku rzecznik Porozumie-
nia Kamil Bortniczuk zarzucił posłance 
Nowoczesnej Paulinie Hennig-Klosce, że 
ta „szczeka”. „Pani szczeka, atakuje, nisz-

czy jakość debaty” – powiedział podczas 
dyskusji w studiu. W trakcie programu 
poseł przeprosił za słowo „szczeka”, a po 
programie, gdy opadły emocje, zrobił to 
jeszcze raz, a Agnieszka Gozdyra utrwa-
liła to telefonem komórkowym na wiecz-
nej rzeczy pamiątkę. Przeprosiny zostały 
przyjęte. W dwóch programach doszło do 
zakładów. Miłosz Motyka, rzecznik PSL-u, 
założył się z liderem Agrounii Michałem 
Kołodziejczakiem o bańkę mleka, że Agro-
unia nie wejdzie do Sejmu. Kołodziejczak 
zakład przegrał, do tej pory go niestety nie 
zrealizował. W innym programie z kolei 
Agnieszka Gozdyra założyła się z Pawłem 
Rabiejem, który twierdził, że gdy Koalicja 
Obywatelska wygra wybory, to wprowa-
dzi związki partnerskie. Zakład, jak wiemy, 
nierozstrzygnięty... 

– Do jednego z programów – wspomina 
Agnieszka Gozdyra – zaprosiłam Janusza 
Korwin-Mikkego, po tym, jak ten odpalił 
petardę w pobliżu swojego psa. Zbliżał się 
Sylwester, trwała dyskusja o zwierzętach 
straszonych fajerwerkami i Korwin-Mikke 
zrobił to, by pokazać, że jego pies się nie boi. 
Na polityka spadła lawina krytyki. Pisano, 
że męczy zwierzęta. Janusz Korwin-Mikke 
przyszedł do studia z psem, który siedział 
obok gościa i jadł z talerzyka smakołyki. 
Przed programem polityk usiłował mnie 
przekonać, żebym pozwoliła mu powtórzyć 
eksperyment z petardą w studiu. Zależało 
mu, żeby widzowie Polsat News zobaczyli, 
że jego pies rzeczywiście się nie boi. Do-
piero argument, że wpadnie straż pożarna  
i przerwie program, jakoś go przekonał...

Gdy Agnieszka Gozdyra wieczorem 
wychodzi ze stacji, bardzo często przy 
drzwiach mija się z  dziennikarzami, któ-
rzy właśnie zaczynają nocną zmianę.  
Z kubkiem kawy wjeżdżają na trzecie pię-
tro. Bo w  newsroomie Polsat News dzień 
nigdy się nie kończy. 

GrzeGorz 
JankoWski 

PrzedstaWia 
„Punkt 

Widzenia”

„dorota GawryluK 
Powiedziała: «Pomyśl 
nad tytułem. ma Być 

Chwytliwy, Prosty, łatwy 
do zaPamiętania». 

dwa wieCzory nad tym 
siedziałem. na KońCu listy  

Był «PunKt widzenia». 
nie Byłem do nieGo 

Przywiązany, ale oKazało 
się, że od razu sPodoBał się 

doroCie”

Grzegorz jankowski

18:00

20:00 aGnieszka 
Gozdyra  
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BlanKa liPińsKa, 
autorKa GorąCyCh 

erotyKów, PoProwadzi... 
nowy show Polsatu 

„tylKo jeden”.  
Będzie też kolejna odsłona 

„tańca z Gwiazdami”, 
muzyczny talent show  

„the Four. Bitwa o sławę”  
i powrót ulubionych seriali!  
idzie wiosna, a wraz z nią  

– już od marca – nowa ramówka 
Polsatu. widzowie nie będą 

mogli oderwać się od ekranów!

P owrócą ulubione show widzów 
Polsatu, będziemy mogli też 
oglądać nowe sezony ukocha-
nych seriali. Tragiczny wy-

padek odmieni losy wielu bohaterów 
„W rytmie serca” w szóstym sezonie. 
Zuza z „Przyjaciółek” kupi restaurację, 
a Patrycja pozna nowego faceta. Na an-
tenie jak zwykle nie zabraknie kabaretu 
– w znanej, lubianej formule i w nowej 
odsłonie – „Kabaret na żywo. Przysta-
nek Radość”. Nie będą też zawiedzeni 
fani „Pierwszej miłości” i od lat cenio-
nego przez widzów programu „Nasz 
nowy dom”. Wiosenna ramówka wy-
startuje z pierwszym dniem marca.

ZAWSZE WArTo  
– NAjLEPSZy SErIAL roKU

Polacy kochają ten serial! „Zawsze war-
to” zadebiutował w telewizji zaledwie pół 
roku temu, a już został uhonorowany przez 
widzów Telekamerą „Tele Tygodnia” w ka-
tegorii serial roku! Z jakimi kryzysami i za-
wirowaniami Marta, Ada i Dorota zmierzą 
się w nowym sezonie? 

W pierwszej serii Dorota (Katarzyna 
Zielińska) uwierzyła w siebie, a pierwsze 
zawodowe sukcesy dodały jej tylko skrzy-
deł i odwagi, by sięgać jeszcze wyżej. Jest 
na dobrej drodze, by uwolnić się od męża 
tyrana (Paweł Ławrynowicz), który się nad 

Blanka lipińska 
„tylko jeden”

nią latami znęcał, niszczył jej marzenia 
i bez skrupułów nią manipulował. Czy te-
raz wystarczy jej sił, by już nigdy więcej nie 
ulec mężowi?

Z kolei Ada (Julia Wieniawa) zorien-
towała się już, że nie da się za sprawą 
magicznej różdżki przenieść do innego 
świata i zapomnieć o tym, co było. Dziew-
czyna postanowiła oddzielić przeszłość 
grubą kreską. Zaczęła uczciwą pracę, robi 
wszystko, by odzyskać syna i zacząć nowe 
życie. W najmniej oczekiwanym momencie 
przeszłość jednak powróci, a Ada będzie 
musiała się z nią zmierzyć i zdecydować, 
czy warto dać drugą szansę ludziom, któ-
rzy niejednokrotnie tak bardzo ją zawiedli.

telewizja

wiosenne  
Hity 

Polsatu
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momencie, może zgłosić się do programu. 
Tak więc w każdej chwili może pojawić się 
utalentowany „czarny koń”, który zawład-
nie sercami jurorów i publiczności. Tu nikt 
nie wie, co go tak naprawdę czeka. Rywa-
lizacja jest bardziej ekstremalna, zabawna 
i bezwzględna niż gdziekolwiek indziej. 
Program, mimo że jest najmłodszym mu-
zycznym talent show na rynku, zawładnął 
już sercami widzów na świecie. Komu uda 
się podbić serca publiczności i przetrwać 
aż do samego końca?   
aBy się doWiedzieć, trzeBa 
oGlądać „the four. BitWa 
o słaWę” W soBotnie Wieczory 
W Polsacie! 

TyLKo jEDEN – ShoW 
mmA Z NIESAmoWITą 

goSPoDyNIą

Po zawodowym MMA porusza się 
co najmniej tak samo dobrze jak po 
świecie show-biznesu i literatury. 
Blanka Lipińska, autorka gorącego, 
erotycznego hitu poprowadzi nowy 
program Polsatu.

Dziesięciu uczestników ry-
walizujących o profesjonalny 
kontrakt zawodnika MMA – to 
kwintesencja nowego show Polsa-
tu „Tylko jeden”. Widzowie będą 
towarzyszyć fighterom na sali 

treningowej, we wspólnym, zamkniętym 
domu oraz podczas walk decydujących 
o pozostaniu w programie. Przewodnicz-
ką, opiekunką i powierniczką będzie wła-
śnie Blanka Lipińska, autorka erotycznego 
hitu „365 dni” i kobieta, która przez ostat-
nich dziewięć lat była obecna na każdej 
gali KSW. – W życiu już nie raz pokaza-
łam, że mam większe jaja od niejednego fa-
ceta i wchodząc do domu zawodników, nie 
zamierzam się kastrować. Mogę być dla 
uczestników programu przyjaciółką, ale 
gdy zajdzie taka potrzeba, to poznają moją 
drugą twarz, mniej słodką niż ta pierwsza 
– komentuje Blanka Lipińska. 

 „Tylko jeden” startuje 6 marca. Rywa-
lizacja potrwa osiem tygodni, a decydująca 
o zwycięstwie w całym programie walka 
finałowa odbędzie się podczas gali KSW.
na antenie Polsatu W Piątki,  
tuż Po „tańcu z GWiazdami”.

TWojA TWArZ  
BrZmI ZNAjomo

Dwie Telekamery dla najlepszego 
programu rozrywkowego i nominacja do 
trzeciej – to świadczy o fenomenie tego 
show! Już wiosną zobaczymy kolejnych 
ośmiu utalentowanych artystów, którzy 
wcielą się w najsłynniejsze gwiazdy. 

Poznajcie nowych uczestników 13. edy-
cji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, którzy 
pokażą, na co ich stać! W nadchodzącej 
serii w roli jurora pojawi się zwycięzca  
12. edycji show Adam Strycharczuk.

Czadoman, czyli Paweł Dudek, to król 
dyskotek! Hity „Ruda tańczy jak szalona”, 
„Chodź na kolana” czy „Hej, hej bawmy 
się” rozgrzewają polskie parkiety. Mau-
rycy Popiel zawładnął sercami damskiej 
publiczności zarówno w „Pierwszej mi-
łości”, jak i w „M jak miłość”. Filip Gur-
łacz uczył się od wielkich twórców pol-
skiego kina: w „Mieście 44” Jana Komasy 
zagrał odważnego powstańca, a w „Powi-

dokach” Andrzeja Wajdy – studenta cha-
ryzmatycznego malarza Strzemińskiego, 
u boku Bogusława Lindy. Obecnie może-
my oglądać Filipa jako intryganta Oskara 
w hicie Polsatu „Pierwsza miłość” i naj-
nowszym sezonie „Watahy”. Karol Dziu-
ba to przede wszystkim aktor teatralny. 
Jesienią ubiegłego roku jako Jerzy Zaj-
dler, kochanek serialowej Marty (Wero-
nika Rosati) w „Zawsze warto”, zelektry-
zował fanki serialu. Gosia Andrzejewicz 
– popularna piosenkarka, kompozytorka 
i autorka tekstów, współpracowała ze 
światową gwiazdą lat 90. Mowa oczywi-
ście o Dr. Albanie, z którym nagrała sin-
giel „Lover Boy”. Marta Gałuszewska to 
obiecująca młoda wokalistka o pięknym 
uśmiechu i charakterystycznych koloro-
wych włosach, która szturmem podbija 
polską scenę muzyczną! Zaczynała na 
ulicach największych miast Polski, a tak-
że w trójmiejskich i wrocławskich loka-
lach. Ulica przerodziła się w wygraną 
w „The Voice of Poland” i kontrakt z dużą 
wytwórnią muzyczną, a to z kolei prze-
kuło się w platynowy, debiutancki singiel 
„Nie Mów Mi Nie” oraz koncerty w ca-
łym kraju. Natalia Avelon – Polka, którą 
pokochali Niemcy. Aktorka i wokalistka, 
która wspólnie z Ville Valo, wokalistą ze-
społu HIM, wylansowała przebój „Sum-
mer Wine”. Hit znalazł się w czołówkach 
europejskich list przebojów oraz zdobył 
Platynową Płytę. Kamila Boruta – jej 
zawodowa przygoda z Teatrem Rampa, 
słynącym z doskonałych musicali i wido-
wisk muzycznych, trwa już 13 lat! Najbar-
dziej znana telewidzom między innymi 
z głównej roli w serialu Czwórki – „Mi-
łość na zakręcie”.

W nadchodzącej edycji obok Adama 
Strycharczuka w jury niezmiennie zasiądą: 
Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski 
i Małgorzata Walewska, a program popro-
wadzą Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.
W Polsacie W soBoty o 22.05
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Życie po raz kolejny zaskoczyło Martę 
(Weronika Rosati). Gdy była już przekona-
na, że w końcu uda jej się założyć rodzinę, 
o jakiej marzyła, okazało się, że ojciec jej 
dziecka ukrywał przed nią żonę i syna. 
Doszło też do wypadku. Bratanek Marty 
wpadł pod samochód prowadzony przez 
jej ojca Witolda (Mariusz Bonaszewski). 
Czy chłopiec przeżyje, a rodzinne konflik-
ty ostatecznie się zakończą? 
od 4 marca W środy o 21.05

ThE FoUr. BITWA o SłAWę

Ten program zaczyna się tam, gdzie 
kończą się inne talent show! – to najkrót-
sza, ale i najtrafniejsza recenzja nowego 
hitu Polsatu.

Już w pierwszym odcinku, prócz pro-
wadzącej Natalii Szroeder i jury złożonego 
z największych sław branży muzycznej: 
Natalii Nykiel, Igora Herbuta oraz Kuby 
Badacha, poznajemy... czwórkę finali-
stów! Ale mimo to w kolejnych odsłonach 
show napięcie nieustannie rośnie. Jak to 
możliwe, skoro w czwórce znajdą się naj-
lepsi z najlepszych wokalistów, rzec by 
można tzw. pewniaki? Formuła programu 
jest taka, że każdy z uczestników może 
być zdetronizowany! Przesłuchania ni-
gdy się nie kończą i każdy, w dowolnym  

„ten ProGram został sKrojony 
jaKBy na miarę naszyCh Czasów. 
mam wrażenie, że dzisiaj trudno 
utrzymać uwaGę widza, 
słuChaCza dłużej niż Przez KilKa 
minut, Czyli tyle, ile trwa FilmiK 
na youtuBie, a i o to Czasem 
niełatwo. w tym ProGramie 
jesteśmy zasKaKiwani Co Chwilę. 
w Każdym momenCie może 
wydarzyć się Coś, Co zmienia 
PrzeBieG CałeGo show”  

natalia nykiel

„to ProGram dla ludzi 
o moCnym Głosie i o moCnyCh 
nerwaCh. to CiąGła walKa 
o Przetrwanie i udowadnianie 
jurorom, PuBliCznośCi, ale 
Przede wszystKim samemu 
soBie, że zasłuGuje się na miejsCe, 
w Którym się jest” 

igor herbut

„Cieszę się, że oBoK mnie znajdą się 
artyśCi, KtóryCh wrażliwość 
i doroBeK Cenię i szanuję. 
myślę tu zarówno o juroraCh, 
ProwadząCej „the Four”, jaK 
i o wszystKiCh muzyKaCh 
aKomPaniująCyCh. iCh nazwisKa 
Gwarantują najwyższą jaKość 
muzyCznyCh sPotKań” 

Kuba Badach

Wierzysz W sWój Wokalny talent?  
ChCesz stanąć do muzyCznej bitWy?  

zgłoś się do programu! możesz Wygrać!  
stań do walKi i zajmij swoje miejsCe w show-Biznesie. naGraj 
KrótKi FilmiK, na Którym PoKażesz światu swój woKalny 
talent, i umieść na jednym z Portali sPołeCznośCiowyCh: 

FaCeBooKu, instaGramie, twitterze Czy tiKtoKu.  
dołąCz hashtaG #theFourpolsat.  

PrzesłuChania niGdy się nie KońCzą i Każdy,  
w dowolnym momenCie, może startować! sława CzeKa!

kuba 
Badach, 
natalia 
szroeder, 
natalia 
nykiel, 
igor 
herbut 
– „the 
four. 
Bitwa 
o sławę”

uczestnicy „twoja twarz 
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Od wielu lat co roku jestem na sopoc-
kiej scenie. To jest dla mnie szczególne 
miejsce, gdyż właśnie w Operze Leśnej 
debiutowały najwybitniejsze nazwiska 
polskiej konferansjerki. To zaszczyt 
być w takim gronie i zapowiadać takie 
gwiazdy. Największy sentyment budzą 
we mnie ci wykonawcy, których podzi-
wiałem jako dziecko. Pamiętam, jak fe-
stiwale w Sopocie prowadzone przez Lu-
cjana Kydryńskiego oglądałem z mamą 
w naszym 38-metrowym mieszkaniu na 
warszawskiej Woli, na czarno-białym 
telewizorze marki Agat. Teraz, jak zapo-
wiadam Marylę Rodowicz czy Krzysz-
tofa Krawczyka, to po prostu mam ciary! 
To są dla mnie ogromne emocje. 

• Czy któraś z  gwiazd występują-
cych w Sopocie szczególnie cię czymś 
zaskoczyła?

Mam wrażenie, że im większy artysta, 
tym jest bardziej przyjazny i  skromny. 
Wśród tych największych nazwisk pol-
skiej estrady nie spotkałem się z osobą 
mającą jakieś wielkie wymagania. Jeśli 
zauważyłem coś takiego, to tylko u osób 
będących na początku swojej kariery, 
u tych, którzy dopiero zaczęli albo – tak 
naprawdę – zaczną niedługo. Oczywi-
ście nie będę wymieniać nazwisk. 

A  ostatnio najbardziej zaskoczył 
mnie Sławomir – nasza sylwestrowa 
gwiazda. Za każdym razem po koncer-
cie zamiast odpocząć, napić się herbaty, 
godzinami podpisuje płyty i  robi sobie 
zdjęcia z  fanami. Podziwiam też akcje 
Sławomira na jego kanale na YouTubie. 
Potrafi przejechać 300 km, żeby zjeść 
z  kimś hot-doga na stacji benzynowej, 
bo zorganizował dla fanów taką niespo-
dziankę. To jest po prostu kosmos. 

• Występ jakiego artysty w  Sopocie 
zrobił na tobie największe wrażenie?

Występ Agnieszki Chylińskiej, który 
wyzwolił więcej energii niż testy nu-
klearne Kim Dzong Una. Gdy występo-
wała na swoim jubileuszu przed własną 
publicznością. Powiem tak: prawdziwy 
artysta musi mieć „to coś”. W jej przy-
padku to coś jest gigantyczne.

• Czy pamiętasz jakąś szczególną sy-
tuację, która miała miejsce na tym 
festiwalu?

Jeden z artystów, tuż przed wyjściem na 
scenę, zatrzasnął się we własnej garde-

robie. Wszyscy go szukali. Sytuację po-
garszał fakt, że w Operze Leśnej nie ma 
zasięgu. Telefon milczał. Na szczęście 
piosenkarz tak mocno pragnął kontaktu 
ze wspaniałą sopocką publicznością, że 
donośne, niepasujące do rytmów dobie-
gających ze sceny łomotanie usłyszał 
jeden z ochroniarzy. Na tyle duży, że dał 
radę wejść do garderoby „z drzwiami”. 
To był jedyny raz, gdy widziałem arty-
stę z fioletową twarzą mimo make-upu. 
Z tego, co pamiętam, śpiewał tak dono-
śnie, że nie potrzebował mikrofonu.

• Ponoć jesteś takim superbohaterem, 
który na wizji i  na scenie ratuje sytu-
ację. Coś by się zawaliło, gdyby nie two-
ja czujność i szybka reakcja?

Kiedyś w „Tańcu z Gwiazdami” wysiadło 
nam światło. Przez jakiś czas musieliśmy 
kontynuować program w ciemności. Nie 
udawałem, że nic się nie stało. Powie-
działem po prostu, że jest awaria i wróci-
my, gdy podłączy nas elektrownia. Trze-
ba było jechać z tym dalej. Często muszę 
też stać na straży mikrofonu, to znaczy 
pilnować, żeby uczestnicy koncertów 
i programów telewizyjnych nie wyłączy-
li go, co czynią nagminnie. Nieraz tak 
jest, że jak ktoś dostaje do ręki mikrofon, 
to automatycznie zaczyna przy nim maj-
strować i  najczęściej go sobie wyłącza. 
Wtedy szybko podbiegam, żeby to, co 
mówi uczestnik wydarzenia, złapał mój 
mikrofon, który mam przy twarzy. Czyli 
jestem taką polisą ubezpieczeniową.

• Pamiętasz jakąś historię z pracy, któ-
ra sprawiła, że płakałeś ze śmiechu?

Zabawna historia dotyczyła jednej z dru-
żyn z programu „Awantura o kasę”. Grała 
drużyna mistrzów. Wygrali kilkanaście 
programów z  rzędu i  pewnego razu na 
własne życzenie przegrali licytację. Po 

programie pytam: „Panowie, tak dobrze 
wam szło, co się stało? Zawsze mieliście 
taką świetną politykę licytacji”. A  oni 
na to odpowiadają: „Pościel”. Ja pytam: 
„Jaka pościel?”. Oni patrzą i puszczają do 
mnie porozumiewawczo oko. Nadal nic 
nie rozumiem. W końcu mówią, że prze-
cież przyszła pani sprzątająca do nich do 
pokoju, w którym stacjonowali podczas 
udziału w  programie, i  powiedziała, że 
musi zmienić im pościel. Nadal nie rozu-
miem, jaki ta sytuacja ma związek z tym, 
że ta drużyna przegrała na własną proś-
bę licytację. A oni na to, że przecież, wy-
mieniając im pościel, daliśmy im znać, 
że mają już przestać wygrywać, że przy-
szedł czas na nowych mistrzów. Więc się 
po prostu wycofali.

• Lubisz ludzi, ale kochasz też zwie-
rzęta i los środowiska naturalnego 
również nie jest Ci obojętny. 

Od dłuższego czasu moje zimowe buty 
stoją nieużywane. Od paru lat oprócz 
temperatury w prognozach podaje się 
stan powietrza. Żywność ze straganu, 
którą ja pamiętam jako chłopak, teraz 
sprzedawana jest na specjalnych sto-
iskach z napisem BIO i EKO za duże pie-
niądze. Ile jest samochodów, wie każdy, 
kto usiłował zaparkować w centrum 
miasta. Nie trzeba być geniuszem, aby 
zauważyć te zmiany i to, że na planecie 
mieszka 7 mld ludzi. To ostatni dzwo-
nek, by coś zmienić. Właśnie dlatego 
zostałem członkiem Stowarzyszenia 
Program Czysta Polska. Cieszę się, że 
Grupa Polsat tworzy takie cenne inicja-

To będzie jedenasty raz!  
Już niebawem  

KrzyszTof ibisz  
znów pojawi się w roli 
gospodarza kultowego 

programu „dancing with the 
stars. Taniec z Gwiazdami”. 

Prezenter szykuje dla 
nas nie lada taneczną 

niespodziankę.  

Już w  marcu rusza 11. edycja 
„Dancing with the Stars. Taniec 
z  Gwiazdami”. Nie marzy ci się, 
by w końcu zatańczyć? 

Ja w ogóle nie mam tanecznego drygu. 
Ale 11. edycję „Dancing with the Stars. 
Taniec z  Gwiazdami” będę zapowia-
dać... z elementami tańca. Muszę zatem 
opanować chociaż podstawy każdego 
gatunku. Zapisałem się na kurs do Tom-
ka Barańskiego. Nie jestem osobą szcze-
gólnie utalentowaną w  tej dziedzinie, 
ale wierzę w  to, że praca czyni cuda. 
Mam już u  siebie na Instagramie coś, 
co nazywa się #Ibiszdance i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. To są cha-
rakterystyczne ruchy. Jestem autorem 
tych figur i – tak sobie żartuję – jeszcze 
chwila, a otworzę własną szkołę tańca.

• Prowadziłeś wszystkie edycje pro-
gramu. Czy był taki występ, który pa-
miętasz do tej pory?

Taniec niewidomej biegaczki Joanny 
Mazur. Do dziś mam dreszcze. Kapital-
na, dzielna, inspirująca dziewczyna.

• Chyba jednym z  ważniejszych wy-
darzeń, które prowadzisz, jest Polsat 
SuperHit Festiwal? 

Nicpoń Ibisz, pies Krzysztofa, jest 
w kategorii psich celebrytów nie mniejszą 
gwiazdą niż jego pan w show–biznesie. Na 
Instagramie wszyscy znają charakterystyczną 
mordkę bulteriera. W końcu Nicpoń ma 
własne konto i rzesze obserwujących. Fani 
czekają na każdą fotkę uroczego psiaka. 
W realu także – Nicpoń jest dobrze znany 
nie tylko wśród okolicznych psiarzy, ale 
także jako bywalec salonów. Dziennikarz nie 
ukrywa, że jego i bulteriera łączy szczególna 
więź, spędzają razem dużo czasu. Krzysztof 
twierdzi, że początkowo obawiał się, iż 
– przy nadmiarze obowiązków – nie sprosta 
wyzwaniom związanym z opieką. Ale udało 
się. Pies i jego pan mieszkają razem już ponad 
trzy lata i doskonale się dogadują.
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Krzysztof Ibisz 
z Nicponiem
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wywiad

NIgDy NIe KorzystAm z PoDKłADKI. NIe użyWAm NAWet 
PromPteróW, czylI eKrANóW, z Których ProWADzący 

czytAJą teKsty. WszystKo jest W głoWIe. 

.

Krzysztof 
Ibisz z Pauliną 
Sykut-Jeżyną

Rozmawiała pAulinA kOziejOWskA

tywy. Wszystkich Państwa, którym losy 
naszej planety, czyli mówiąc wprost losy 
naszych dzieci i ich dzieci, nie są obojęt-
ne – zapraszam. Do tego numeru została 
dołączona deklaracja, zachęcam do jej 
wypełnienia.

• Jaki masz patent na to, żeby złapać 
dobry kontakt z publicznością?

Jest bardzo prosty. Musisz lubić ludzi. 
To działa wówczas w obie strony. Ja ge-
neralnie lubię ludzi i nie przejawia się 
to tylko na scenie. Chociażby podczas 
spacerów z  Nicponiem rozmawiam 
z  sąsiadami, z  panią kasjerką w  skle-
pie, z panią z wegebaru. Wszyscy znają 
mnie i  psa, ale ja także znam wszyst-
kich w  okolicy. Ciekawość i  sympatia 
do drugiego człowieka to podstawa.

• Sylwestra z  Polsatem prowadziłeś 
już po raz 13. Jest taki, który szczegól-
nie utkwił ci w pamięci?

Sylwester w Warszawie 9 lat temu! 
Scena miała tzw. język, którym wystę-
pujący artyści szli w stronę publiczno-
ści. Tuż po północy Alicja Węgorzew-
ska śpiewała pieśń operową. Był to 
zatem najważniejszy moment wieczo-
ru. Szła tym „językiem sceny”, w jednej 
ręce trzymając mikrofon, w  drugiej 
kieliszek szampana. I nagle… zniknęła! 
Ale cały czas słyszeliśmy, jak śpiewa. 
Okazało się, że wpadła do zagłębienia, 
gdzie były kamery, bo oślepiło ją świa-
tło. Wyciągnęliśmy ją, a ona śpiewała 
dalej i mało tego – w jednym ręku mia-
ła mikrofon, a w drugim cały kieliszek 
szampana. To jest zawodowstwo. 

Pamiętam też pierwsze lata, kiedy 
zaczynaliśmy w  Krakowie. Wówczas 
temperatura sięgała -20°C. Zamarzały 
ręce i  twarze. A  ja podczas pracy nie 
uznaję jesionek, płaszczy, czapek, ręka-
wiczek. Uważam, że zawsze powinie-
nem wyjść do ludzi w garniturze lub 
smokingu. Show to ma być po prostu 
show. Więc marzłem potwornie. Mia-
łem wrażenie, że jak mówię, to widz 
może mnie nie zrozumieć, bo zama-
rzała mi twarz. Następnego dnia wszy-
scy się kurowaliśmy, odmarzaliśmy.

• A  jakie jest największe wyzwanie 
podczas prowadzenia sylwestro-
wych eventów?

Żeby północ była o północy. Co wcale 
nie jest takie oczywiste. Kiedyś sły-

szałem odliczanie: „4, 3, 2, 1! Szczęśli-
wego Nowego Roku! Kochani, 6 minut 
temu powitaliśmy nowy rok”. Ktoś 
przeciągnął swoje przemówienie, ar-
tysta później zaczął grać i północ się 
o  6 minut przesunęła. Gdy ja prowa-
dzę, północ zawsze jest o północy. 

• Zdarzyło ci się kiedyś zapomnieć 
tekstu?

Nie, bo ja… po prostu mówię. Nigdy 
nie korzystam z  podkładki. Nie uży-
wam nawet prompterów, czyli ekra-
nów, z  których prowadzący czytają 
teksty. Wszystko jest w głowie. 

W  transmisjach na żywo, kiedy 
my coś zapowiadamy, to w  tym sa-
mym czasie montuje się kolejny ze-
spół. Tego widz nie wie. Na scenę 
wyjeżdżają dekoracja, instrumenty, 
trwa podłączanie wszystkiego. Czę-
sto coś może być nie tak. My mówimy 
tak długo, dopóki w słuchawkach nie 
usłyszymy hasła: „gotowe”. Dopiero 
wtedy możemy zapowiedzieć artystę. 
Od 27 lat tak się dzieje i być może dla-
tego mam w sobie taką łatwość. Gło-
wa cały czas się trenuje.

• Od 27 lat – powiedziałeś. Czujesz się 
już ikoną telewizji?

Nie czuję się, ale coraz częściej jestem 
tak nazywany. W  mediach społeczno-

ściowych obserwuje mnie sporo dziecia-
ków w wieku 13–17 lat. Dla nich jestem 
taką ikoną, panem z telewizji, który budzi 
sympatię. Oni czują, że jestem taki równy 
gość, i to jest super. 

• A ty, będąc w ich wieku, miałeś jakąś 
ikonę telewizji? 

Dla mnie takim programem było na 
przykład „X, Y, Z”, którego autorką 
i gwiazdą była Nina Terentiew. Ogląda-
łem każdy odcinek, tak jak „Bezludną 
wyspę”. Gdy trafiłem do redakcji dzie-
cięcej, na początku jako reporter Tele-
wizji Polskiej, to ta moja ikona telewizji 
Nina Terentiew była szefową progra-
mu drugiego. Tam prowadziłem swój 
pierwszy program – „Klub Yuppies”. 

• Co robi Krzysztof Ibisz, kiedy 
skończy prowadzić galę?

Często po takich dużych wydarzeniach, 
które prowadzę, ciężko jest zasnąć. Mam 
taką żelazną zasadę, że przed snem za-
wsze słucham audiobooka. Teraz książki 
Mariusza Szczygła „Nie ma”, za którą do-
stał nagrodę Nike. To pozwala mi się wy-
ciszyć. Poza tym piję herbatę i spaceruję 
z psem. Wolny czas tak zwanych „popu-
larnych ludzi” na ogół jest bardzo zwy-
czajny – aż trochę mi głupio, że brzmi to 
tak banalnie. 
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telewizja

Poznajcie 
uczestników      taniec 

z gwiazdami

„DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI”  
– Już oD 6 MARCA, W KAżDy PIąTEK o GoDZ. 20.05 W TElEWIZJI PolSAT!

1.  Milena 
Rostkowska-galant

2.  tomasz oświeciński
3. julia Wieniawa
4. Marcin Bosak
5. Ania Karwan

6.  Mikołaj 
jędruszczak 

7. edyta zając
8. Bogdan Kalus
9.  Nicole 

Bogdanowicz
10.  sylwester 

Wilk
11. sylwia Lipka

HIT
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o modelce i słynnej WAG Edycie Zając. 
Czy obycie na światowych wybiegach 
pomoże jej w walce o Kryształową Kulę? 

Sylwii Lipce – muzycznej gwieździe 
YouTube’a – pomoże na pewno ogrom-
na rzesza fanów. Jej teledyski ogląda bo-
wiem w internecie nawet 7 milionów lu-
dzi! Popularność to jednak nie wszystko. 
W programie przyda się także dobra kon-
dycja podczas morderczych treningów. 
Tutaj ekspertką jest Milena Rostkow-
ska-Galant. Pogodynka Polsatu i Polsat 
News oraz internetowa Miss Polski 2001 
ćwiczy regularnie pod okiem trenera kil-
ka razy w tygodniu!

Człowiek zagadka, którego życio-
rys mógłby posłużyć za film akcji. Czy 
mięśnie i groźny wygląd odstraszą kon-
kurencję? Aktor amator, były zawod-
nik MMA i trener personalny Tomasz 
Oświeciński na pewno nie podda się tak 
szybko! 

Może nie ma sylwetki osiłka, ale sport 
to i jego hobby. Jest kapitanem Hokejowej 
Reprezentacji Artystów Polskich. Bog-
dan Kalus, aktor kabaretowy znany z fe-
nomenalnej roli w serialu „Ranczo”, po-
trafi rozbawić największego ponuraka. 
Czy poczucie humoru będzie jego bronią 
w starciu o Kryształową Kulę? 

Do rywalizacji na parkiecie stanie tak-
że Marcin Bosak, wyjątkowy talent i jeden 
z ulubionych aktorów Agnieszki Holland! 
Tajną bronią Marcina, poza talentem, może 
się okazać siostra Ania, która jest zawodo-
wą tancerką. Szykują się dodatkowe lekcje?

Trener, dietetyk, uczestnik programu 
„Ninja Warrior Polska” Sylwester Wilk 
kilka miesięcy temu w wypadku motocy-
klowym stracił nogę. Mimo tego nie zwol-
nił tempa. Bierze udział w licznych zawo-
dach… w protezie. Nie zamierza odpuścić 
ani na moment także na parkiecie „Dan-
cing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Rywalizację lubi również zwycięzca 
„Love Island. Wyspa miłości”. Mikołaj Ję-
druszczak jest trenerem tenisa i jak nikt 
potrafi rozkochać w sobie publiczność 
i kobiety… Czy okaże się czarnym koniem? 
Czy może pokonają go zawiłe choreografie? 
A przede wszystkim jak ciężkie treningi 
wpłyną na jego związek z Sylwią Madeńską, 
która jest nie tylko jego życiową towarzysz-
ką, ale będzie też jego partnerką w tańcu 
i nauczycielką! O tym przekonamy się już 
wkrótce! W jury niezmiennie zasiądzie su-
rowa Iwona Pavlović, sypiący anegdotami 
Andrzej Grabowski i wielokrotny mistrz 
świata w tańcu – Michał Malitowski! 

J ak co roku, na długo przed ogło-
szeniem listy uczestników, me-
dia żyją spekulacjami, kto pojawi 
się na najsłynniejszym parkiecie 
w Polsce. Koniec z tajemnicami! 

Największa gwiazda polskiego internetu, 
najpopularniejsza aktorka oraz sporto-
wiec, który stanął oko w oko ze śmiercią! 
Kogo zobaczymy w 11. edycji tanecznego 
show Polsatu?

Najczęściej „wyszukiwana” w interne-
cie polska aktorka filmowa, serialowa i te-
atralna oraz prawdopodobnie jedna z naj-
lepiej zarabiających celebrytek młodego 
pokolenia – Julia Wieniawa. Nie mniej 
popularna jest inna gwiazda Polsatu, Ni-
cole Bogdanowicz, czyli Julia z serialu 
„Przyjaciółki”. Niech nikogo nie zmyli jej 
piękny uśmiech. Nicole jest bardzo uparta 
i zawsze dopina swego. 

Wytrwałości i ambicji nie można rów-
nież odmówić Ani Karwan. Historia jej 
życia to amerykański sen. Zaczynała od 
śpiewania na weselach i w chórkach. Dziś 
robi zawrotną karierę solową, a jej piosen-
ki podbijają listy przebojów. 

Następna gwiazda z tańcem nie ma 
za wiele wspólnego, ale wie, jak poruszać 
się z gracją. To twarz takich marek jak 
Kenzo czy Moschino. Mowa oczywiście 
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dla siebie czas. Wspierają się na dobre i złe 
w każdej życiowej sytuacji. Kiedy tylko jed-
na z nich traci grunt pod nogami, natych-
miast wkraczają trzy pozostałe, gotowe 
przezwyciężyć góry problemów i uciążli-
wych przeszkód. Dziewczyny mają za sobą 
mnóstwo wzlotów, upadków, rozstań, po-
wrotów i trudnych decyzji, jednak los nadal 
nie odkrył przed nimi wszystkich kart. 
Dlatego wiosną 2020 roku rusza kolejny 
sezon. 

„ZawsZe warto” to laureat  
tegorocznego plebiscytu Telekamery  
„Tele Tygodnia” w kategorii serial. Choć do-

piero w zeszłym roku zadebiutował 
na ekranie, już po pierwszym 
sezonie jest ulubionym seria-
lem Polaków. Bohaterkami tej 
produkcji są trzy kobiety: Mar-
ta (Weronika Rosati), Dorota 
(Katarzyna Zielińska) i Ada 
(Julia Wieniawa). Prawniczka, 
gospodyni domowa i dziew-
czyna do towarzystwa. 
Każda jest z innego świata, 
każda ma inne problemy, 
ale dzięki sile i determinacji 
wychodzą nawet z najmrocz-
niejszych traum. Ten serial 
unika banału, oczywistych 
prawd i łatwych odpowiedzi 
na trudne pytania. Odstaje  
od kanonu telenoweli, ale 
mimo to, a może dzięki temu, 
zyskał sympatię widzów. 
– Chcemy wysłać wiadomość  
do oglądających nas kobiet – któ-
re być może odnajdą w naszym 

serialu cząstkę swojego życia, swoich 
problemów – że w życiu ZAWSZE WARTO 
zawalczyć o siebie i o lepsze jutro – mówi 
Katarzyna Zielińska. Ostatni odcinek 
pierwszej serii wywołał ogromne emocje. 
Wiele sekretów wyszło na jaw, kolejne ser-
ca zostały złamane. Pojawiły się również 
nowe tajemnice. Ostatnia scena szcze-
gólnie poruszyła widzów. Przed domem 
Marty doszło do tragicznego wypadku, 
w którym poszkodowany został jej brata-
nek. Nie wiadomo, czy chłopcu udało się 
przeżyć. Fani już nie mogą się doczekać 
kolejnego sezonu.
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D oskonałą receptę na serialo-
wy sukces z pewnością mają 
twórcy „PierwsZej miło-
ści” – najdłużej emitowanego 

serialu obyczajowego na antenie Polsatu. 
Pierwszy odcinek widzowie mogli obejrzeć 
4 listopada 2004 roku. To właśnie wtedy 
poznaliśmy Marysię Radosz, pochodzącą 

z Wadlewa studentkę medycyny, której losy 
śledzimy już ponad 15 lat. Tyle samo trwa 
nieustanny rollercoaster emocji – mi-
łosne uniesienia, rozstania, powroty, 
zdrady, rozczarowania, smutki. Do tego 
cała paleta najmroczniejszych zdarzeń 
– morderstwa, handel narkotykami, 
gangsterskie porachunki i wiele innych 

sytuacji „wziętych z życia” mieszkańców 
Wrocławia i Wadlewa. Castingi do serialu 
trwały wiele tygodni. Mało kto wie, że do roli 
Marysi brana była pod uwagę również Ania 
Ilczuk, którą widzowie poznali jako seria-
lową Emilkę Śmiałek. Chyba nikt nie byłby 
w stanie wyobrazić sobie w roli Marysi innej 
aktorki niż Aneta Zając?! W roli Kingi  

reżyser serialu Okił Khamidov chciał obsa-
dzić dziewczynę, którą zapamiętał z „Fali 
zbrodni”. Statystkę, która bardzo zapadła 
mu w pamięć. Trochę zajęło, zanim udało 
się ją namierzyć – to Aleksandra Zienkie-
wicz, która od 15 lat wciela się w postać 
Kingi Żukowskiej. Już po kilku miesiącach 
emisji aktorzy, w większości jeszcze stu-
denci szkół aktorskich, zyskali ogromną 
popularność. Byli rozpoznawani na każdym 
kroku, zaczepiani w sklepach, zasypywani 
listami od fanów, a oryginalne fryzury Kingi 
czy Artura były szeroko dyskutowane.

„świat według KiePsKich” obchodził 
w zeszłym roku 20. urodziny. Pierwszy 
odcinek kultowego sitcomu widzowie 
obejrzeli 16 marca 1999 roku. Po latach 
produkcja nadal cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Nic dziwnego! Perypetie 
mieszkańców osiedla Kosmonautów to 
mnóstwo szalonych pomysłów, komicz-
nych i abstrakcyjnych sytuacji, a przede 
wszystkim solidna dawka humoru. Ty-
tułowy Ferdek, czyli Andrzej Grabowski, 
tak mówi o fenomenie serialu: „My się 
śmiejemy z Polaków, my się śmiejemy 
z nas”. Przez ponad 20 lat nakręcono 564 
odcinki o prostym, ale niezwykle barwnym 
życiu mieszkańców kamienicy przy Ćwiartki 
¾. Aktorzy wcielający się w główne posta-
cie zyskali ogromną popularność. Warto 
wspomnieć chociażby babkę Kiepską, którą 
zagrała fenomenalna Krystyna Feldman, czy 
listonosza Edzia, w którego wcielił się Bogdan 
Smoleń. „Świat według Kiepskich” otrzymał 
m.in. dwie Telekamery (2001, 2002) w kate-
gorii najlepszy serial komediowy. 

„PolicjantKi i Policjanci” to z kolei 
hit Czwórki, który można oglądać na antenie 
stacji od prawie sześciu lat i dwunastu sezo-
nów. Produkcja szybko odniosła sukces, z se-
zonu na sezon zwiększając widownię i bijąc 
kolejne rekordy oglądalności, przekraczającej 
nawet 2,5 mln widzów. Liczba odcinków prze-
kroczyła 600, powstały także trzy filmy fa-
bularne z bohaterami serialu. W porze emisji 
„Policjantek i policjantów” Czwórka z powo-
dzeniem konkuruje z największymi stacjami, 
wielokrotnie je pokonując, a sama produkcja 
była m.in. trzykrotnie nominowana do Tele-
kamery i uznana za serial roku w głosowaniu 
internautów. Czemu to zawdzięcza? Serial 
opowiada o pracy i życiu prywatnym 
policjantów z wrocławskiej komendy. 
W każdym odcinku wątki osobiste boha-
terów przeplatają się z podejmowanymi 
przez nich interwencjami i śledztwami, 
a obok emocji, dramatycznych wydarzeń 
i zwrotów akcji nie brak też humorystycz-
nych i lżejszych motywów. 

Z kolei polsatowskie „PrZyjaciółKi” już od 
pierwszego sezonu zdobyły serca milionów wi-
dzów! Do dzisiaj wyemitowano 170 odcinków! 
Czwartek bez „Przyjaciółek”? Dla fanów serialu 
to niemożliwe! „Przyjaciółki” już 15. sezon 
goszczą w ich domach, dostarczając mnóstwo 
dobrego humoru, uśmiechu i pozytywnej 
energii ze szczyptą wzruszeń. Inga (Małgorzata 
Socha), Patrycja (Joanna Liszowska), Zuza 
(Anita Sokołowska) i Anka (Magdalena Stu-
żyńska-Brauer) zawsze, o każdej porze, znajdą 

Polacy
kochają seriale

Z roDZiną, prZeD telewiZorem i prZy ulubionej telenoweli 
– to prZepis na iDealny wiecZór weDług więksZości polaków. 

bohaterowie ukochanych seriali, zwłaszcza tych, które goszczą w naszych 
domach od lat, po trosze stają się domownikami. Z jednymi się utożsamiamy, 
z innych podśmiewamy. kibicujemy fajnym postaciom, czarnym charakterom 

życzymy wszystkiego najgorszego. wybór rodzimych produkcji jest taki,  
że każdy znajdzie coś dla siebie. producenci seriali wiedzą, że nie ma jednej 

recepty na sukces – każdy przebojowy serial to fenomen. Za co widzowie 
kochają najpopularniejsze seriale?

„Przyjaciółki”

„Zawsze warto”

„Pierwsza miłość”

„Zawsze warto”

„Policjantki i policjanci”

„Świat według 

Kiepskich” 1999

julia borKowsKa
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Ręcznie odlane świece, poduszki 
ubrane w dzianinowe poszewki, 

patchworkowe narzuty czy 
własnoręcznie odnowione 

krzesła – niby drobiazgi, ale 
potrafią sprawić, że nasz dom 

nabierze charakteru.  
I pRzytulnoścI, bo to  

o nIą nam chodzI. taką 
magIę ma RękodzIeło.

c hcemy, by nasz dom był bez-
pieczną przystanią, taką, do 
której chętnie wracamy i z rado-
ścią w niej jesteśmy. Marzymy 

o miejscu, gdzie wszyscy – domownicy 
i goście – czują się dobrze. Takim, które 
jest ładne, ale też ma swój indywidualny 
charakter. Pytani, jak chcemy urządzić 
wnętrza, odpowiadamy zwykle: ciepło 
i przytulnie. Tak zdaniem większości lu-
dzi powinno być w domu. Ciepło nie tylko 
w znaczeniu dosłownym, ale też w przeno-
śni, i przytulnie, czyli – zgodnie ze słowni-
kową definicją – wygodnie i miło.

Oczywiście projektanci wnętrz, desi-
gnerzy, producenci mebli i akcesoriów dwo-
ją się i troją, by spełnić to nasze marzenie. 
Niemal co roku pojawiają się nowe trendy, 
które mają nam tę przytulność zapewnić. 
Możemy wybierać między duńskim hyg-
ge, stylem prowansalskim, ponadczaso-
wym rustykalnym czy obłędnie modnym 
ostatnio japońskim wabi-sabi. Projektanci 
radzą, by wybierać ciepłe barwy – beże, 
brązy, pomarańcze, bo kolorem również 
buduje się klimat. I koniecznie pamiętać 
o oświetleniu, nie tylko górnym, ale i bocz-
nym: lampkach, kinkietach i świetlnych 
girlandach. Ważne są też naturalne mate-

riały. Podłogi i okna z drewna, ceramiczne 
lub kamienne płytki. Wybierając pościel, 
obrus, pled czy sofę, najlepiej postawić na 
droższe tkaniny z dużą domieszką włókien 
naturalnych. W przytulnym domu ważne 
są rośliny doniczkowe i cięte kwiaty w wa-
zonie, miękkie dywany. Kanapy i fotele też 
powinny być miękkie, a stół – duży.

Czy jeśli spełnimy te wszystkie zalece-
nia, nasze marzenie o przytulnym domu się 
ziści? Hmm… może tak, a może nie. Chyba 
każdy z nas wie z własnego doświadczenia, 
że są takie domy, w których, choć urządzo-
ne są „jak z katalogu”, nie czujemy się do-

brze. Podziwiamy gust, styl, a może i majęt-
ność gospodarzy, ale jakoś nas to wnętrze 
do siebie nie przekonuje. Na przeciwnym 
biegunie są domy bez egzotycznego drew-
na i kominka z piaskowca, z meblami „po 
prababci”, kanapą z demobilu i półkami na 
książki zbitymi przez pana domu z suro-
wych desek. Ale to właśnie w nich potrafi-
my zasiedzieć się do późna i do nich chcemy 
wracać. Tam, gdzie przytulność tworzy się 
z pomocą sterty poduszek, pięknego zapa-
chu, ozdobnej kapy. Gdzie każdy przedmiot 
ma swoją historię, gdzie widać pasję gospo-
darzy, troskę i serce, jakie włożyli w urzą-
dzenie swojego domu. Często o tym, czy 
wnętrze jest przytulne, decydują drobiazgi: 
ręcznie robione osłonki na doniczki, wła-
snoręcznie odlane świece, czy odnowione 
domowym sposobem stare meble.

Dlatego DIY (do it yourself) powoli sta-
je się nie tylko hobby, ale także… trendem 
wnętrzarskim. Jest modny, także dlatego, 
że jest proekologiczny. Większość pomy-

ŚWIECA, KTÓRA PACHNIE… TOBĄ

NOWE ŻYCIE  
STARYCH SWETRÓW

Na cóż robić zapachowe wiece, skoro 
w sklepach ich pod dostatkiem? Dla 

własnej frajdy, twórczej satysfakcji tudzież 
radości osoby, która zostanie nią obdarowa-
na. Nasza świeca będzie jedyna w swoim ro-
dzaju, jeśli nadamy jej aromat ulubionych per-
fum, dowolnie wybranego olejku eterycznego 
czy nawet przyprawy. W środku możemy też 
zatopić równie dowolne ozdoby, np. przywie-
zione znad morza muszelki lub zebrane latem 
i ususzone polne kwiaty. 

Będą ci potrzeBne: kolorowa parafina 
– do kupienia w sklepach dla hobbystów 
lub stare świece. Materiały do zatopienia 
– kamyki, gotowe ozdoby, suszki itp. 
kompozycja zapachowa, której zamierzasz 
użyć – może to być odrobina wody kolońskiej, 
olejek eteryczny lub choćby przyprawa 
do piernika. Dowolnie wybrane foremki 
do odlewania – możemy wykorzystać 
szklaneczki, kieliszki, opakowania po jogurcie 
lub foremki do ciastek. Potrzebujemy też 
knota lub bawełnianego sznurka i naczyń  
do topienia parafiny. 

  kawałki parafiny lub pociętej świecy wrzu-
camy do miski, którą stawiamy na garnku 
z wodą. Gotujemy całość na maleńkim gazie. 
Nie próbujmy topić świec bezpośrednio na 
ogniu, wosk może się spalić! Po roztopieniu 
nadajemy naszej świecy zapach olejkami lub 

perfumami. Możemy też użyć świeżo mielo-
nej kawy lub przypraw.
  Wybrane foremki nacieramy od środka 
tłuszczem, np. olejem. Na naczyniu kładzie-
my patyczek lub drucik, przywiązujemy do 
niego knot, tak by dotykał do dna naczynia. 
Do formy najpierw wkładamy ewentualne 
ozdoby, a następnie powoli i stopniowo na-
lewamy roztopioną parafinę. Jeżeli chcemy 
mieć wielokolorową świeczkę, każdy kolor 
wlewamy również powoli i czekamy, aż za-
stygnie przed nalaniem następnego. cały 
czas pilnujemy, aby nie utopić knota. Po kil-
ku godzinach lekko stukamy w denko i po-
woli wysuwamy świeczkę z formy. Gotowe!

P odobają ci się poduszki w dzianinowych 
poszewkach, które są niemal nieodłącz-

nym elementem skandynawskich stylizacji 
we wnętrzach? Nie musisz wydawać majątku 
i kupować ich w sieciówkach. Dosłownie w kilka 
minut możesz zrobić je samodzielnie ze swe-
trów swoich, rodziny lub kupionych za grosze 
w lumpeksie.

Będą ci potrzeBne: stare rozpinane swetry, 
poduszki w dowolnym rozmiarze, nożyczki, igła 
z nitką.

  Wkładamy poduszkę w sweter. Musimy zde-
cydować, gdzie chcemy mieć zapięcie – z tyłu 
czy z boku. Jeśli sweter ma ładne guziki, 

możemy je bardziej wyeks-
ponować, suwak lepiej ukryć. 
Łatwiej i szybciej zrobimy 
poszewkę, jeśli wykorzystamy 
jeden lub dwa szwy swetra. 
Pozostałe boki przycinamy 
i zszywamy. Możemy użyć nitki 
lub sprutej z rękawa wełny. 
Z rękawów warto też zrobić 
osłonki na wazony lub doniczki. 
Poszewki zaś możemy rów-
nież wykonać ze swetrów bez 
zapięcia, ale w takim wypadku 
trudno je będzie wyprać.

W krainie
przytulności

słów opiera się na tym, że robimy coś z ni-
czego i dajemy rzeczom nowe życie. Kon-
sumpcjonizm planecie nie służy. Nie ma 
sensu, by kolejne gadżety z plastiku i meble 
ze sklejki lądowały co kilka lat na śmietni-
ku. Lepiej skorzystać z naszych inspiracji. 
Każda z nich to także niepowtarzalna szan-
sa, by zrobić coś wspólnie, całą rodziną. Bę-
dzie przy tym mnóstwo śmiechu i zabawy. 
W naszym domu od razu zrobi się ciepło 
i przytulnie. 

OPRAW TO W RAMKI

N ajpiękniejszą ozdobą przytulnego domu 
są rodzinne zdjęcia na ścianie. Dlatego 

warto je ładnie oprawić, tak aby pasowały do 
wnętrza i aby ramki podkreślały emocje i senty-
menty zaklęte w fotografii. są dwie wersje tego 
wyzwania. Możesz użyć gotowej ramki, najlepiej 
z surowego drewna, i własnoręcznie ją ozdobić. 
Możesz zrobić też ramkę samodzielnie. to wcale 
nie jest trudne! 

Materiały i narzędzia: drewniane 
deseczki, tzw. kantówki, piła do drewna, klej 
do drewna, papier ścierny, tektura, zaczep, 
ewentualnie tzw. passe-partout. Do ozdobienia 
potrzebujemy farby lub bejcy oraz kleju do 
przyklejenia wybranych ozdób: muszelek, 
koralików, piórek. 

  Do wykonania ramki na zdjęcia 30 x 30 cm  
wystarczy 120 cm kantówki, którą po-
tniemy na cztery kawałki. uwaga, tniemy 
pod kątem 45 stopni, a miejsca przecięcia 
wygładzamy papierem ściernym. kantów-
ki składamy w kształt ramki na zdjęcia, 
nakładamy klej i ściskamy całość. Dla 
wzmocnienia konstrukcji można tył ramki 
zszyć za pomocą takera lub wykorzystać 
metalowe kątowniki. Jeżeli chcemy zacho-
wać naturalny kolor drewna, wystarczy 
użyć oleju lub wosku albo lakieru lub 
lakierobejcy. Bejcą możemy ramce na 
zdjęcie nadać kolor. Świetnie też sprawdzi 
się farba akrylowa. Z tektury wycinamy 
tył ramki. Na koniec montujemy zaczep. 
Zrobienie ramki ze szkłem jest, niestety, 
nieco bardziej skomplikowane, nie obej-

dzie się bez pomocy fachowca. Jeśli więc 
zależy nam, by fotografia się nie zniszczy-
ła, lepiej kupić najprostszą gotową ramkę, 
a własnoręcznie tylko ją przyozdobić. Jeśli 
chcemy uzyskać efekt białego przecie-
ranego drewna, taki w marynistycznym 
stylu, nacieramy ramkę świecą, a następ-
nie malujemy białą akrylową farbą. Po 
wyschnięciu przecieramy papierem ścier-
nym. Za pomocą kleju możemy przymo-
cować przywiezione znad morza muszelki. 
równie dobrą ozdobą są drobne kamyki. 
Niecodzienny efekt uzyskamy, ozdabiając 
ramkę kawałkami starej płyty cD – zna-
komicie pasuje do fotki z koncertu, na 
którym się poznaliście. Jedynym ograni-
czeniem jest twoja wyobraźnia i poczucie 
estetyki. A więc do dzieła!

W domu poWInno być  
cIepło nIe tylko 

W znaczenIu dosłoWnym, 
ale też W pRzenośnI.

BraWo ty!        NR 5 60 NR 5        BraWo ty! 61

styl życia



anna kWiatkoWska

ŚWIETLNA GIRLANDA

OWOCOWO-KORZENNY 
DESIGN

Ś wiatło tworzy nastrój! Klasyczny ży-
randol z dwoma kinkietami to już prze-

żytek. Jeśli chcesz, by w twoim domu było 
przytulnie, zadbaj o oświetlenie punktowe. 
Absolutnym hitem w tej dziedzinie są świetl-
ne girlandy. Możesz je zrobić samodzielnie, 
w wybranym kolorze i o dowolnej długości. 
do zroBienia 3 MetróW girlandy 
potrzeBujesz: okrągłego przewodu 
elektrycznego 2 x 1 mm2 (okrągły, ok. 
5–6 m), 10 oprawek do żarówek, np. 
e27, tyle samo zaślepek i żarówek oraz 
wtyczki do kontaktu. Potrzebne są także 
wiertarkowkrętarka, nóż do tapet, miarka 
i płaski śrubokręt.

N ic tak nie dodaje wnętrzu przytulności 
jak dekoracje z naturalnych elemen-

tów. Możemy sięgnąć choćby po przyprawy 
i owoce. Gwiazdki anyżu, kora cynamonu, 
a także suszone plastry jabłek i cytrusów nie 
tylko pięknie wyglądają, ale i obłędnie pachną. 

potrzeBujesz: kilku pomarańczy lub 
dużych mandarynek, anyżu – koniecznie 
w postaci gwiazdek, cynamonu 
– obowiązkowo w kawałkach,  
całych ziaren kawy. 

  owoce kroimy w plastry i suszymy kilka 
godzin w piekarniku nagrzanym do ok. 
100–120°c przy lekko uchylonych drzwicz-
kach, na blasze wyłożonej folią aluminiową 
lub papierem do pieczenia. od czasu do 
czasu przewracamy na drugą stronę. Gdy 
wyschną, można zrobić w nich dziurki, prze-
wlec przez nie nitkę, kordonek lub wstążkę, 
a następnie zawiesić. Wysuszone owoce 

KAŻDE Z INNEJ PARAFII

K to powiedział, że wszystkie krzesła 
przy stole muszą być od jednego 

kompletu?! równie dobrze można skom-
pletować jadalnię, wygrzebując kilka sta-
rych, koniecznie drewnianych krzeseł i sa-
modzielnie odnowić je tak, by pasowały do 
siebie kolorem i tapicerką. Poszukaj, może 
znajdziesz takie w domu na wsi, na strychu 
czy w piwnicy. Mogą być nieco zapuszczo-
ne, ze zniszczoną tapicerką – nie szkodzi, 
łatwo przywrócisz im dawną świetność. 

Będziesz potrzeBoWać, oprócz 
krzesła, oczywiście: papieru ściernego, 
bejcy lub farby akrylowej do drewna, 

DONICZKI W TWOIM STYLU

kleju, tkaniny i gąbki. Niezbędne 
będą również nożyczki, pędzle, taker 
i zszywki tapicerskie oraz taśmy: 
dwustronna z siatką i ozdobna tapicerska. 
Do czyszczenia przyda się denaturat 
i benzyna lakiernicza w proporcjach  
1 do 2.

  Pierwszym etapem jest zdjęcie starej 
tapicerki, oczyszczenie krzesła za po-
mocą tego roztworu i delikatne usunię-
cie cienkiej, wierzchniej warstwy mebla 
papierem ściernym, a w razie trudno-
ści – skrobakiem. Następnie musimy 
wzmocnić połączenia poszczególnych 
elementów krzesła (nóg, oparcia) – war-
to zakupić klej przeznaczony specjal-
nie do renowacji starych mebli, gdyż 
w przeciwieństwie do innych preparatów 
łatwiej go w razie czego zmyć. Na koniec 
kładziemy warstwę wykończeniową 

– pokrywamy drewno bejcą w wybra-
nym kolorze bądź farbą do drewna 
i zabezpieczmy woskiem do mebli drew-
nianych bądź lakierem. Jeśli krzesło jest 
całe drewniane – skończyliśmy pracę. 
Jeśli nie, przechodzimy do końcowego 
etapu – założenia nowej tapicerki. Naj-
pierw robimy plecionkę z taśmy tapicer-
skiej. taśmę docinamy na 3–4 odcinki 
układane na krzyż i przytwierdzamy ją 
zszywaczem tapicerskim do drewniane-
go stelaża na obydwu końcach. Gąbkę 
dociętą na wymiar siedziska obkładamy 
wybraną tkaniną tapicerską i zszywamy 
od spodu zszywaczem. Mocujemy gąb-
kę do siedziska, a widoczne przeszycia 
maskujemy dekoracyjną taśmą tapicer-
ską, przytwierdzając ją klejem do tkanin 
bądź dekoracyjnymi pinezkami tapicer-
skimi do ramy.

   W 9 oprawkach u góry należy wywiercić 
dodatkowy okrągły otwór, takiej wielko-
ści, aby można było przeciągnąć przez 
niego kabel. Na kablu zdejmij izolacje 
na długości ok. 3 cm, w równych odstę-
pach, tam, gdzie mają być osadzone ża-
rówki. Z obu żyłek odizolowanego kabla 
skręć wtyki i umieść je jedną w jednym, 
a drugą w drugim otworze oprawki 
zwanym szybkozłączem. Nałóż część 
z przewierconym otworem. Na końcu 
kabla umieść oprawkę bez dodatkowe-
go otworu. Z drugiej strony zamontuj 
wtyczkę. Wystarczy wkręcić żarówki 
i gotowe!

J eśli chcesz być jednocześnie trendy 
i eko, możesz użyć jako mebli i elemen-

tów wystroju drewnianych palet i skrzy-
nek na owoce. Łatwo z nich zrobić krzesła, 
stoliki, siedziska – zarówno do domu, jak i na 
balkon czy taras. Można je konserwować la-
kierem do drewna, ale również malować na 
wybrany kolor czy bielić – wszystko w za-
leżności od preferowanego stylu. Najlepiej 

DREWNO Z ODZYSKU

zacząć od czegoś prostego, np. kwietnika lub 
gazetownika ze skrzynki po owocach. 

narzędzia i Materiały: drewniana 
skrzynka, papier ścierny, bejca, olej do 
drewna, lakier lub inny preparat, którym 
zabezpieczymy nasze dzieło. Jeśli chcemy, 
by kwietnik lub gazetownik był bardziej 
praktyczny – możemy kupić meblowe 
kółeczka i zamontować je od spodu. Jeśli 
wybierzemy taką opcję, będziemy też 
potrzebować śrub i wkrętarki. 

  Papierem ściernym czyścimy drewno, 
by było gładkie i pozbawione drzazg 
– skrzynki i palety nie zostały przecież 
zbite do użytku domowego. oszlifowaną 
skrzynkę malujemy na wybrany kolor lub 
tylko zabezpieczamy drewno. Zrobione! 
Jeśli przygotujemy w ten sposób kilka 
skrzynek i ustawimy jedna na drugiej, 
powstanie funkcjonalny regał. Meble ze 
skrzynek i z palet to ostatni krzyk mody 
we wnętrzarskim świecie. Pasują do po-
mieszczeń w każdym stylu. Palety można 
samodzielnie przerobić na ramę do łóżka, 
stolik, siedzisko czy nawet boazerię. Wy-
starczy je oszlifować, pomalować, ustawić 
jedna na drugiej i skręcić, a mamy stylowy 
stolik do kawy, designerski hit ostatnich 
lat. I to niemal za darmo.

dIy (ang. do It youRself) 
poWolI staje sIę nIe tylko 

hobby, ale także… tRendem 
WnętRzaRskIm. jest modny, 

także dlatego, że jest 
pRoekologIczny. WIększość 

pomysłóW opIeRa sIę na tym, 
że RobImy coś z nIczego 
I dajemy Rzeczom noWe 

życIe. 

Z alegają w piwnicy i na balkonie – zbyt 
brzydkie, by wstawić je do domu, a zbyt 

dobre, by wyrzucić. tymczasem stare donicz-
ki w nowej odsłonie mogą być naprawdę pięk-
ną ozdobą. Wystarczy odrobina kreatywności.

potrzeBujesz: doniczek, kleju, farb, resztek 
tkanin, koronek, sznurków, patyczków 
muszelek lub innych ozdób. 

  Pierwszy i najmniej przyjemny etap pra-
cy to dokładne czyszczenie donic. Jeśli 
poprzedni lokator nie przeżył, powodem 
mogła być jakaś roślinna choroba. Dlatego 
doniczkę trzeba dokładnie wyszorować 

i wysuszyć. Dalsza część pracy to 
już czysta przyjemność. Najprostszy 
sposób na szybką zmianę designu 
doniczek to owinięcie ich papierem lub 
tkaniną i przewiązanie wstążką. Możesz je 
także odmalować – używając odpowied-
niej farby. ceramiczne doniczki malujemy 
farbami do szkła lub glazury. Gliniane mo-
żemy potraktować akrylem lub zanurzyć 
w wodzie z dodatkiem lakieru do paznokci, 
nadając im w ten sposób jego odcień. Do-
niczki możemy też do woli obklejać  
różnymi ozdobami.

i przyprawy można też umieścić w szklanym 
naczyniu albo położyć na podstawce, na 
której stoi świeca. kawałki kory cynamonu 
warto przewiązać kolorowymi wstążkami. 
Ziarna kawy warto umieścić w otwartym 
naczyniu, by uwalniały aromat.

fo
t.

 s
h

u
t

t
e

r
s

to
c

k

BraWo ty!        NR 5 62 NR 5        BraWo ty! 63

styl życia



Sposób na zdrowie
sauna:
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styl życia

Jak zdrowo 
przetrwać wiosenne 
przesilenie?  
wiedzą to skandynawowie,  
którzy od marca szczególnie 
intensywnie wygrzewają 
się w saunie. Głównie by się 
zrelaksować, ale także  
dla zdrowia i odporności. 

W szystko inne jest niepo-
trzebne, z wyjątkiem sau-
ny” – mówi jedno z naj-
popularniejszych fińskich 

powiedzonek. W tym kraju w saunach 
toczy się życie towarzyskie, tam zapada-
ją ważne decyzje, odbywają wielopoko-
leniowe spotkania rodzinne. Propozycja 
wspólnego saunowania jest fińskim odpo-
wiednikiem naszego zaproszenia do domu 
na herbatę: to miły gest, który oznacza, że 
chcemy z kimś porozmawiać, spędzić tro-
chę czasu. Choć gorące łaźnie to wynala-
zek rozpowszechniony na całym świecie, 
także w stosunkowo ciepłych krajach jak 
Włochy czy Turcja, to właśnie Finowie 
sprzedali swoją kulturę saunowania – 
i samo słowo „sauna” wywodzące się z fiń-
skiego „całemu światu”. Ulegli nawet Ro-
sjanie, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
chadzali do swojej rodzimej bani. O nas, 
Polakach, którzy często nawet nie wiedzą, 
że polscy królowie ze swoimi druhami-

-rycerzami ucztowali właśnie w parowych 
łaźniach, nie wspominając. 

W średniowieczu uważano, że sauna 
czy łaźnia to doskonałe miejsce, by po-
zbyć się brudu, odpocząć i wykurować się 
ze wszelkich chorób, nawet umysłowych. 
I okazuje się, że zasadniczo jest to w stu 
procentach słuszne przekonanie. A prze-
cież niewiele prawd dotyczących zdrowia 
i higieny przetrwało tyle wieków! 

WYPOCIĆ CHOROBĘ

W sezonie wiosennych infekcji nie-
wątpliwym atutem sauny jest pomoc 
w walce z przeziębieniami i grypą: wy-
soka temperatura stymuluje produkcję 
przeciwciał. Dzięki temu pozbywamy się 
także z organizmu wirusów i bakterii, 
a regularne saunowanie pozwala trwale 
wzmocnić odporność. Seanse w saunie 
parowej pomagają w schorzeniach gór-
nych dróg oddechowych. Pozwalają od-

budować zniszczoną infekcją śluzówkę 
i udrożnić zatoki. Ale to nie jedyna ko-
rzyść dla naszego zdrowia. Okazuje się, że 
stabilizując ciśnienie tętnicze krwi, sauna 
zapobiega chorobom układu krążenia. Na-
ukowcy ustalili, że osoby, które chodzą na 
saunę 2–3 razy w tygodniu, mają o 27 proc. 
niższe ryzyko zawału niż reszta populacji. 
Inne badanie wykazało, że sauna dosko-
nale wpływa na poziom cholesterolu. Po 
trzech tygodniach regularnych seansów 
zaobserwowano istotny spadek stężenia 
cholesterolu całkowitego oraz jego frak-
cji LDL. Jest to wynik porównywalny do 
efektów dość intensywnych ćwiczeń. Nie-
stety, u tych, którzy zrezygnowali z sean-
sów w saunie, wynik już po dwóch tygo-
dniach wrócił do wartości początkowych. 
Gorąco pomaga także leczyć choroby skó-
ry, zwłaszcza łojotokowe i alergiczne.  

Podstawową zaletą sauny jest oczysz-
czanie organizmu z toksyn. Dzieje się 
tak, gdyż dzięki wysokiej temperaturze  

zaczynamy się prędzej czy później pocić na 
całym ciele. Skóra, która jest filtrem nasze-
go organizmu, wydala to, co zbędne, czy na-
wet toksyczne: produkty przemiany mate-
rii, lotne związki organiczne, wolne rodniki 
czy metale ciężkie. Specjaliści uważają, że 
chcąc przeprowadzić skuteczną detoksyka-
cję, powinniśmy bywać w saunie regularne 
trzy razy w tygodniu. Ważne jest jednak, 
aby zaraz po wyjściu z niej zmyć pot ciepłą 
wodą – w przeciwnym razie szkodliwe sub-
stancje zostaną wchłonięte przez organizm 
z powrotem. Nie możemy też zapomnieć 
o uzupełnianiu płynów, gdyż w saunie 
tracimy wodę, a bez niej nie 
ma mowy o detoksykacji. 
Regeneracja tkanek to 
kolejna zaleta sau-
ny. Suche i gorące 
powietrze wnika 
w głąb ciała, po-
wodując rozluź-
nienie napiętych 
mięśni i powięzi. 
W wyniku tego 
dochodzi do lep-
szego ich ukrwie-
nia i dotlenienia. 
Dlatego sauna jest też 
niezastąpiona w walce 
z zakwasami. Kiedy rozpo-
czynamy ćwiczenia po dłuższej 
przerwie, to na drugi dzień rano często bu-
dzimy się z bolącymi mięśniami i stawami. 
To kwestia mikrouszkodzeń włókien mię-
śniowych i nagromadzenia kwasu mleko-
wego w tkance. Wizyta w saunie pozwala 
zregenerować uszkodzenia i zlikwidować 
nadmiar kwasu. 

Last but not least sauna korzyst-
nie wpływa na urodę. Skóra staje się 
lepiej nawilżona, bardziej elastyczna, 
gdyż stymulowana jest produkcja włó-
kien kolagenowych, i lepiej ukrwiona.  
Dzięki saunie stajemy się mniej ner-
wowi, znika niepokój i stres, co ma  
też przełożenie na nasz wygląd. Od-
chudzające efekty sauny są nieco 
przereklamowane. Kilogramy, które 
czasami tracimy po jednorazowym 
seansie, to przede wszyst-
kim woda. Należy ją szybko 
uzupełnić. Prawdą jest 
natomiast, że sauna 
dzięki ogrzewaniu 
narządów 
wewnętrz-
nych pod-

bija metabolizm i dzięki temu może 
być znakomitym uzupełnieniem diety 
odchudzającej i aktywności fizycznej.

GORĄCO CZY PARNO?

Czy sauna ma jakieś wady? Tak, jak 
każda aktywność. Nie poleca się jej oso-
bom, które już mają kłopoty z układem 
krążenia, ostry stan zapalny organizmu 
i ciężarnym. Sauna może zwiększyć krwa-
wienie podczas okresu, a w przypadku pa-
nów – szkodzić plemnikom. Choć dosko-
nale wpływa na skórę, szkodzi włosom. 
Warto zadbać o ich odpowiednie nawilże-
nie i zabezpieczyć maską lub odżywką.  

Tym, którzy mimo wszystko chcą się 
wygrzać, pozostaje wybór odpowiedniej 

sauny. Najpopularniejszym rodzajem 
jest fińska, tzw. sauna sucha – wy-
różniająca się niską wilgotnością 

powietrza. Temperatura w niej waha 
się od 60°C do nawet 120°C. Ściany 

zbudowane są ze specjalnego świer-
ku skandynawskiego. Drewniane ławy 
ustawione są kaskadowo, co pozwa-

la korzystającym przebywać na różnej 
wysokości – najniższa temperatura jest 
nad podłogą, a najwyższa pod sufitem. 
Aby uchronić ławki przed nadmiernym 
nagrzaniem się – wykonuje się je ze spe-
cjalnego drewna zwanego abachi. Ser-
cem sauny jest specjalny piec, niegdyś 
opalany drewnem, ale teraz najczęściej 
elektryczny, nagrzewający znajdujące się 
wewnątrz kamienie. Aby zwiększyć wil-
gotność w saunie, polewa się kamienie 
wodą. Powoduje to jeszcze większe na-
grzanie ciała, ponieważ utrudnia wydzie-
lanie potu. W ojczyźnie sauny, Finlandii, 
efekt ten nosi nazwę „Löyly”. Spocimy się 
bowiem tak czy siak, ale w saunowaniu 
chodzi o to, by wcześniej wygrzać narzą-
dy wewnętrzne. W klasycznej saunie fiń-
skiej panuje wilgotność rzędu 5–15 proc. 
i temperatura około 100°C. Istnieją sau-
ny półsuche, półmokre, wyposażone 
w specjalny piec z parownikiem, dzię-
ki któremu osiąga się wilgotność rzędu 
40–60 proc. Panuje w nich niższa tempe-
ratura – około 60°C. Pobyt w tej saunie 
mniej obciąża organizm niż w klasycznej 

Czy Sauna ma jakieś Wady? Tak, jak 
każda akTyWność. nie poleCa Się 

jej oSobom, kTóre już mają kłopoTy 
z układem krążenia, oSTry STan zapalny 

organizmu i Ciężarnym. 
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PIeRWsZe kROkI W sAuNIe
Wiele osób obawia się wizyty w saunie, gdyż… nie bardzo wie, jak 

z niej korzystać. Krępujemy się nie tylko nagości, ale także złamania 
skomplikowanych, zdaniem niektórych, zasad. W pierwszym 
przypadku możemy skorzystać z sauny przeznaczonej tylko 
dla jednej płci – w wielu miejscach są wyznaczone specjalne 

godziny tylko dla pań i tylko dla panów. Natomiast wszystkie inne 
wątpliwości rozwieją zasady opracowane przez Polskie Towarzystwo 
Saunowe. Trzymając się ich, możemy śmiało korzystać z sauny lub 

łaźni w dowolnym miejscu na świecie.

  zAlecA Się KORzYSTANie z SAuNY  
miNimum RAz W TYgOdNiu, 
PRzezNAczAjąc NA TO cO 
NAjmNiej 1,5, OPTYmAlNie  
2 gOdziNY. Z sauny nie powinno się 
korzystać w pośpiechu, pamiętajmy, że 
jest to wypoczynek. Podczas korzystania 
z sauny powinniśmy przynajmniej dwa, 
a najlepiej trzy razy wykonać cykle 
składające się z trzech faz: nagrzewanie 
ciała (seans w saunie), schładzanie ciała 
(prysznic, basen, etc.), odpoczynek. Przed 
wejściem do saunarium powinniśmy: nie 
jeść obfitego posiłku na 2 godziny przed, 
załatwić potrzeby fizjologiczne, rozebrać 
się do naga oraz zdjąć wszelką biżuterię, 
zegarek i inne ozdoby z ciała. Całe ciało 
dokładnie umyć pod prysznicem wodą 
i mydłem oraz dokładnie wytrzeć do sucha.

  PRzed KAżdYm Wejściem dO 
SAuNY/łAźNi POWiNNiśmY: cAłe 
ciAłO dOKłAdNie WYTRzeć dO 
SuchA, OgRzAć STOPY, jeśli 
Są zimNe, W gORącej WOdzie, 
zdjąć KlAPKi. Podczas przebywania 
w saunie suchej należy: dobrać ławkę do 
swoich potrzeb oraz możliwości, najlepiej 
zaczynając od najniższej, a kończąc na 
najwyższej, odwinąć się z ręcznika tak, 
aby jak największa powierzchnia ciała była 
wystawiona na działanie temperatury 
i wilgoci, usiąść i trzymać nogi na wysokości 
tułowia lub położyć się na ławie. Podłożyć 
ręcznik pod każdą część ciała mającą 
kontakt z drewnem sauny, kontrolować 
czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 
15 minut, na chwilę przed wyjściem z sauny 
usiąść, jeśli leżeliśmy.

  POdczAS PRzeBYWANiA W łAźNi 
PAROWej POWiNNiśmY zARAz 
PO Wejściu SPłuKAć SiedziSKO 
i miejsce pod nogi wodą z dostępnego 
w łaźni węża, usiąść lub położyć się 
całkiem nago na kafelkach siedziska, 
tuż przed wyjściem spłukać siedzisko 
i miejsce pod nogi wodą z dostępnego 
w łaźni węża.

  PO WYjściu z SAuNY/łAźNi 
POWiNNiśmY: SPłuKAć POT 
z ciAłA POd ciePłą WOdą, 
SchłOdzić ciAłO, BiORąc zimNY 
PRYSzNic, pamiętając o tym, że 
schładzanie rozpoczynamy od części 
ciała najbardziej oddalonych od 
serca, dopiero na końcu zalecane jest 
schładzanie karku i głowy. Po prysznicu, 
o ile to możliwe, należy skorzystać ze 
zbiornika wody lub z groty lodowej, aby 
dokładnie schłodzić ciało, wypocząć 
minimum tyle czasu, ile przebywało 
się w saunie, najlepiej w pozycji leżącej, 
uzupełnić płyny.

  Przed oPuszczeniem saunarium 
Powinniśmy wydłużyć ostatni 
odPoczynek do minimum 15–20 
minut, umyć dokładnie całe ciało, 
ale bez użycia mydła, jeśli to możliwe 
– zdezynfekować stopy.

saunie suchej. Sauny aromatyczne łączą 
korzystne działanie wysokiej temperatu-
ry z aromaterapią. We wnętrzu unosi się 
woń ziół i olejków aromatycznych. Bania 
ruska to sucha sauna, która dodatkowo 
ma do zaoferowania intensywny masaż 
witkami brzozowymi.

Jeśli boimy się wysokiej temperatury 
lub po prostu wolimy powoli wciągać się 
w saunowanie, lepiej na początek skorzy-
stać z łaźni parowej, czyli tzw. rzymskiej. 
Poznamy ją na pierwszy rzut oka. Zamiast 
drewna wyłożona jest kafelkami. Z płytek 
ceramicznych zrobione są również ławy. 
Gorąca para doprowadzana jest do środ-
ka specjalnymi kanałami, dzięki niej wil-
gotność sięga stu procent. Temperatura 
utrzymywana jest w granicach 40–60°C. 
Ale podwyższona wilgotność utrudnia 
pocenie się, a co za tym idzie – nie obniża 
się temperatura ciała. Istnieją łaźnie solne, 
w których generator miesza parę z solan-
ką, zapewniając inhalację solną. Hammam 
to łaźnia turecka, na środku której znajdu-
je się podgrzewany stół do wykonywania 
masaży i pilingów. Orientalne łaźnie błot-
ne, czyli Rasul, słyną z działania upięk-
szającego dzięki okładaniu się bogatym 
w składniki odżywcze błotkiem. 

W ostatnich latach bardzo popularna 
jest sauna na podczerwień. Klasyczny piec 
zastępują promienniki podczerwieni, które 
wytwarzają promieniowanie IR o mniej-
szej energii i stopniu penetracji, tzw. dale-
ką podczerwień (FIR). Ma ona zbawienny 
wpływ na zdrowie i kondycję. 

luizA łuNieWSKA

jeśli boimy Się WySokiej 
TemperaTury lub po proSTu 

Wolimy poWoli WCiągać 
Się W SaunoWanie, lepiej 
na poCząTek SkorzySTać 

z łaźni paroWej, Czyli  
TzW. rzymSkiej. 
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Śmieci
na wagę złota!
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styl życia

WiękSzość polakóW 
doSTała już noWe,  
WyżSze raChunki  

za WyWóz odpadóW.  
Cena za worek może być 

naprawdę wysoka!  
jedyny sposób, by płacić 

mniej, to segregować.

W spólny System Segregacji 
Odpadów (WSSO) obo-
wiązuje w całej Polsce. 
W niektórych miastach 

mogą się pojawić jakieś dodatkowe wy-
mogi, np. oddzielne pojemniki na szkło 
białe i kolorowe, ale ogólne zasady są 
takie same. A podstawowa jest taka, że 
oddzielamy cenne surowce od odpadów, 
które nie nadają się do powtórnego prze-
tworzenia. Ponoć taki, a nie inny podział 
na frakcje – niezależnie od tego, czy wy-
daje nam się logiczny, czy nie – pozwala 
uzyskać najbardziej pełnowartościowe 
surowce do ponownego przetworzenia. 
Dlatego w trosce o środowisko warto 
się wysilić i zapamiętać, co od czego 
oddzielamy!

Aby system był bardziej przejrzysty 
i niezawodny, poszczególnym rodza-
jom śmieci przypisano konkretne kolo-
ry. Znajdziemy je na pojemnikach lub 
workach, które dostarczy nam zakład 
oczyszczania. Warto jednak, byśmy już 
na etapie wstępnej segregacji, w domu, 
przestrzegali tych zaleceń kolorystycz-
nych. W ten sposób będzie trudniej o po-
myłkę! W sklepach są zarówno kolorowe 
worki różnej wielkości, jak i pojemniki 

izA KOmOROWSKA

w konkretnych barwach. Jeśli tylko znaj-
dziemy na nie miejsce, warto zainwesto-
wać w trwałe, ekologiczne rozwiązanie 
śmieciowego problemu. 

Niebieski to pojemnik do zbierania 
papieru. Żółty jest przeznaczony na me-
tale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe. Zielony na opako-
wania ze szkła. Na bioodpady z gospo-
darstw domowych zarezerwowano kolor 
brązowy, dla odpadów zielonych – kolor 
szary. Kolor czarny to „odpady zmiesza-
ne”. Jeśli pojawiają się dodatkowe pojem-

NieBieSKi to pojemnik do zbierania papieru. 
żółTY jest przeznaczony do metali, tworzyw sztucznych  

i opakowań wielomateriałowych. 
zielONY do opakowań ze szkła. 

Na bioodpady z gospodarstw domowych zarezerwowano kolor BRązOWY,  
dla odpadów zielonych – kolor SzARY. 

kolor czARNY to „odpady zmieszane”. Jeśli pojawiają się dodatkowe pojemniki  
czy kontenery, np. na gabaryty, muszą być w innych kolorach niż powyższe! 

niki czy kontenery, np. na gabaryty, mu-
szą być w innych kolorach niż powyższe! 

Kolejna ważna zasada jest taka, że 
zużyte baterie i akumulatory, przeter-
minowane lekarstwa, wypalone świe-
tlówki, odpady po żrących chemikaliach, 
a także niepotrzebny sprzęt RTV i AGD 
sami odstawiamy do specjalnie wyzna-
czonych punktów w sklepach i aptekach, 
a także w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.  
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B um! Bum! Bum! Samba! 
Werrrble... werrrble... Bum! 
Samba! I  jeszcze mocniej, 
prosto z serca! Rytm wbija się 

w głowę aż do świtu. Zaraz po przebu-
dzeniu nadal mam bębny w głowie. To 
nie Brazylia, ale w Argentynie też wie-
dzą, jak się bawić!

Samba to moje największe zaskoczenie 
karnawałowe. Argentyna przede wszyst-
kim kojarzy mi się z  tangiem. Do Buenos 
Aires miłośnicy tego tańca przyjeżdżają 
specjalnie po to, by zobaczyć mistrzów 

samba
po argentyńsku

Gorący karnawał, czyli

W czasie karnawału tańczy się w wielu miastach 
Argentyny. W słynącym z tanga Buenos Aires, 

ale także na prowincji. Największe imprezy 
odbywają się w dwóch miastach na północ od stolicy. 

Pokazy w Corrientes i Gualeguaychú 
mogą śmiało konkurować z brazylijską, 

największą na kontynencie fiestą. 
Jeśli ChCemy NACieszyć się kArNAWAłem 
– ArGeNtyNA to WymArzoNy kieruNek.

Od tanga do 
samby – taką 
podróż przez 

Argentynę 
warto odbyć 
w karnawale.
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go tygodnia. Bilety wstępu też nie zrujnują 
naszego budżetu.

W POsZUKIWaNIU TaŃCa

Szybko zmieniłem więc plany.  
W następny piątek wsiadłem do autobusu 
zmierzającego w  stronę Paragwaju. Cor-
rientes leży przy granicy, nad rzeką Para-
ną. Z punktu widzenia turysty: absolutna 
nuda. Miasto bezbarwne, pozbawione 
wyrazu. Dość powiedzieć, że najbardziej 
interesującymi obiektami są: nowoczesna 
toaleta na rynku i indyjski figowiec sprę-
żysty rosnący w parku od ponad dwustu 
lat. Jeśli ktoś nie ma tu rodziny czy przyja-
ciół, to z pozoru nie ma też powodu by od-
wiedzić Corrientes. Zwłaszcza tłukąc się 
na drugi koniec świata z  Europy. Chyba 
że jest to weekend argentyńskiej parady! 
Wtedy miasto rzeczywiście zasługuje na 
miano stolicy karnawału.

Po zachodzie słońca jest tylko jeden 
kierunek ruchu. W  stronę sambodromu, 
tu zwanego: corsódromo. Skojarzenie lot-
nicze z  aerodromem jest jak najbardziej 
prawidłowe. To zaanektowany na potrze-
by parady fragment pasa startowego miej-
scowego lotniska. I oświetlony niczym pas 
startowy. Artyści do występów przygoto-
wują się w hangarach lotniczych. Niektóre 
kreacje, nie mówiąc o  platformach, i  tak 
nie zmieściłyby się w budynkach najwięk-
szych nawet teatrów. Olbrzymie są też  

W czasie karnaWału W argentynie ceny są niższe 
niż W brazylii, za to zabaWa nie mniej gorąca. 

z Rio de Janeiro. Może i jest tam fajnie, ale 
Brazylijczycy przesadzają z cenami.

To fakt. Obskurne łóżko w sali zbioro-
wej hostelu na skraju faweli może w czasie 
karnawału w Rio kosztować nawet sto do-
larów za noc. Lepsze hotele jeszcze więcej. 
I  w  dodatku trzeba opłacić cały tydzień 
wynajmu w czasie karnawału. Nawet jeśli 
przyjeżdżamy tylko na dwa dni. W  Ar-
gentynie ceny są niższe, za to zabawa nie 
mniej gorąca. I można przyjechać tylko na 
weekend, bez konieczności opłacania całe-

gatunku. W  portowej, słynnej z  pokoloro-
wanych uliczek dzielnicy La Boca, gdzie 
w tawernach przed ponad stu laty narodził 
się ten – ówcześnie zwany wulgarnym – ta-
niec, wystylizowane pary tańczą go wprost 
na ulicy. Jeszcze kilkanaście lat temu przej-
ście turysty z aparatem było proszeniem 
się o kłopoty i stratę tegoż aparatu lub port-
fela. Dzisiaj też, jak w każdym portowym 
mieście, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, 
ale częściej oczy otwierają się ze zdziwie-
nia. Bo tango widziałem tu tańczone nawet 
przed cmentarzem Recoleta. Kroki do tan-
ga mamy wyrysowane w  centrum miasta 
na chodniku. W modnej dzielnicy San Tel-
mo, jeśli nie trafimy na elegancki wieczor-
ny pokaz w jednym z klubów, to co niedzie-
la znajdziemy „osiedlową” milongę pod 
chmurką na jednym ze skwerów. Tango nie 
jest już tańcem nieprzyzwoitym. Na kon-
kursach tańca nie jest nawet zaliczane do 
latynoamerykańskich (!), lecz standardów. 
Tańczył je sam papież Franciszek – przed 
wstąpieniem do seminarium. Nie przyszło 
mi nawet do głowy, że w Argentynie tańczy 
się coś innego. 

Kiedy więc w  telewizji argentyń-
skiej po raz pierwszy zobaczyłem re- 
lację z karnawału, gdzie wszyscy tań-
czyli sambę, myślałem, że to zapo-
wiedź imprezy brazylijskiej. Ale Juan, 
gospodarz hostelu w dzielnicy Boedo, 
wyprowadził mnie z błędu.

 – To transmisja na żywo, z  naszego 
kraju. A  widząc niedowierzanie, dodał: 
– Wszystkim karnawał kojarzy się tylko 

Poleca

pisarz, bloger 
i podróżnik

Mieczysław 
Pawłowicz

Buenos aires zadziwia architekturą. most kobiet 
w porcie jest jednym z symboli miasta.

karnawałowe dekoracje 
są niezwykle barwne.
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grupy taneczne. Minimum to przynaj-
mniej 200 osób, ale bywa też i  tysiąc! 
Uczestnicy parady podziwiani są z trybun 
rozstawionych po obu stronach pasa star-
towego. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że 
tancerzy jest więcej niż widzów. Nie trze-
ba też koniecznie kupować najdroższych 
biletów. Niezależnie od ceny biletu obej-
rzymy to samo przedstawienie. Tyle tylko, 
że na początku trasy wszyscy jakby się 
rozgrzewają, szykując się do pokazu oce-
nianego przez sędziów i telewizję. Wszy-
scy pierwsze sto czy dwieście metrów 
traktują jako rozgrzewkę i  uwerturę do 
głównego pokazu. W  Corrientes tańczy 
się nie tylko sambę. Grupy wykonują też 
rumbę, jive’a, salsę czy rock’n’rolla. Jednak 
jeśli nie jesteśmy sędziami „World of Dan-
ce” czy „Tańca z Gwiazdami”, to raczej nie 
zauważymy różnicy i śmiało możemy za-
siąść na skrajnych częściach corsódromo, 
gdzie bilety są tańsze. Na tych trybunach 
atmosfera zabawy może być nawet lepsza. 
Bardziej swobodna. No i koniecznie trze-
ba zakupić zapas pianki, którą psikają się 
uczestnicy karnawału w każdym wieku.

Centralne miejsce zajmują jurorzy, 
posiadacze najdroższych biletów oraz 
– nie wiem czy nie ważniejsi – kamerzyści 
transmitujący imprezę. Nietrudno domy-
ślić się też kulminacyjnego momentu każ-
dego pokazu. W pewnym momencie na 
corsódromo harmider i muzyka na chwilę 
cichnie. Do gry wchodzi tylko sekcja ryt-
miczna. W  rytm kilkudziesięciu bębnów 
i werbli prezentuje się liderka danej grupy 
w swojej solówce samby. Przyznam, że już 
same pióra i stelaż, jaki ma na sobie, nie są 
lekkie. Trzymałem je w ręku, i choć nie je-
stem ułomkiem, to czułem ich wagę. Jakim 
cudem przyczepione do pleców nie tylko 
nie przeszkadzają tancerkom, ale jeszcze 
„tańczą” razem z nimi, pozostaje ich tajem-
nicą. To trzeba mieć we krwi lub wyssać 
z mlekiem matki. Dzieci, i  to małych, jest 
tu dużo. Gdy na zapleczu jedna z solistek, 
Romina, kończy swój makijaż, zaraz po-
chyla się nad córką, która będzie jechała 
na platformie, także ubrana w błyszczącą 
niebieską sukienkę, tak jak jej mama. 

Karnawałowe szaleństwo w  Corrien-
tes konkuruje z  Gualeguaychú. W  tym 
drugim mieście odbywa się tak zwany 
Karnawał Krajowy (Carnaval del Pais). 
Pod względem atrakcyjności turystycznej 
miasteczko tylko nieznacznie wyprzedza 
Corrientes. Malutka rzeka Gualeguaychú 
wpada do rzeki Urugwaj. Jest tu kilka  

Informacje praktyczne

aRgenTyna to 
jeden z najbardziej 
„europejskich” krajów 
ameryki Południowej. 
nie potrzebujemy wiz, do 
wjazdu wystarczy paszport. 
przed przyjazdem do 
argentyny warto sprawdzić 
aktualny kurs peso. Jesienią 
2019 roku po raz kolejny 
państwo miało problem 
z wypłacalnością, więc 
kurs waluty szaleje. na 
stronie www.dolarsi.com 
mamy kursy rynkowe 
(przy wymianie gotówki) 
i bankowe (przy płatności 
kartą). o ile to nie jest 
konieczne, lepiej płacić 
gotówką. ceny są podawane 
w peso argentyńskim, ale 
często jest przy nich znak 
$ niczym przy dolarze 
amerykańskim. przy 
obecnym kursie pomyłka 
raczej nie jest możliwa.

KaRnawał 
w coRRienTes 
odbywa się w piątki 
i soboty od 31 stycznia do 
24 lutego. wejściówki na 
corsódromo kosztują  
od 6 do 20 dolarów. pokazy 
zaczynają się od około 
22. w razie niepogody 
wydarzenie jest przekładane 
na następny dzień. Do 
corrientes z Buenos aires 
dojedziemy autobusem za 
równowartość 50 dolarów 
(wygodne autobusy 
z rozkładanymi fotelami) 
w jedną stronę. Bilet 
lotniczy (1,5 h) w obie 
strony z Buenos aires to 
równowartość około  
170 usD.

caRnaval del Pais 
w gualeguaychú 
odbywa się we wszystkie 
soboty stycznia i lutego 
oraz w pierwszy weekend 
marca. wejściówki 

kosztują od 11 do 
15 dolarów. pokazy 
zaczynają się od około 
21. Do Gualeguaychú 
dojedziemy autobusem 
w 3–4 godziny. Bilet 
z Buenos aires kosztuje 
około 12 dolarów. w obu 
miastach pokazy trwają 
do wczesnych godzin 
rannych.

sioRBnij yeRBę
już po wylądowaniu 
w Buenos aires 
zobaczymy ludzi 
z termosami pod 
pachą trzymających 
w ręku naczynia 
z metalowymi rurkami. 

to słynna yerba mate, 
czyli napar z ostrokrzewu 
paragwajskiego. suszone 
liście zalewamy gorącą, 
ale nie wrzącą wodą. 
pijemy przez metalową 
słomkę do czasu, aż 
napar straci smak. wśród 
niezliczonych właściwości 
yerba mate pobudza, 
poprawia koncentrację, 
sprzyja odchudzaniu. 
a poza tym pomaga 
w zacieśnieniu przyjaźni, 
bo mate w towarzystwie 
pije się wspólnie. 
Z naczyniem krążącym 
niczym fajka pokoju. Jedną 
z najpopularniejszych 
marek yerba mate, amanda, 
wprowadził emigrant 
z polski, Jan szychowski.

nie dla  
wegeTaRian
wegetarianie nie mają tu 
łatwego życia. króluje dieta 
mięsna zgodnie z zasadą: 

nie może być mało, aby było 
dobre. wszystkie spotkania 
rodzinne odbywają się przy 
asado (czyli pieczystym). 
nie na próżno wołowina 
argentyńska cieszy się 
renomą jednej z najlepszych 
na świecie. właściwie każdy 
może tu być szefem kuchni. 
każdy masarz – nawet 
w supermarketach – poleci 
odpowiedni kawałek mięsa. 
potem wystarczy już tylko 
wrzucić na ruszt i nieco 
doprawić do smaku.

BuTy do Tanga
na ulicy suipacha 
w Buenos aires 
znajdziemy przynajmniej 
kilka sklepów z butami do 
tanga zarówno dla pań, jak 
i dla panów. w takich butach 
nogi same tańczą.

tańczą całe 
rodziny, 
nawet 

malutkie 
dzieci.

karykaturalne 
postaci 

polityków 
to jedna 

z lokalnych 
tradycji.

boisk do gry w  polo. Argentyńczycy 
wprawdzie kochają piłkę nożną (i  ubó-
stwiają Messiego), ale to rozrywka w du-
żych miastach. Na pampie łatwiej złożyć 
dwie drużyny do gry w  polo (w  każdej  
4 graczy i minimum 16 koni), niż skomple-
tować choćby jedną jedenastkę piłkarzy. 
Gualeguaychú szczyci się też gorącymi 
źródłami. Na półkuli południowej może 
to być atrakcją w  lipcu i  sierpniu, a  nie 
w  najgorętszym styczniu czy lutym. Na 
szczęście wtedy jest karnawał. I w dodat-
ku odbywa się tutaj co sobotę przez dwa 
pierwsze miesiące roku. Niezależnie od 
kalendarza liturgicznego.

CZas Na ZabaWĘ

Historia Karnawału Krajowego zaczę-
ła się w 1981 roku, kiedy pierwszy program 
taneczny na corsódromo zaprezentowała 
reprezentacja miejscowego klubu sporto-
wego Tiro Federal de Gualeguaychú. Na 
potrzeby karnawału nazwali się Ara Yevi, 
co w  języku guarani, miejscowych Indian, 
znaczy Czas na Zabawę. Ich pierwszy pro-
gram nawiązywał do słynnego paryskiego 
kabaretu Folies Bergère i był prezentowany 
przez 80 tancerzy. Teraz tyle jest samych 
werbli i  bębnów towarzyszących głównej 
solistce. Tancerki solo są jedynymi z  nie-
wielu uczestników, którym płaci się za wy-
stęp. Większość zaproszonych uczestników 
traktuje to jako hobby. Tak jak Lucia Balda, 
jedna z solistek towarzystwa O’Bahia. 

– Dopiero po zakończeniu studiów mia-
łam czas, żeby wziąć udział w karnawale. 
Wcześniej nie pozwalały mi egzaminy  
– mówi. Lucia, tak jak wielu innych tance-
rzy, jechała co tydzień na weekendowy wy-
stęp nawet 300 km.

Gualeguaychú jest za małe na lotni-
sko, więc taneczna arena stworzona jest 
na dawnym dworcu kolejowym. Po linii 
kolejowej została tu już tylko zabytkowa 
lokomotywa. Przez dziesięć wakacyjnych 
wieczorów (wszystkie soboty plus week-

end ostatkowy) trzy różne towarzystwa 
prezentują się tu widzom – także przed te-
lewizorami – oraz jury. Jako laik widzę tu 
tylko taniec, radość i zabawę, ale oceniany 
jest ogólny przekaz i  pomysł choreogra-
fii, także w nawiązaniu do współczesnych 
wydarzeń. Pojawiają się wielkie karykatu-
ralne postaci polityków czy aktorów. Nie 
mogą to być gwiazdy jednego sezonu. Pro-
gramy na karnawał przygotowywane są  
z rocznym wyprzedzeniem. 

I mimo edukacyjnej czy satyrycznej 
otoczki najważniejszy jest taniec po-
szczególnych formacji. Kobiety, męż-
czyźni, dzieci, emeryci. Niektórzy tań-
czą na corsódromo ponad ćwierć wieku! 
I nikt nie zwalnia tempa nawet po przej-
ściu przez strefę ocen sędziów i kamer 
telewizyjnych. Tancerze chcą być lepsi 
niż konkurujący z nimi sąsiedzi zza mie-
dzy. Ostatnie kilkaset metrów – także 
z szacunku dla widzów kupujących tań-
sze bilety – jest nie mniej energetyczne 
niż popisy na początku czy przed kame-
rami. Może tylko bardziej na luzie, bez 
stresu. Dopiero po przekroczeniu linii 
mety wszyscy padają na ziemię, łapiąc 
oddech. Ale już po chwili, nawet bez 
butów, tancerze wracają do szatni (han-
garu lub lokomotywowni), podrygując 
rytmicznie. Tego nie nauczysz się na 
żadnym kursie tańca.

Zrozumiałem to po powrocie do „mo-
jej” dzielnicy Boedo w  stolicy Argentyny. 
W środku nocy rozpoczynała się tu jedna 
z lokalnych, mniejszych parad, jakich tysią-
ce w całym kraju. Tak konkurują dzielnice, 
szkoły czy parafie. W jednej z formacji rytm 
nadawały kobiety w dość zaawansowanym 
stanie błogosławionym. Ich dzieci na pew-
no taniec będą miały we krwi. 

Dzieci, i to małych, jest 
tu Dużo. gDy na zapleczu 
jeDna z solistek kończy 

sWój makijaż, zaraz 
pochyla się naD córką, 

która bęDzie jechała  
na platformie.
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Nordic walking,
czyli po prostu maszeruj

Wystarczą dWa 
kijki i dobre buty, 
by upraWiać jedeN 
z NajzdroWszych 

i od kilku lat 
NajmodNiejszych 
sportóW – Nordic 

WalkiNg. to aktywność dla 
każdego, niezależnie od wieku 
i stanu zdrowia. a zbawienny 
wpływ chodzenia z kijkami na 

ciało i duszę doceniają zarówno 
lekarze, jak i... celebryci.

N ordic walking jest już 
tak popularny, że chyba 
każdy z nas widział tych 
piechurów w charakte-

rystycznym, zamaszystym chodzie 
z kijami w dłoniach. Można ich spo-
tkać w parkach, lasach czy na górskich 
szlakach. Ci, którzy nigdy nie wzię-
li kijków w dłonie, zastanawiają się 
jednak często, o co w tym wszystkim 
chodzi. W czym chodzenie z kijkami 
lepsze jest od zwykłego spacerowania? 
I czemu mają niby służyć te zamaszy-
ste ruchy ramion, długi krok i silne 
odpychanie się od ziemi? Powiedzmy 
to wprost – na pierwszy rzut oka osoba 
uprawiająca nordic walking wygląda 

nieco dziwacznie. Ale marsz z kijka-
mi, wbrew pozorom, nie jest kwestią 
fanaberii czy mody. To aktywność 
sportowa o potwierdzonych zaletach 
– doskonały sposób dbania o sylwetkę, 
zdrowie i zapewnienie sobie właściwej 
dawki ruchu. Zasady nordic walkingu 
wymyślili i wdrożyli wspólnie leka-
rze i sportowcy z Finlandii prawie 100 
lat temu (stąd nazwa nawiązująca do 
krajów nordyckich), a przyświecał im 
pomysł, by ze zwykłego wychodzenia 
„wycisnąć” jak najwięcej korzyści dla 
kondycji – poprzez zaangażowanie jak 
największej liczby mięśni i dla zdrowia 
– poprzez ochronę części ciała narażo-
nych na urazy. fo
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EfEkty do kwadratu

I to się udało! Specjaliści potwierdzają, 
że nordic walking angażuje do pracy ponad 
90 proc. mięśni całego ciała. Inaczej niż 
w przypadku tradycyjnego biegu, marsz 
z kijkami mocniej aktywizuje górne par-
tie sylwetki: ramiona, barki i klatkę pier-
siową. Dzięki wsparciu kijków odciążane 
są natomiast stawy kolanowe i kręgosłup 
(a ponadto kijki pomagają w utrzymaniu 
równowagi, szczególnie w trudniejszym 
terenie). Szacuje się, że każda minuta mar-
szu z kijkami pochłania o 2 kcal więcej niż 
zwykły marsz, czyli tkankę tłuszczową 
spalamy aż o 40 proc intensywniej. Jest 
to więc doskonała forma aktywności dla 
osób, które cenią sobie ćwiczenia ogólno-
rozwojowe, a jednocześnie nie chcą, nie 
mogą lub nie lubią pocić się na siłowni. 

Nordic walking to sport „pierwszego 
wyboru” osób zasiedziałych i takich, któ-
re wyhodowały nadwagę. Ale nie tylko 
dla nich! Bardzo często z kijkami można 
spotkać ludzi, których forma i sportowa 
sylwetka budzą podziw. Nawet zawodo-
wi sportowcy chętnie budują kondycję, 
maszerując z kijkami. Nordic walking ma 
swoich fanów wśród młodych i starych, ko-
biet i mężczyzn – właściwie na wszystkich 
kontynentach. Tempo marszu zawsze moż-
na dostosować do własnych możliwości 
i umiejętności. Nawet osoby uskarżające 
się na bóle czy drobne kontuzje mięśniowe 
mogą praktykować ten rodzaj aktywności. 
A nawet powinny, bo nordic walking – przy 
przestrzeganiu prawidłowej techniki mar-
szu – może być remedium na uporczywe 
bóle stawów. Jak utrzymują lekarze i reha-
bilitanci, prawidłowy marsz zwiększa ru-
chomość stawów i kręgosłupa, odciąża je, 
a w konsekwencji eliminuje bóle. Jest rów-
nież znakomitym lekarstwem na uporczy-
we garbienie się – zamaszyste wymachy rąk 
i właściwa praca kijkami wymuszają wy-
prostowaną postawę. Jedynymi przeciw- 
wskazaniami do uprawiania nordic wal-
kingu są problemy z ruchomością kończyn 
– zwichniętą kostkę należy najpierw wyku-
rować, a dopiero potem maszerować.

Chodzić każdy możE

Kolejną zaletą nordic walkingu jest to, 
że nie wymaga specjalistycznego sprzętu 
– wystarczą dwa kijki (koniecznie jednak 
przeznaczone specjalnie do marszów, 
kijki narciarskie zdecydowanie się nie 

sprawdzą) i wygodne buty. W luksusowej 
wersji do listy zakupów możemy dopisać 
jeszcze sportowe skarpety i rękawicz-
ki. I tyle – to na pewno wystarczy. Cały 
sprzęt możemy więc np. na stałe wozić 
w bagażniku i spontanicznie decydować 
się na kilkudziesięciominutowy spacer 
(jakaż przewaga nad rowerem, prawda?). 
Nie potrzebujemy też specjalistycznego 
pola, bieżni, trasy czy toru – nordic wal-
king możemy uprawiać zarówno w miej-
skim parku, na mało uczęszczanej dro-
dze wiejskiej, jak i na górskim szlaku. Co 
więcej, jest to sport całoroczny – oczywi-
ście najprzyjemniej jest spacerować pod 
wiosennym bądź letnim słońcem, ale za-
paleńcom nordic walkingu nie przeszka-
dzają także zimowe warunki. 

I last but not least – w badaniach wy-
szło, iż nordic walking jest sportem najbez-
pieczniejszym z aktywności uprawianych 
na świeżym powietrzu (brydża i szachów 
nie brano pod uwagę!). O ile nie planujemy 
spaceru po zmroku po dość uczęszczanej 
szosie, to największym zagrożeniem dla 
zdrowia maszerującego jest błahe skręce-
nie kostki. Ryzyko poważnej kontuzji wy-
liczono jako nieporównywalnie mniejsze 
niż w przypadku rekreacyjnej jazdy rowe-
rem (dużo większa szybkość), narciarstwa 
biegowego, o narciarstwie zjazdowym nie 
wspominając. Z tego powodu nordic wal-
king jest polecany osobom starszym lub 
z chorobami neurologicznymi, które mają 
problemy z właściwą koordynacją rucho-
wą, np. po udarze.

Jedni dla siebie, drudzy dla innych. Polskie i zagraniczne gwiazdy 
chwyciły za kijki i maszerują. Niektórzy dla własnych korzyści zdrowotnych 
i duchowych, inni, aby promować zdrowy styl życia bądź akcje dobroczynne. 
Masowe imprezy nordic walking są w Polsce organizowane m.in. po to, 
by upowszechniać transplantologię i świadome dawstwo. Nordic walking 
uprawiają artyści: Łukasz i Paweł Golcowie, Izabela Trojanowska, Norbi, 
Grażyna Wolszczak, sportowcy: Robert Korzeniowski, Monika Pyrek, Mariusz 
Czerkawski czy gwiazdy telewizji: Barbara Kurdej-Szatan, Agata Młynarska 
i Anna Popek. A za granicą? Wystarczy wymienić chociażby Scarlett 
Johansson, Beara Gryllsa, Bena Stillera czy Michelle Obamę.

Oni już maszerują

trening

monika 
Pyrek

Agata 
młynarska 

i odetta 
moro
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Gdynia, woj. pomorskie

kazimierz dolny, woj. lubelskie

Hajnówka, woj. podlaskie

polanica-zdrój, woj. dolnośląskie

Gdyńska pętla liczy 14,5 km długości 
i prowadzi przez urokliwy Trójmiejski Park 
Krajobrazowy i Działki Leśne. Teren jest 
pofałdowany, na maszerujących czekają 
zarówno podejścia, jak i zejścia. Trasa 
jest dość uniwersalna, komfortowo będą 
na niej czuć się zarówno nowicjusze, jak 
i bardziej zaprawieni w boju zawodnicy. 
Jest popularna zarówno wśród turystów, 
jak i mieszkańców Trójmiasta – można do 
niej dojechać komunikacją miejską, aby 
odbyć dwugodzinny marsz, nie trzeba 
tracić połowy dnia na dojazdy.

W popularnym kurorcie i w jego najbliższych 
okolicach wytyczone są trzy trasy o różnym 
stopniu trudności o łącznej długości 33 km. 
Najdłuższa i jednocześnie najciekawsza pod 
względem krajobrazowym jest czerwona 
pętla mająca 14,5 km długości i 90–100 m 
przewyższeń. Trasa rozpoczyna się przy 
ośrodku Arkadia i prowadzi przez okoliczne 
wąwozy, w tym przez malowniczą dolinę 
Grodarza. Jej przejście zajmuje ok. 3 godzin. 
Również przy Arkadii zaczyna się zielona 
trasa (najkrótsza z kazimierzowskich 
pętli – 5,8 km), prowadząca głównie przez 
pola i sady. Pętla żółta (ok. 13 km) stawia 
dość wysokie wymagania i prowadzi m.in. 
przez Mięćmierz, czyli tzw. żywy skansen 
sąsiadujący z Kazimierzem Dolnym.

Hajnówka i okolice mogą pochwalić się 
bardzo bogatą ofertą dla „kijkarzy”. 
Mamy tutaj aż trzy zielone ośrodki 
do spacerowania – Krainę Puszczy 
i Żubra, Zieloną Krainę Dobrych Wiatrów 
oraz Białowieżę. Stopień trudności 
poszczególnych tras jest zróżnicowany, 
a pętle liczą od 4 do 7 km. Szlaki 
są płaskie i prowadzą przez bardzo 
zielone i dość odludne tereny. Spacer 
po tych trasach daje też możliwość 
intensywnego obcowania z przyrodą.

Start trasy wyznaczony jest przy 
sanatorium Wielka Pieniawa. Pętla liczy 
6,5 km, jednak może być modyfikowana 
w zależności od potrzeb i możliwości 
maszerującego. Szlak prowadzi przez 
zabytkowy park zdrojowy, a także daje 
możliwość podziwiania urokliwych 
zakątków Gór Stołowych: Piekielnej 
Przełęczy, Zbójeckich Skał oraz Złotego 
Widoku. Trasa jest dość pofałdowana, 
więc przeznaczona przede wszystkim 
dla doświadczonych „kijkarzy”, którzy 
w stopniu co najmniej dobrym opanowali 
technikę marszu oraz znakomicie sobie 
radzą na licznych podejściach i zejściach. fo
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tEChnika, tEChnika 
i jEszCzE raz tEChnika

Nordic walking daje dużo dobrego, ale 
tylko wtedy, gdy podejdziemy do niego 
poważnie. Nie wystarczy chodzić tak so-
bie, dzierżąc w dłoniach kije. Niezwykle 
ważna jest poprawna technika marszu. 
Bez niej możemy zapomnieć o wymie-
nionych korzyściach dla organizmu, a za 
to „zapoznać się” z urazami stawów, mię-
śni czy ścięgien. Prawidłowa technika 
marszu dotyczy zarówno pracy kijkami, 
przenoszenia ciężaru ciała, jak i stawiania 
stóp. Mocne odepchnięcie się kijkami od 
podłoża uruchamia mięśnie ramion, ob-
ręczy barkowej, grzbietu, klatki piersiowej 
i brzucha. Długi krok angażuje mięśnie 
nóg i obręczy biodrowej. Ponadto fachow-
cy przypominają, że maszerując z kijkami, 
nie powinno się uruchamiać tzw. fazy lotu, 
czyli – mówiąc po ludzku – podbiegać. To 
właśnie ten brak fazy lotu w połączeniu 
z mocnym odepchnięciem kijami zapew-
nia znaczne odciążenie stawów kończyn 
dolnych i kręgosłupa, a więc niższe ryzy-
ko urazów niż w przypadku joggingu.

Zdecydowanie warto zatem zapoznać 
się z filmikami szkoleniowymi (dostępny-
mi w popularnych serwisach interneto-
wych) jeszcze przed pierwszym marszem. 
Na bardziej ambitnych początkujących 
„kijkarzy” czekają również wyspecjali-
zowani instruktorzy, jak np. ci zrzeszeni 
w Polskiej Federacji Nordic Walking. Po-
święcenie kilkudziesięciu minut (w przy-
padku lekcji na podstawie filmików) czy 
dwóch godzin (w przypadku szkoleń 
pod okiem fachowca) na zapoznanie się  

Rekomendowane trasy do nordic walkingu

nikOdem chinOWski

z wymogami technicznymi nordic walkin-
gu zdecydowanie warte jest zachodu.

dobiErz groty 
i maszEruj

Na co uważać? Jeśli pojawia się nowy 
ból w stawach czy kościach – odpuśćmy 
dalszy spacer. Można odczekać kilka dni, 
by znów wrócić na szlak i sprawdzić, 
czy czujemy się lepiej. Jeśli nie, trzeba 
udać się do lekarza albo zweryfikować 
poprawność techniki chodu. Problemem 
mogą być również trywialne, ale do-
kuczliwe odciski czy obtarcia stóp – jak 
w każdym marszu prawidłowo dobrane 
obuwie i skarpety są niezwykle istotne, 
by nie dorobić się bolesnych ran. Po-
dobnie z dłońmi, które przy dużej inten-
sywności marszu i pracy kijkami warto 
chronić rękawiczkami (które dodatkowo 
pozwalają stabilniej trzymać kijki w dło-
niach). Skoro już o kijach mowa, to pa-
miętajmy również o właściwym doborze 
końcówek, tzw. grotów, w zależności od 
podłoża, po którym maszerujemy. Szpi-
czaste przeznaczone są na miękką po-
wierzchnię (trawa, piasek, szuter), pod-
czas gdy gumowe nakładki stosujemy, 
maszerując po asfalcie czy betonie.

samotniE lub 
w towarzystwiE

Choć koncepcja marszu z kijkami ma 
już prawie sto lat, to pierwszy oficjalny 
podręcznik, do dziś kultowy przewodnik 
po nordic walkingu, opublikował dopiero 
w 1979 roku Fin Mauri Repo. Od tego czasu 
liczba osób uprawiających nordic walking 
rośnie niemal w postępie geometrycznym. 
Nawet w małych miejscowościach po-
wstają mniej bądź bardziej formalne kluby 
praktykujących tę aktywność.  W Polsce 
funkcjonują obecnie dwie duże organiza-
cje: Polska Federacja Nordic Walking oraz 
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. 
Na terenie całego kraju organizowanych 
jest również coraz więcej marszów ma-
sowych – zarówno dla amatorów, jak i dla 
bardziej zaawansowanych zawodników 
traktujących start w kategoriach sporto-
wych. Idzie wiosna, a wraz z nią rusza ko-
lejny sezon dla miłośników rekreacyjnego 
(aczkolwiek jakże zdrowego!) spacerowa-
nia z kijkami – dołącz do nich! 

o tym pamiĘtaj:

Prawidłową wysokość 
kijków dobierz, korzystając 

ze wzoru: wzrost x 0,68. 
Pamiętaj, że możesz kupić kijki 

o regulowanej długości.

wyprostowana ręka powinna 
tworzyć z tułowiem kąt  

45 stopni.

Pamiętaj, by nie zginać rąk 
w stawach łokciowych.

Po odepchnięciu się rozluźnij 
uchwyt dłoni na trzonku kijka 

i swobodnie przenieś kijek 
z powrotem przed siebie.

1

3

2

4

●  maszerując po trawie, szutrze lub piasku, 
używaj szpiczastych grotów, aby poprawić siłę 
odepchnięcia kijkiem.

●  maszerując po asfalcie, betonie czy kamiennych 
płytkach, używaj gumowych nakładek na groty.

●  dobrze opięta rękawiczka uchroni dłonie od 
obtarć i pozwoli prawidłowo pracować kijkami.

czy wiedziałeś, że…
●  firmy ubezpieczeniowe w szwajcarii oferują 

zniżki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób 
uprawiających nordic walking.

●  Pierwsze kijki do nordic walkingu stworzono 
w 1997 roku i właśnie od tego momentu 
oficjalnie postrzega się nordic walking jako 
dyscyplinę sportową.

●  w niemczech rząd dopłaca do zajęć nordic 
walkingu w ramach rehabilitacji.

●  nordic walking działa również na sferę mentalną 
i jest stosowany w terapiach związanych 
chociażby z chorobą Alzheimera.

●  w finlandii regularnie nordic walking uprawia aż 
15 proc. dorosłych.

●  coraz popularniejszą odmianą nordic walkingu 
jest spacer z kijkami po piaszczystych plażach.

praWidłoWa techNika 
marszu dotyczy zaróWNo 

pracy kijkami, przeNoszeNia 
ciężaru ciała, jak i staWiaNia 

stóp. mocNe odepchNięcie 
się kijkami od podłoża 

uruchamia mięśNie ramioN, 
obręczy barkoWej, grzbietu, 
klatki piersioWej i brzucha. 

długi krok aNgażuje mięśNie 
Nóg i obręczy biodroWej. 
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Trwa faza pucharowa 
zarówno w Lidze MisTrzów, 

jak i Lidze europy uefa, 
przed nami następne kolejki 

rozgrywek pko Bp ekstraklasy 
i wielkie mecze w ramach lig 

europejskich – fani piłki nożnej 
w najbliższym czasie nie będą 

narzekać na brak wielkich 
wydarzeń. kibice siatkówki obejrzą 

m.in. plusLigę i turnieje finałowe 
pucharu polski siatkarzy i siatkarek, 

miłośnicy sportów walki cykliczne 
gale ufc i kolejną galę ksw. 

ukoronowaniem sezonu zimowego 
będą ważne imprezy łyżwiarskie. 
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piłka nożna

oglądając sport!
Czekamy na wiosnę,

Pierwsze miesiące roku to faza pu-
charowa Ligi Mistrzów UEFA.  po 
czterech rozegranych w lutym i marcu 
kolejkach 20 marca czeka nas losowanie 
ćwierćfinałów i półfinałów najważniej-
szych rozgrywek klubowych naszego 
kontynentu, które zakończą się wielkim 
finałem w stambule 30 maja br. równo-
legle obejrzymy także zmagania piłkar-
skie w ramach Ligi europy uefA – finał 
turnieju odbędzie się 27 maja w gdań-
sku. W polsce wszystkie mecze Ligi mi-
strzów uefA i najważniejsze Ligi europy 
uefA na żywo obejrzymy w telewizji na 
kanałach i w serwisach telewizyjnych 
ppv polsat sport premium w cyfrowym 
polsacie. możliwość oglądania obu 
rozgrywek w pełnym zakresie – wraz ze 
wszystkimi meczami Ligi europy – znaj-
dziemy również na platformie ipLA oraz 
w wybranych taryfach na urządzeniach 
mobilnych w sieci plus.

PKO EKstraKlasa 
w CyfrOwym POlsaCiE

Dla kibiców naszej rodzimej ligi 
wiosna to aż kilkanaście kolejek 
meczowych. Wszystkie mecze pko Bp 

ekstraklasy zobaczymy na kanałach ca-
nal+ 3 i canal+ 4 w jakości hD i bez reklam. 
W tym i kolejnym sezonie kanały te można 
oglądać także na platformie cyfrowy pol-
sat (w pakiecie ekstraklasa). mogą z nich 
korzystać abonenci telewizji satelitarnej 
oraz telewizji kablowej iptv w ramach 
dodatkowego pakietu w cenie już od 10 zł/
mies. co więcej, mecze są dostępne tak-
że mobilnie, za pośrednictwem serwisu 
cyfrowy polsat go. pakiet ekstraklasa to 
nie tylko mecze i powtórki meczów z ostat-
nich kolejek przez 24 godziny na dobę, ale 
również magazyny sportowe poświęcone 
polskiej lidze. 

W tym sezonie po raz pierwszy 
w studiu Ligi Mistrzów w Polsat Sport 
Premium dzięki najnowszej technologii 
realizowane są wywiady, podczas 
których dziennikarze „wirtualnie” 
przenoszą się w wybrane miejsca 

(np. na stadiony lub do szatni 
piłkarzy), żeby spotkać się ze swoimi 
rozmówcami. Po raz pierwszy taki 
wywiad przeprowadziła Paulina 
Chylewska, dziennikarka Polsat Sport, 
która przeniosła się, robiąc dosłownie 

jeden krok, na 
stadion Allianz Arena 
w Monachium, gdzie 
w ramach pierwszej 
kolejki Ligi Mistrzów 
UEFA rozgrywano 
mecz Bayern 
Monachium–Crvena 
Zvezda. Widzowie 
mogli odnieść 
wrażenie, że Paulina 
Chylewska naprawdę 
jest na miejscu, gdzie 
chwilę później kibice 
usłyszeli pierwszy 
gwizdek w tym meczu.

Studio sportowe

Plusliga – rOzgrywKi 
POlsKiEj ligi siatKówKi

Ruszyła runda rewanżowa sezonu 
zasadniczego PlusLigi – zaostrza 
się walka o awans do następnej 
fazy – play-off, która rozpocznie się 
w ostatnim tygodniu marca. mecze 
czternastu drużyn można oglądać na 
żywo w kanałach polsat sport – na polsat 
sport, polsat sport extra i polsat sport 
News. te same kanały pokażą powtórki 
spotkań poprzednich kolejek plusLigi. 

siatkówka

NajważNiEjszE ligi 
i rOzrywKi PiłKarsKiE 
w tElEwizji

W Polsce nie brakuje fanów drużyn 
z innych krajów Europy i świata, 
dlatego też mamy możliwość oglądania 
w telewizji czołowych lig zagranicznych 
z największymi gwiazdami futbolu, 
także polakami. Wiosną na kanałach 
eLeveN sports transmitowane będą 
rozgrywki niemieckiej Bundesligi, wło-
skiej serie A tim i hiszpańskiej LaLiga 
santander, które w maju wyłonią pił-
karskich mistrzów w tych krajach. W hi-
tach Bundesligi wystąpią m.in. robert 
Lewandowski, krzysztof piątek i Łukasz 
piszczek, a szlagierem tego okresu 
będzie zaplanowany na 4 kwietnia Der 
klassiker pomiędzy Borussią Dortmund 
a Bayernem monachium.  

Na włoskich boiskach obok słynnego 
Cristiano Ronaldo zaprezentuje się 
kilkunastu Polaków m.in. Wojciech 
Szczęsny, Arkadiusz Milik i Piotr Zie-
liński. Najważniejsze będą starcia Ju-
ventusu fc z interem mediolan (1 mar-
ca), s.s. Lazio (26 kwietnia) i As romą 
(24 maja). Z kolei w lidze hiszpańskiej 
uwagę kibiców na całym świecie skupiać 
będzie starcie piłkarskich gigantów real 
madryt–fc Barcelona. W prestiżowym 
el clásico wezmą udział największe 
gwiazdy futbolu m.in. karim Benzema 
i eden hazard po stronie królewskich 
oraz Lionel messi i Antoine griezmann 
w barwach Barçy. Widzowie eLeveN 
sports zobaczą to spotkanie 1 marca.
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uznawani są charles 
Leclerc, sebastian vet-
tel, max verstappen, 
Alex Albon i valtteri 
Bottas. sezon rozpocz-
nie marcowe grand 
prix™ Australii, a hitem 
tego okresu będzie pre-
stiżowy majowy wyścig 
o grand prix™ monako. 
czołowi kierowcy świa-
ta rywalizować będą 
także m.in. na pustyni 
sakhir podczas grand 
prix™ Bahrajnu oraz 
w Barcelonie w trakcie 
grand prix™ hiszpanii. 
transmisjom eLeveN 

sports towarzyszą specjalne studio oraz 
relacje dziennikarzy obecnych na miejscu 
wydarzeń, a także wywiady i magazyn 
„#elevenf1” podsumowujący zmagania 
na torach. 

Wiosną odbędą się pierwsze wyścigi 
nowego sezonu Formula 1®, rozpoczy-
nające walkę o mistrzostwo świata 
w 2020 roku. faworytem zmagań jest 
Lewis hamilton, a za jego głównych rywali 
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Koniec zimy i początek wio-
sny to z kolei turnieje rangi 
Masters, drugiej po Wielkim 
Szlemie kategorii najważ-
niejszych turniejów teniso-
wych. W marcu zobaczymy 
dwa wydarzenia – w indian 
Wells i miami, gdzie rok temu 
w najlepszym sezonie w swojej 
karierze bardzo dobrze wy-
padł nasz zawodnik hubert 
hurkacz. W kolejnym miesiącu 
tenisiści przeniosą się z kortów 
twardych na ziemne. Najważ-
niejszą kwietniową imprezą 
będzie turniej w monte carlo. 

W maju odbędzie się kolejny 
turniej rangi masters, tym 
razem w rzymie.
Najbliższe miesiące to 
także cykliczne gale 
UFC, kolejna gala ksW 53 
w Łodzi, turnieje finałowe 
siatkarskiego pucharu polski 
kobiet i mężczyzn, faza play-
-off Ligi siatkówki kobiet, 
finał plusLigi w maju i wiele 
innych wydarzeń, z których 
relacje i komentarze na 
bieżąco można śledzić na 
polsatsport.pl i na kanałach 
z rodziny polsat sport. 

Formula 1™ na ELEVEN SPORTS
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Wszystkie wydarzenia 
w jednym miejscu?

Najbliższe miesiące w sporcie to 
ciekawe wydarzenia nie tylko dla fanów 

piłki nożnej, ale także wielu innych 
dyscyplin sportowych:

●  Obejrzymy je w pakietach 
telewizyjnych Cyfrowego Polsatu, 
dostępnych w różnych technologiach: 

satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej 
z dekoderem (OTT).

●  Pakiety premium  
w Cyfrowym Polsacie to:  

Eleven Sports, Polsat Sport Premium 
i Ekstraklasa (ten ostatni dostępny 

z telewizją satelitarną i kablową IPTV). 

●  Abonenci operatora mają dostęp do 
kanałów sportowych online mobilnie 

za pośrednictwem serwisu Cyfrowy 
Polsat GO, nawet na 3 urządzeniach 

jednocześnie. 

●  Sport online możemy także oglądać 
w serwisie rozrywki internetowej IPLA,  

który jest największą platformą  
oferującą legalne transmisje sportowe 

w internecie i zapewnia aplikację w wersji 
na wiele urządzeń.

 Więcej informacji na:  
www.cyfrowypolsat.pl 

oraz www.ipla.tv

GRAND PRIx™ AUSTRALII  
13–15 marca

GRAND PRIx™ BAhRAjNU  
20–22 marca

GRAND PRIx™ WIETNAMU  
13–15 kwietnia

GRAND PRIx™ ChIN  
20–22 kwietnia

GRAND PRIx™ hOLANDII  
1–3 maja

GRAND PRIx™ hISZPANII  
8–10 maja

GRAND PRIx™ MONAKO  
21–24 maja

najważniejsze transmisje 
na kanałach

eLeVen SportS
 – wszystkie treningi,  

kwalifikacje i wyścigi w całości:

W trwającym od listopa-
da do kwietnia sezonie 
blisko osiemdziesiąt dni 
wypełniają transmisje 
z torów i hal lodowych na 
całym świecie. Wszystkie 
najważniejsze turnieje, 
w tym m.in. mistrzostwa 
Świata w Łyżwiarstwie figu-
rowym (18–22.03), mistrzo-
stwa Świata w short-tracku 
(13–15.03) i mistrzostwa 
Świata w Łyżwiarstwie 
synchronicznym (3–4.04), 
transmitowane są w polsat 
sport, który jest gwarantem 
profesjonalizmu komenta-
torów i najwyższej jakości 
przekazu telewizyjnego tych 
widowisk.

ukoronowanie sezonu sportów zimowych    

i wiele innych wydarzeń w Polsat Sport

NAJLEPSZY SPORT, 
FILMY I BAJKI! 

Wybierz telewizję dla siebie:
satelitarną, kablową IPTV lub internetową!NAJTRUDNIEJ PRZEKROCZYĆ WŁASNE GRANICE

Szczegóły w Warunkach Oferty, Regulaminie Promocji i Regulaminie, dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl.
Cały sezon Formula 1® w ELEVEN SPORTS. The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related 
marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved. Fot. Getty Images.
Oferta ważna na dzień 17.02.2020 r.
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miłosierdziaBez

To Był przekręT finansowy,  
jakich w polsce, niesTeTy, wiele.  

Śledczych takie rzeczy już dawno nie wzruszają. nie po raz 
pierwszy wyszło na jaw, że taka pańcia, z pozoru oddana 

pracy i pomaganiu bliźnim, ciągnie na lewo kasę.  
Do głowy im nie przyszło, że to skończy się tak tragicznie.

Nakryła chłopca kołdrą i położy-
ła się na nim całym ciałem. Gdyby 
go goniła, miałby jakieś szanse: był 
mały, ale zwinny, mógłby uciec. Ale  
z tym otyłym ciałem – żadnych. 
Prokuratura podała wstrząsające 
szczegóły. Płuca Filipka niemal eks-
plodowały, w oczach z wysiłku popę-
kały naczynka. Walczył o życie, jak 
tylko potrafił. – Boże, jak tylko oczy 
zamknę, to go widzę, jak wierzga 
nóżkami – mówił przydybany przez 
dziennikarzy Hubert. – Jak mogła za-
bić moje jedyne dziecko? – łkał i py-
tał, dlaczego.

Może dlatego, że pętla wokół Mo-
niki się zaciskała. Z każdym kolejnym 
zarzutem rosło prawdopodobieństwo, 
że będzie siedzieć. A to oznaczało roz-
stanie z dzieckiem, oddanie go mężo-
wi pod opiekę. – A może Hubertowi 
po złości zabiła? – zastanawiają się po 
cichu ludzie na wsi. Głośno wolą mó-
wić, że widać rozum jej odjęło, bo to 
przecież niemożliwe, że matka mor-
duje własne dziecko. Tak dobra matka 
i tak bez miłosierdzia zabić, to przy 
zdrowych zmysłach przecież niemoż-
liwe. – Albo ją mały czymś rozzłościł 
i mu tylko chciała nauczkę dać. Jak 
człowiek nerwowy, to przecież byle 
iskra starczy – tłumaczy kobieta, która 
Monikę po sąsiedzku prawie co dzień 
widywała. Przecieki z prokuratury 
są takie, że była prezes i jej prawni-
cy obstają przy rozszerzonym samo-
bójstwie. Takim, gdy człowiek zabija 
najbliższych i najdroższych, by potem 
zabić siebie. Na razie nic jednak nie 
wskazuje, że Monika chciała zakoń-
czyć życie. Na pewno nie w tym ho-
stelowym pokoju, gdzie zostało ciało 
jej synka. Może twierdzić, że chciała 
to zrobić później, ale aresztowanie jej 
przeszkodziło.

Najważniejsze będzie to, co powie-
dzą psychiatrzy. Zbadają ją, czy była 
poczytalna, ocenią, jak bardzo egocen-
tryczna. Bo gdy człowiek stawia własne 
„ja” nad wszystko inne – egocentryczny 
być musi. I czy osobowość miał psycho-
patyczną, nieczułą na innych, na ich 
pragnienia, marzenia plany i życie, któ-
re mają do przeżycia. Dzieciobójstwo 
rzadko bywa zbrodnią z najniższych 
pobudek, ale to się jednak zdarza.   

AnetA zAwAdzkA

n awet teraz, gdy cała przera-
żająca prawda ujrzała świa-
tło dzienne, ci, którzy Moni-
kę znali, nie są w stanie nic 

złego o niej powiedzieć. – No taka zwy-
czajna – mamrocze speszona koleżanka  
z pracy. Nic takiego Monika w sobie nie 
miała, co by ludzi denerwowało. Nie za 
ładna, nieco krępa, nie stroiła się. Po cho-
robie z dzieciństwa utykała, ale zawsze 
taka dzielna się zdawała. Miła, pogodna, 
serdeczna. Jako szefowa też w porządku. 

Aż dziw, że to przez nią kasa Bractwa 
Miłosierdzia świeci dziś pustkami, a gar-
kuchnia dla bezdomnych, noclegownia  
i cała reszta ledwie zipią. Dawne koleżanki 
wiszą teraz na telefonach i wydzwaniają 
do darczyńców, którzy przez lata wspo-
magali zbożne dzieło, jeszcze za życia po-
przedniego prezesa, księdza. Choć zima 
i pomoc teraz najpotrzebniejsza, trudno 
ich przekonać, by wyjęli gotówkę. Po tym 
wszystkim, co się stało…

Po prostu brała. Jak ze swoich. W ban-
ku miała spłacić ratę, przelewała kasę na 
swoje konto i płaciła. Albo do ręki brała, 
gdy miała ratę swojej „chwilówki”. Nie to, 
żeby wydawała na jakieś ekstrawagancje 
– zwykle wydatki. Jej pensja to były 4 tys., 
Hubert, jej mąż, kierowca, też kokosów nie 
miał. Potrzebne jej było – kradła. Księgo-
wa i skarbniczka wiedziały, owinęła je so-
bie wokół palca. Przekabaciła, przekonała, 
że wszystko przecież zwróci. Tak jakby 
żyła tylko dniem dzisiejszym, nie myślała 
o tym, że to się kiedyś rypnie. W ten spo-
sób przez dwa lata wypłynęło z pieniędzy 
bractwa 220 tys. co najmniej. Dokładnie do 
dziś nie wiadomo, kogo to zaniepokoiło. 
Prokuratura milczy. Może i lepiej. Ten, kto 
doniósł, mógłby czuć się teraz winny tego, 
co stało się dalej.

Monika nawet specjalnie nie zaprze-
czała, gdy ją wzięli na przesłuchanie. 
Przyznała się. Ale i tak dostała areszt na 
trzy miesiące. Śledczy bali się mataczenia, 
a poza tym sprawa była rozwojowa. – Ile 
naprawdę nakradły, nikt pewnie się nie 
dowie. Bo w mieście nie było chyba niko-

i  10-letniego Filipka. – Ten chłopiec to taki 
z nią był zżyty, wiecznie w nią wtulony. 
Strasznie musiał przeżyć, jak matka sie-
działa – mówi koleżanka. Więc po powro-
cie jakby mu chciała to wynagrodzić. Na 
nim się skupiła.

Teraz, po tym wszystkim, to nawet 
śledczy nie mają sumienia męża Huberta 
cisnąć, ile on naprawdę wiedział o tych 
przekrętach. Tyle tylko od niego usłysze-
li, że Monika mu mówiła – w wielkiej ta-
jemnicy, oczywiście – że jest świadkiem 
koronnym. Szeptała, że nie o takie marne 
przekręty tu chodzi, że nie o nią, drobną 
płotkę, wrobioną, ale o naprawdę grubą 
rybę i rzeczywiście dużą kasę. Dlatego 
w sądzie jej mieli zaproponować tego 
koronnego. Więc nie trzeba się martwić 
– mówiła – bo wszystko się niebawem 
skończy i będą żyli tak jak kiedyś, albo  
i lepiej. W wakacje na tę bajkę o świadku 
przeciągnęła go przez pół województwa. 
Że niby coś jej grozi i muszą się teraz 
ukrywać, wszyscy troje. W hotelikach  
i agroturystykach. Początkowo to nawet 
Huberta nie dziwiło, że muszą z tych 
pensjonatów wyjeżdżać po cichu, przed 
świtem, rachunkiem, który miał być 
przez fundusz ochrony świadków regu-
lowany, wcale się nie przejmując. Szybko 
jednak coś przestało mu grać, zaczęli się 
kłócić. W końcu się wkurzył, spakował  
i do własnej rodziny pod Puławy wy-
niósł. Czy nie bał się o synka, skoro już 
widział, że z Moniką coś nie halo? Ano 
nie, bo przecież byli jeszcze dziadkowie, 
którzy się małym zajmowali.

To właśnie dziadek pierwszy poczuł, 
że coś nie gra. Poszedł na policję, by zawia-
domić, że córka z wnukiem zaginęli. Mo-
nika na rower wsiadła tak, jak stała. Miała 
tylko Filipka ze szkoły przywieźć. Dzie-
ciom tam zabawę andrzejkową zrobiono. 
Udaną ponoć bardzo. Ale dawno powinni 
być w domu, noc przecież. Szukał ich po 
okolicy i ani widu, ani słychu. Policjanci 
od razu pomyśleli o Hubercie. Pojechał 
patrol pod Puławy. Ale mężczyzna żony 
ani syna nie miał, ani ostatnio nie widział. 
Za to wtajemniczył funkcjonariuszy w te 
Moniki wycieczki. Ostatnio mu one coraz 
bardziej były nie w smak, bo mały przez to 
szkoły opuszczał dużo.

I rzeczywiście, jak potem wykaże 
śledztwo, z początku to była kolejna taka 
eskapada. Monika zostawiła rower we wsi, 
zabrała syna, wsiadła do busa i pojechała 
do miasta. Zameldowała się w hostelu na 

trzy dni.  Co robiła z Filipkiem przez ten 
czas? Prokuratorzy dopiero ustalają. Oglą-
dali telewizję i grali w gierki – tyle wiado-
mo na dziś. Raczej nigdzie nie wychodzili, 
nikt ich nie widział. Gości też nie mieli. 
– SMS-a przysłała tylko, że rozwodu chce, 
a mnie ani nikogo z rodziny znać nie chce 
– ze łzami w oczach mówił Hubert. 

W piątek widziano Monikę w hoste-
lu po raz ostatni. W sobotę rano sprzą-
taczka poszła pokój na pierwszym pię-
trze sprzątać, bo przecież się wynajem 
skończył. Było pusto, tylko na łóżku, 
pod kocem, jakby coś leżało. I „tego cze-
goś”, co zobaczyła, raczej nie zapomni. 
Chłopiec. Szczuplutki, niewielki blon-
dynek. Widać było od razu, że nie żyje 
i że nie była to śmierć spokojna. Zszo-
kowana wybiegła. Wieść szybko roz-
niosła się po mieście, zresztą policjanci 
sprawy nie ukrywali – nikt nie wiedział, 
kim jest dziecko. Trzeba je było zidenty-
fikować. Nie zabrało to dużo czasu. Na 
monitoringu szybko wypatrzyli charak-
terystyczną postać Moniki z tym jej uty-
kaniem. Widać było, że wsiada do busa 
jadącego do Puław. Tak jakby jechała 
do Huberta… Znów ją szybko zgarnęli, 
znów szybko przyznała się do winy. 

go, kto choć raz im nie wrzucił do puszki. 
Dzieciaki na Zaduszki po cmentarzach 
chodziły, zbierały – opowiadają ludzie  
z okolicy.

No i rzeczywiście. Szybko się pojawiły 
kolejne zarzuty. Dwóm krewnym Monika 
lewe zaświadczenie o pracy wystawiła, 
żeby kredyty brali. Gdy z banków zadzwo-
nili, wszystko poświadczyła. Ponoć te pie-

niądze z kredytów też miały być dla niej. 
Przynajmniej częściowo. Łącznie ze Sta-
nisławem i z Adamem kolejne 90 tys. wy-
ciągnęli. A jeszcze się pojawiły podejrzenia 
o jakieś zapomogi brane na martwe dusze. 
Coraz mniejsze był prawdopodobieństwo, 
że się na zawiasach dla pani prezes skończy.

No ale wiosną ją wypuścili z aresz-
tu. Wróciła do domu. Do rodziców, męża 

na łóżku „coŚ” leżało. 
chłopiec. szczupluTki, 
niewielki BlonDynek. 

wiDać Było oD razu, że nie 
żyje i że nie Była To Śmierć 

spokojna. zszokowana 
sprząTaczka wyBiegła.
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Nadchodzi
 kolejna generacja 
sieci komórkowej

Świat, w którym żyjemy, przechodzi ciągłą traNsformację  
i staje się coraz bardziej cyfrowy. 

w odpowiedzi na potrzeby swoich klientów oraz zmieniającego się otoczenia 
operator sieci plus rozpoczął budowę pierwszej w polsce sieci 5g.  

jakie są zalety nowych rozwiązań i co zyskamy po ich wprowadzeniu?

s krót 5G oznacza piątą genera-
cję sieci komórkowej. To kolejna 
generacja w stosunku do obec-
nej 4G/LTE i poprzednich 3G/

UMTS oraz 2G/GSM. Budowa sieci 5G 
rozpoczęta przez operatora sieci Plus 
w pierwszej kolejności będzie realizowa-
na w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, 
Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

W obecnych czasach nikt już nawet nie 
zastanawia się, jak żyłoby się bez internetu. 
Wyzwania stawiane przez świat wpływają 
na to, że sieć musi nieustannie się rozwijać 
i ewoluować. To właśnie sieć 5G ma spro-
stać oczekiwaniom – pozwalać na jeszcze 

szybszy, bardziej niezawodny i stabilny 
transfer jeszcze większej ilości danych.

Co zyskujemy dzięki 5G? 

W porównaniu z poprzednimi genera-
cjami dzięki 5G zyskamy:

  o wiele większą prędkość przekazywania 
danych 
  prawie niezauważalne opóźnienia 
  bardziej stabilne połączenia 
  obsługę znacznie większej liczby urzą-
dzeń podłączonych do sieci.

Wszystko wskazuje na to, że nasza 
przyszłość to inteligentne domy i miesz-

kania. Dzięki rozwojowi internetu mo-
bilnego odczujemy wiele korzyści na co 
dzień. To sieć 5G daje pole dla rozwoju 
jeszcze lepszej domowej rozrywki i no-
woczesnych rozwiązań pozwalających 
m.in. na transmisje sportowe, wydarzeń 
i programów w wysokiej rozdzielczości. 
Różnicę w jakości odczują także miłośni-
cy e-sportu i e-gamingu.

Nowa technologia to również kolej-
ny krok w kierunku inteligentnych miast 
czy fabryk. Sieć 5G pozwoli wdrażać 
np. inteligentne systemy parkingowe, 
zarządzać transportem miejskim czy 
monitorować skażenie powietrza. Ma 

także zastosowanie w automatycznych 
pojazdach. W niedalekiej przyszłości 
standard 5G połączy samochody z oto-
czeniem, innymi kierowcami oraz infra-
strukturą drogową. 

5G pozwoli również na rozwój w te-
lemedycynie – poczynając od zbierania 
danych z urządzeń medycznych, symu-
lacji VR (virtual reality) i AR (augmented 
reality), na zdalnym wykonywaniu ope-
racji kończąc. Jeszcze niedawno wiado-
mość o tym, że operowany jest pacjent, 
który znajduje się na innym kontynencie 
niż lekarz, brzmiała niczym fantastyka. 
Właśnie dzięki rozwojowi sieci w naj-

bliższej przyszłości może stać się to po-
pularną praktyką. 

BezpieCzeństwo 

Rozwiązanie zastosowane w budo-
wie sieci 5G przez operatora sieci Plus to 
najnowocześniejsza technologia wprowa-
dzana na świecie. Wykorzystanie do tego 
celu częstotliwości 2600 MHz jest znane 
z działających już na świecie komercyj-
nych sieci 5G w USA oraz w Chinach. 

Wdrażana obecnie na wszystkich 
kontynentach sieć jest oparta o rozwią-
zania sprawdzone i bezpieczne. Budowa 

sieci odbywa się zgodnie z normami PEM 
(promieniowania pola elektromagnetycz-
nego) przygotowanymi przez Minister-
stwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji. 
Nowe normy są zgodne z europejskim 
standardem i zaleceniami Międzynaro-
dowej Komisji ds. Ochrony przed Promie-
niowaniem (ICNIRP) i Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO).

Sieć piątej generacji ma szansę zmie-
nić sposób, w jaki korzystamy z nowo-
czesnych technologii i pozwolić na roz-
wój wielu dziedzin – zarówno naszego 
życia, jak i nauki. 

alicja borkowska

telekomunikacja
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Ultraszybki
Światłowód

1
NowoczesNa telewizja 

Na wyciągNięcie ręki 

Każdy ma swój sposób oglądania te-
lewizji. Co nas łączy? Wszyscy lubimy 
bogaty wybór kanałów, a oglądanie po-
pularnych seriali na dobre weszło nam 
w krew. Nowoczesna telewizja kablowa 
w technologii IPTV to nawet ponad 150 
kanałów i dostęp do serwisów online. 

– przyszłość Twojego internetu
Plus Światłowód to  

coŚ więcej niż internet.  
oferuje niezliczone 

ułatwienia i doskonałą jakość 
rozrywki nawet najbardziej 

wymagającym użytkownikom, 
którzy szukają dostępu  

do sieci szerokopasmowej  
o najwyższych parametrach.  

nie trać czasu – surfuj po sieci  
i oglądaj tV równocześnie! FO
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6
NiezawodNe łącze  

Ściągasz z sieci duże pliki? A może 
odwrotnie – wrzucasz w chmurę nakrę-
cone przez siebie filmy? Dobrej jakości 
zdjęcia i wideo potrafią „ważyć” nawet 
kilkanaście GB. Nie pozwól, by to, co dla 
Ciebie ważne, przepadło. Dobre połącze-
nie z siecią pozwala na szybkie pobiera-
nie i przesyłanie dużych plików. Dzięki 
światłowodowi z prędkością błyskawicy 
prześlesz do znajomych „ciężkie” zdjęcia 
z wakacji, a szefowi – obszerny raport.

7
odpowiedź  

Na twoje potrzeby

Bez względu na to, czy nasi bliscy prze-
bywają właśnie na drugim końcu świa-
ta, chcemy mieć ich zawsze przy sobie. 
rozmowy wideo to często jedyna forma 
kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Plus 
Światłowód umożliwia szybkie wysyłanie 
i pobieranie najlepszej jakości obrazu 
i dźwięku, dzięki czemu czujemy się,  
jakbyśmy mieli bliską osobę tuż obok. 

8
oszczędNość  

czasu i pieNiędzy

Stabilny i ultraszybki nie znaczy drogi. 
Światłowód od Plusa wraz z telewizją ka-
blową w technologii IPTV1 od Cyfrowego 
Polsatu możemy mieć już od 70 zł/mies. 
w programie smartDOM2 oraz z uwzględ-
nieniem rabatu za zgodę na e-fakturę. 
startujemy zupełnie za darmo – 1 miesiąc 
gratis za Plus Światłowód3.

Oto        powodów, dla których warto przejść 
na internet światłowodowy: 

łucja kowalska

Plus Światłowód to rozwiązanie 
nie tylko dla zapalonych graczy, 

miłośników filmów i seriali 
w serwisach streamingowych 
czy telewizji typu IPTV, ale dla 
wszystkich, którzy po prostu 

potrzebują dobrego internetu. 

8
Warunek jest tylko jeden – dobry internet. 
Plus Światłowód i Telewizja kablowa IPTV 
Cyfrowego Polsatu to zestaw idealny.  

2 
bez limitu  

korzystających

Po wyczerpującym dniu w szkole czy w pra-
cy, zamiast zaznać relaksu, kłócicie się o to, 
czyja kolej na korzystanie z internetu?  

Ci, którzy mają dorastające dzieci, duże rodzi-
ny i w dodatku słabe łącze, doskonale znają ten 
problem. Na szczęście jest rozwiązanie. Jeden 
światłowód zaspokoi potrzeby wszystkich 
domowników. Wysoka jakość internetu, bez 
względu na to, ile osób korzysta właśnie z sieci.

3
doskoNała prędkość  

bez opóźNień

Gdy porywająca akcja gry trwa w najlepsze, 
nie może być mowy o opóźnieniu czy, co 
gorsze, zerwaniu połączenia. W przeciwień-
stwie do oglądania filmów czy przeglądania 
stron WWW w świecie gier ważna jest zarówno 
prędkość pobierania danych, jak też ich wy-
syłania. Jednym z istotniejszych czynników, 
które wpływają na jakość rozgrywek, jest tzw. 
ping. Im niższy i bardziej stabilny – tym lepiej. 
Internet światłowodowy gwarantuje doskonałą 
szybkość i świetny ping, słowem zapewnia 
komfortową grę. Warto pamiętać, że porządna 
gra „waży” czasami nawet 60 GB. Mając Plus 
Światłowód, w ciągu kilku chwil przenosimy się 
do centrum wirtualnych wydarzeń.

4
światłowód 

i NowoczesNy sprzęt  
– duet idealNy

Inwestycja w wymarzony sprzęt to dopiero 
połowa sukcesu. Dobry dostęp do sieci to 
podstawa, by w pełni korzystać z możliwości 
nowoczesnego telewizora czy najnowszej ge-
neracji laptopa. Inaczej pozbawiamy się przy-
jemności oglądania filmów wysokiej jakości. 
Ze światłowodem nerwowe oczekiwanie na 
buforowanie filmu pozostanie tylko niemiłym 
wspomnieniem.

5
wsparcie w codzieNNych 

obowiązkach

Szybki i stabilny internet zapewnia dostęp 
nie tylko do ulubionej rozrywki. Bywa także 
niezastąpiony w naszych codziennych obo-
wiązkach. Jeżeli macie system zabezpieczeń, 
to światłowód pomoże przy monitorowaniu 
mieszkania podczas waszej nieobecności: po-
maga poprzez kamerę kontrolować pracę nia-
ni, dodatkowe czujki z jego pomocą zapewnią 
poczucie bezpieczeństwa w przypadku obawy 
przed włamaniem. Dobry internet jest również 
przydatny, gdy korzystamy z rozwiązań typu 
„smart home”, czyli np. zdalnego sterowania 
ogrzewaniem, włączania i wyłączania światła. 
Jeden światłowód – niezliczone zalety i możli-
wości wykorzystania, w wielu rozwiązaniach.

[1] TELEWIZJA KABLOWA W TECHNOLOGII IPTV: Dotyczy promocji dla nowych Klientów z ofertą elastyczną Rodzinny IP + Cinemax IP, z minimalnym zobowiązaniem od 20 zł/mies.,  
przy umowach składających się z 24 okresów rozliczeniowych. Szczegóły w Warunkach Oferty i regulaminach dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl i u Doradcy. [2] SMARTDOM: Rabaty za smartDOM 
i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM. SMARTDOM: Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” 
dostępnym na www.plus.pl i www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. [3] PLUS ŚWIATŁOWÓD: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminie promocji „Plus Internet Stacjonarny” 
dostępnym na www.plus.pl i u Doradców.
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Nie tylko
prędkość 
ma znaczenie

Chyba już nikt nie wyobraża sobie żyCia bez internetu.  
jest w smartfonach, tabletach, dostępny niemal wszędzie – niezbędny do codziennego 
funkcjonowania niczym prąd czy woda. niezależnie od tego, czy wykorzystujemy  
go w domu, czy w pracy, czy służy nam tylko do przeglądania stron internetowych,  
czy oglądania filmów – zawsze ważne jest to, by działał bezproblemowo. 

C zęsto zastanawiamy się, 
jaka prędkość internetu 
jest odpowiednia dla na-
szych potrzeb. Wybór za-

leży głównie od tego, w jakim celu 
wykorzystujemy nasze łącze oraz 
z ilu urządzeń łączących się z siecią 
będziemy korzystać jednocześnie. 
Parametrem określającym prędkość 
są najczęściej megabity na sekundę 
(Mb/s). Jest to najczęściej spotyka-
ny sposób prezentowania prędkości 
przez operatorów internetowych. 
Warto pamiętać, że wpływ na pręd-
kość pobierania i wysyłania danych 
mają różne czynniki, np. obciążenie 
sieci oraz systemu operacyjnego na 
urządzeniu, z którego korzystamy. 
W przypadku łączności bezprzewo-
dowej znaczenie mają także warun-
ki atmosferyczne.

W obecnych czasach coraz rzadziej 
internet wykorzystywany jest jedy-
nie do przeglądania stron WWW. 
Korzystamy z komunikatorów, ser-
wisów streamingowych, słuchamy 
muzyki, gramy w gry online, robimy 
zakupy, przelewy, dokonujemy płat-
ności za rachunki, wreszcie oglą-
damy filmy i seriale „na żądanie” 
(VOD) lub po prostu telewizję. 

AplikAcje sAme 
określAją optymAlną 

prędkość

Szybkość wczytywania stron czy 
działania aplikacji jest uzależniona 
nie tylko od jakości nadajników, 
w których zasięgu jesteśmy. Każda 
z aplikacji, z których korzystamy na 
swoim telefonie, potrzebuje innych 
przepustowości łącza. A te potrzeby 
mogą się zmieniać w zależności od 
tego, co aktualnie robimy. Serwisy 
oferujące dostęp do filmów i seriali, 
np. Netflix, do płynnego i bezpro-
blemowego działania na smartfo-
nie potrzebuje innych parametrów 
łącza niż podczas oglądania serialu 
na telewizorze 4K. W tym drugim 
wypadku przepływność zostanie 
odpowiednio  zwiększona, tak aby 
obsłużyć większą rozdzielczość 
i potrzeby serwisu streamingowe-
go. Serwisy wykorzystują optymal-
ną dla urządzenia rozdzielczość, 

aby zaoferować odbiorcom wideo 
w takiej jakości, by mogli je oglą- 
dać komfortowo – zarówno jeśli cho- 
dzi o obraz, jak i o dźwięk. Tak-
że np. YouTube nie będzie działał 
lepiej przy prędkości pobierania  
200 Mb/s niż przy prędkości pobie-
rania 20 Mb/s.

liczy się jAkość 
i stAbilność

Aplikacje mobilne korzystają 
z dostępnych zasobów sieci, osią-
gając swoje optimum prędkości. 
Ich działanie bardzo często nie wy-
czerpuje możliwości sieci w danym 
miejscu, natomiast to stabilność i ja-
kość sieci ma bardzo duży wpływ 
na komfort użytkownika. Można to 
porównać do prędkości osiąganych 
podczas jazdy samochodem. Fa-
bryczne możliwości niektórych aut 
pozwalają nam na jazdę nawet 280 
km/h lub więcej. Faktycznie jednak 
nikt nie jeździ z taką prędkością. 
W codziennym życiu najważniej-
szy jest dla nas komfort jazdy i wy-
goda użytkowania. Klienci Plusa 
i Cyfrowego Polsatu są najchętniej 
korzystającą z internetu grupą abo-
nentów mobilnych w Polsce i wal-
czą również o to miano wśród użyt-
kowników wszystkich europejskich 
operatorów. Natomiast badanie 
przeprowadzone przez firmę Street- 
com w marcu 2019 roku pokazuje, 
że wśród osób testujących Internet 
LTE Plusa 90 proc. z nich było za-
dowolonych z prędkości usługi, a aż 
92 proc. testerów gotowych było 
polecać internet Plusa znajomym 
i rodzinie. Warto tu pamiętać rów-
nież o danych Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej dotyczących przeno-
szenia numerów pomiędzy operato-
rami. Wśród tzw. wielkiej czwórki, 
zarówno w 2018, jak i w 2019 roku, 
Plus mógł pochwalić się najlep-
szym bilansem przenoszenia nume-
rów oraz najniższym wskaźnikiem 
odejść klientów do innych sieci. 
A koniec końców to ich lojalność 
mówi najwięcej o zadowoleniu z ja-
kości usług. 

alicja borkowska

Jakie parametry 
łącza są potrzebne 

do korzystania 
z poszczególnych 

usług?

 przeglądanie stron WWW 
i korzystanie z serwisu 

Facebook – powinniśmy mieć 
łącze o prędkości 1–2 Mb/s.

 serwis muzyczny tidal 
– do odtwarzania utworów 

potrzebujemy łącza o minimalnej 
prędkości 0,04 Mb/s. Natomiast 
optymalna prędkość połączenia 

to 1–2 Mb/s.

 skype – łącze dla osób, które 
rozmawiają za pośrednictwem 

tego komunikatora, powinno mieć 
prędkość minimalną 0,03 Mb/s. Jeśli 
chcemy korzystać z rozmów wideo 
w wysokiej jakości, łącze powinno 

mieć prędkość min. 0,4 Mb/s, 
a w jakości HD – 1,2 Mb/s.

 hbo go – żeby oglądać ulubione 
filmy i seriale, dobrze jest, aby 

prędkość łącza wynosiła 4–8 Mb/s.

 netflix wymaga łącza 
o prędkości pobierania 3 Mb/s dla 
jakości standardowej. Do odbioru 
obrazu w jakości HD potrzebne 
nam będzie łącze o prędkości  

5 Mb/s.

 ipla – serwis z popularnymi 
filmami i programami wymaga 
dostępu do łącza internetowego 
o rzeczywistej przepustowości 

min. 2 Mb/s dla treści  
w jakości 576p.

 telewizja internetowa ott 
wraz z dekoderem EVOBOX 

STREAM i telewizja 
kablowa IPTV z dekoderem 
EVOBOX IP od Cyfrowego 

Polsatu – potrzebujemy łącza 
o minimalnej prędkości 

pobierania  
wynoszącej 8 Mb/s. 
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Z decydowanej większości Po-
laków telewizja Cyfrowego 
Polsatu kojarzy się z charak-
terystyczną czarną anteną 

satelitarną, którą należy zamontować 
na balkonie lub dachu. Rzeczywiście, 
telewizja satelitarna od wielu lat kró-
luje w polskich domach, a jej nieza-
przeczalną zaletą jest powszechny 
zasięg, niezależność od dostępności 

czyli w czym obecnie może wybierać 
współczesny widz?

Telewizja przez 
inTerneT

TelewiZja kablowa w Technologii iPTV, TelewiZja 
inTerneTowa oTT oraZ serwis roZrywki inTerneTowej iPla  

– co oznaczają te terminy, czym charakteryzują się poszczególne usługi, kto może 
z nich skorzystać? wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule.
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do kilkuset kanałów, w tym wielu ob-
cojęzycznych. Konieczność montażu 
talerza antenowego, by móc cieszyć 
się ulubionymi programami i seriala-
mi, to już jednak przeszłość. Cyfro-
wy Polsat od kilku lat konsekwentnie 
rozwija swoje usługi, stawia na nowo-
czesne rozwiązania oraz wsłuchuje 
się w oczekiwania swoich klientów, 

w efekcie czego z bogactwa kanałów 
oferty telewizyjnej Cyfrowego Polsa-
tu można korzystać na różne sposoby 
i w różnych technologiach, dopasowu-
jąc sposób dostępu i zakres oferty pro-
gramowej do swoich możliwości i po-
trzeb. Korzystanie z telewizji jest teraz 
jeszcze prostsze, wygodniejsze i daje 
widzom wybór. Sprawdźmy zatem, co 
obecnie oferuje Cyfrowy Polsat. 

telewizja kablowa 
w technologii iptV  
– dla tych, którzy:

» nie chcą lub nie mają możli-
wości zainstalowania anteny 
satelitarnej

» korzystają z internetu stacjonar-
nego od Plusa, Netii lub Orange 
o min. prędkości 8 Mb/s. 
Co wyróżnia telewizję kablową w tech-

nologii IPTV? Przede wszystkim nie musi-
my montować anteny satelitarnej, aby mieć 
dostęp do bogactwa kanałów Cyfrowego 
Polsatu, a dekoder możemy podłączyć do 
internetu na dwa sposoby – za pomocą ka-
bla lub (jeszcze prościej) Wi-Fi.

Jak wszystkie dekodery Cyfrowego 
Polsatu, także dedykowany usłudze deko-
der EVOBOX IP jest prosty i intuicyjny. 
Kolejność kanałów oraz ich podział na 
wygodne, dostosowane do potrzeb róż-
nych widzów pakiety tematyczne pozosta-
ły takie jak w telewizji satelitarnej. Ponad 
150 pozycji dobrze już widzom znanych 
najpopularniejszych stacji sportowych, fil-
mowych, edukacyjnych, rozrywkowych, 
informacyjnych oraz dla dzieci zapewni 
wspaniały relaks całej rodzinie. Miesięcz-
ny abonament również możemy dostoso-
wać do swoich możliwości finansowych 
– najtańszy pakiet kosztuje 20 zł, a za pełną 
ofertę programową z kanałami premium 
HBO, Eleven Sports, Polsat Sport Premium 
i Canal+ Sport 3 i 4 z pakietu Ekstraklasa 
zapłacimy 130 zł.

telewizja internetowa 
ott – dla tych, którzy:

» chcą oglądać telewizję wszędzie, 
przez internet od dowolnego do-
stawcy, o min. prędkości 8 Mb/s

» chcą włączać i płacić za wybrany 
pakiet, kiedy potrzebują z niego 
skorzystać

» chcą mieć możliwość wyboru, czy 
wiązać się długoterminową umo-
wą z operatorem.
Telewizję internetową z dekoderem 

EVOBOX STREAM możemy nazwać 
prawdziwą rewolucją. Po raz pierwszy 
dostęp do treści telewizyjnych jest aż tak 
elastyczny – możemy swobodnie decydo-
wać, kiedy i jakie pakiety chcemy oglądać, 
a wszystko to bez konieczności wybiera-
nia stałego pakietu i wiązania się długo-
terminową umową na ofertę programową. 
W tej usłudze kanały telewizyjne zostały 
podzielone na 9 pakietów tematycznych: 
3 podstawowe w cenach od 20 do 60 zł, 
3 dodatkowe – Sport (45 zł), Filmy i seria-
le (20 zł) i Dzieci (10 zł) oraz 3 premium  
– HBO (20 zł), Eleven Sports (15 zł) i Polsat 
Sport Premium (30 zł). W sumie w ofercie 
telewizji internetowej OTT jest ponad 
100 kanałów, w tym kilkanaście kanałów 
premium, a po podłączeniu dekodera do 
anteny DVB-T zyskamy dodatkowo do-
stęp do ponad 20 bezpłatnych kanałów 
naziemnej telewizji cyfrowej, takich jak 
Polsat, TVP 1 czy TVN. 

Kolejną innowacją jest fakt, że pakiety 
możemy włączać w dowolnym momen-
cie – na 30 dni (po tym czasie nastąpi 
automatyczna dezaktywacja) lub w opcji 
odnawialnej (co kolejne 30 dni) – i płacić 
za nie elektronicznie, a wszystko to z po-
ziomu dekodera po dodaniu karty płatni-
czej. Wygoda ta jest możliwa dzięki nowej 

aplikacji Sklep, dostępnej wyłącznie na 
dedykowanym do odbioru telewizji inter-
netowej dekoderze EVOBOX STREAM. 

Kolejną nowością w tej usłudze jest 
aplikacja Mozaika, która podpowie nam 
treści, jakie mogą nas zainteresować. 

Dekoder możemy wybrać w opcji na 
własność (jednorazowa opłata w wyso-
kości 299 zł) lub na udostępnienie, czyli 
z umową na 24 miesiące i comiesięczną 
opłatą w wysokości 10 zł. Jak wygląda 
kwestia podłączenia urządzenia? Jest 
banalnie prosta. Wystarczy za pomo-
cą Wi-Fi lub kabla Ethernet podłączyć 
dekoder do internetu od dowolnego do-
stawcy, a kablem HDMI do telewizora 
i… gotowe! Opcjonalnie, jeżeli zależy 
nam na dostępności kanałów z naziem-
nej telewizji cyfrowej, należy dodatko-
wo podłączyć antenę pokojową/siat-
kową DVB-T. Następnie można usiąść 
wygodnie na kanapie i cieszyć się roz-
rywką w gronie najbliższych.

SerwiS rozrywki 
internetowej ipla  
– dla tych, którzy:

» oglądają ulubione programy 
i kanały także na urządzeniach 
mobilnych

» chcą mieć dostęp do bogactwa 
legalnych treści w dowolnym 
miejscu i czasie, także z możliwo-
ścią pobrania wybranych mate-
riałów na urządzenie.
Blisko 120 stacji telewizyjnych, naj-

większe wydarzenia sportowe, bogata 
biblioteka filmów i seriali, dziesiątki 
tysięcy materiałów na życzenie o róż-
norodnej tematyce, bajki, newsy oraz 
publicystyka, a  wszystko to w jednym 
serwisie, z którego można korzystać 

czy wieSz, że?
DekoDery Do ogląDania 

TelewiZji Za PośreDnicTwem 
inTerneTu są barDZo małe 

i śmiało można schować je Do 
Torebki, Plecaka cZy kiesZeni? 

Zarówno eVoboX iP, jak 
i eVoboX sTream mają wymiary  

12,2 x 11,5 x 2,8 cm, co sPrawia, 
że wielkością są Zbliżone 

Do roZmiarów DZisiejsZych 
smarTfonów cZy nieDużych 

TableTów.

eVoboX Stream 
jesT PierwsZym DekoDerem w Polsce, kTóry PoZwala realiZować 

PłaTności Za PośreDnicTwem sysTemu DoTPay. Daje To możliwość 
wykonania błyskawicZnej Transakcji, a co Za Tym iDZie  

– naTychmiasTowego włącZenia PakieTu PoDsTawowego 
lub DoDaTkowych Treści, kTórymi jesTeśmy ZainTeresowani. 

PłaTność karTą cZy coraZ barDZiej PoPularnym blik-iem  
Daje PrawDZiwą elasTycZność i wygoDę, kTórej ocZekują  

obecnie nowocZeśni konsumenci.
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w dowolnym miejscu i czasie – nie 
tylko na komputerach, smartfonach 
i tabletach, ale także na urządzeniach 
Smart TV.

Większość materiałów w IPLI, 
w tym seriale, filmy, programy i bajki 
dla dzieci, dostępna jest bez opłat. Jeśli 
interesują nas treści premium, może-
my w bardzo atrakcyjnej cenie kupić 
dostęp do jednego lub kilku pakietów, 
jak np. IPLA Premium, IPLA Filmy i se-
riale, IPLA Sport, IPLA Dzieci, IPLA 
HBO, IPLA Polsat Sport Premium 
czy IPLA Eleven Sports. Część pakie-
tów można przetestować bez opłat 
przez pierwsze 14 dni dzięki promocji  
Try&Buy, a później, jeśli chcemy, ko-
rzystać z nich odpłatnie przez kolejne 
30-dniowe okresy cykliczne. 

W przypadku niektórych materia-
łów możemy też wybrać jednorazowy 
dostęp do nich na 48 godzin. Płacimy 
wtedy, kiedy tego potrzebujemy i za 
to, co wybraliśmy. Bez długotrwałych 
umów i zobowiązań, zyskując dostęp 
do atrakcyjnych treści.

Czymś, co wyróżnia IPLĘ, jest 
możliwość kontynuowania oglądania 
materiału na innym urządzeniu (opcja: 
Oglądaj dalej) i możliwość wygodne-
go przełączania się między nimi, czyli 
np. możemy zacząć oglądać najnowszy 
odcinek „Przyjaciółek” na telefonie, 

wracając komunikacją miejską z pracy, 
a dokończyć go już w domu, na lapto-
pie, bez konieczności szukania, w któ-
rym miejscu skończyliśmy. 

Biorąc pod uwagę wcześniej oglą-
dane treści, IPLA, dzięki systemowi 
rekomendacji, podpowiada programy, 
które będą najbardziej zgodne z naszy-
mi zainteresowaniami. FO

T.
 M

AT
E

R
IA

ŁY
 P

R
A

S
O

W
E

/C
Y

FR
O

W
Y 

P
O

LS
AT

  
S

zC
z

Eg
ó

ŁY
  W

 W
A

R
u

n
k

A
C

h
 O

FE
R

T
Y,

 R
Eg

u
LA

M
In

IE
 P

R
O

M
O

C
jI

 I 
R

Eg
u

LA
M

In
IE

, d
O

S
T

ę
P

n
YC

h
 n

A
 W

W
W

.C
Y

FR
O

W
Y

P
O

LS
AT

.P
L

Podsumowując, zgodnie z ideą „Tele-
wizja. Dla każdego. Wszędzie” Cyfrowy 
Polsat w swojej ofercie ma rozwiązania 
dla każdego. Telewizja kablowa w tech-
nologii IPTV ma wiele cech tradycyj-
nej telewizji satelitarnej, jak pakiety czy 
układ kanałów, ale wyróżnia się brakiem 
konieczności montażu anteny satelitarnej 
oraz dużą prostotą – kompaktowy deko-
der podłączamy do internetu sieci Plus, 
Netii lub Orange i możemy od razu z nie-
go korzystać. Telewizja internetowa z de-
koderem EVOBOX STREAM jest przede 
wszystkim bardzo elastyczna i wygod-
na – za pośrednictwem dekodera można 
samodzielnie włączać pakiety i od razu 
za nie płacić. Jest również prosta i nowo-
czesna – dekoder wystarczy podłączyć do 
internetu od dowolnego dostawcy, by cie-
szyć się ulubionymi programami. Z kolei 
serwis rozrywki internetowej IPLA za-
pewnia ulubione programy telewizyjne, 
seriale czy mecze mobilnie, bez długoter-
minowych zobowiązań, i można je oglą-
dać wszędzie tam, gdzie mamy na to ocho-
tę – na laptopie, tablecie czy smartfonie. 

Zarówno dekoder EVOBOX IP, 
jak i EVOBOX STREAM dają 
użytkownikom:

» możliwość oglądania telewizji 
na własnych zasadach dzięki 
funkcjom:
• TimeShift – to funkcja, dzięki 
której można zatrzymywać 
i przewijać wybrane programy  
do 3 godzin, a to pozwala jeszcze 
raz zobaczyć wybraną scenę czy 
fragment meczu, gdy musimy 
przerwać oglądanie;
• reStart – pozwala na oglądanie 
wybranych programów z kanałów 
linearnych od początku, co 
oznacza, że nie trzeba się martwić 
spóźnieniem na ulubiony serial, 
film czy transmisję sportową;

• CatchUP – umożliwia oglądanie 
wybranych programów nawet do 
7 dni wstecz od ich emisji, i to bez 
konieczności nagrywania. Usługa 
dostępna jest promocyjnie bez 
dodatkowych opłat.

» dostęp do filmowo-serialowych 
serwisów mobilnych:
• Cyfrowy Polsat GO – czyli 
tysięcy seriali, filmów i programów 
o różnej tematyce na życzenie, bez 
dodatkowych opłat, które można 
oglądać także na urządzeniach 
mobilnych w aplikacji Cyfrowy Polsat 
GO (mając aktywną opcję  
ON THE GO);
• HBO GO – biblioteki kultowych 
seriali oraz największych 
hollywoodzkich produkcji.

telewizja internetowa – elaStyczność na miarę 
dziSiejSzych czaSów

oglądaj, gdzie chceSz  
i kiedy chceSz

jeDną Z funkcji iPli jesT 
możliwość Pobierania 

i ZaPisywania wybranych 
maTeriałów beZPośreDnio 

na smarTfonie lub Tablecie. 
DZięki Temu możliwe jesT 
PóźniejsZe oDTworZenie 

ich naweT beZ DosTęPu Do 
inTerneTu, nP. w samolocie. 

funkcja Ta ZnajDuje się 
w Pakiecie iPla Premium 

i może ZainTeresować 
w sZcZególności roDZiców 

– DZięki Pobranym wcZeśniej 
bajkom żaDna PoDróż nie 

bęDZie im (a Także sieDZącym 
obok Pasażerom) sTrasZna.
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MASZ INTERNET OD DOWOLNEGO DOSTAWCY?  
MAMY DLA CIEBIE  
TV INTERNETOWĄ!

Usługa wymaga łącza o min. prędkości 8 Mb/s na jeden dekoder. Oferta telewizji internetowej dla nowych Klientów przy umowach z okresem podstawowym na  
24 okresy rozliczeniowe, z opłatą podstawową 10 zł/mies., nieuwzględniającą opłat za dokupywane przez Klienta pakiety telewizyjne. „Bez opłat” nie dotyczy opłaty  
1 zł za aktywację dekodera oraz opłat za dostęp do internetu. Szczegóły w Regulaminie Promocji i „Regulaminie świadczenia usług telewizji internetowej”, 
dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl.
Serie A TIM w ELEVEN SPORTS. Fot. Getty Images.
Oferta ważna na dzień 31.01.2020 r.

Na start ponad 100 kanałów 
PRZEZ 3 MIESIĄCE BEZ OPŁAT

CP_OTT_prasa _Brawo_Ty_210x275_012020.indd   1 31/01/2020   16:45



Dobra passa trwa

W 2018 roku w ujęciu rocznym Plus 
jako jedyny z czterech największych 
operatorów mógł pochwalić się dodat-
nim bilansem. Zgodnie ze statystykami 
na koniec 2018 roku w Plusie było 6,5 tys. 
numerów więcej niż na jego początku. Je-
den z największych operatorów pozyskał 
wtedy 360 tys. nowych klientów i stracił 
353 tys. – najmniej spośród pozostałych sie-
ci. Na tym nie koniec dobrej passy. Według 
raportów publikowanych przez Urząd Ko-
munikacji Elektronicznej Plus został także 
liderem 2019 roku z jeszcze większą liczbą 
nowych klientów i mniejszą liczbą rezy-
gnacji. Niezmiennie przez cztery kwarta-
ły notował najlepsze wyniki przenoszenia 
numerów wśród największych telekomów. 
Jako jedyny z czwórki największych opera-
torów zakończył 2019 r. z dodatnim bilan-
sem, na poziomie ponad 107 tys. W odnie-
sieniu do największych operatorów w ciągu 
dwunastu miesięcy Plus pozyskał najwię-
cej numerów – ponad 380 tys. Jednocześnie 
sieć opuściło najmniej użytkowników, co 
oznacza, że klienci Plusa należą do najbar-
dziej zadowolonych i lojalnych. Tym sa-
mym według danych publikowanych przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej Plus po 
raz kolejny został najczęściej wybieraną 
siecią w Polsce.

w czym tkwi tajemnica 
sukcesu?

Lubiący być ciągle w kontakcie, fani 
dobrej muzyki, serialomaniacy, ki-
bice, miłośnicy nowych technologii  
– w Plusie każdy znajdzie ofertę dla siebie.  

Oto 5 najważniejszych powodów, dla 
których ponad 380 tysięcy klientów zde-
cydowało się przenieść numer do Plusa 
w 2019 roku.

Rozmowy, SmS-y,  
mmS-y bez ogRaniczeń 

Pasjonująca rozmowa przerwana 
przez wykorzystany pakiet dostęp-
nych minut, niepowodzenie wysła-
nia wiadomości z ważną informacją 
czy wyczekiwanym zdjęciem – to 
nie problemy abonentów Plusa, któ-
rzy w każdej z dostępnych ofert abo-
namentowych otrzymują nielimitowa-
ne rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dzięki 
temu mogą być w kontakcie ze wszyst-
kimi, bez zbędnych zmartwień o licz-
bę wykonanych połączeń, wysłanych 
wiadomości czy sieć odbiorcy. 

imPonujące Pakiety 
gigabajtów

informacje ze świata, zakupy, 
przelewy – smartfon z internetem 
stał się nieodłącznym towarzyszem 
codziennych obowiązków i rozrywek. 
Dla korzystających tylko z  mediów 
społecznościowych i dla tych, którzy 
pochłaniają kolejne odcinki ulubione-
go serialu – w  Plusie każdy znajdzie 
pakiet internetowy dopasowany do 
potrzeb. W abonamencie aż do 72 GB 
miesięcznie, a w ofercie na kartę na-
wet do 100 GB po doładowaniu. 

multimedialna RozRywka  
na wyciągnięcie Ręki 

Plus wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom młodych odbiorców, dołą-

czając do swojej oferty abonamen-
towej trzy usługi dodatkowe. Serwis 
muzyczny TIDAL zapewnia nieogra-
niczony dostęp do milionów utworów, 
wideo, wyjątkowych playlist czy pod-
castów. IPLA Polsat Sport Premium 
to prawdziwa gratka dla fanów sportu 
– na żywo puszczane są wszystkie me-
cze Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europy 
UEFA. HBO GO oferuje dostęp do bo-
gatej biblioteki filmów prosto z Holly-
wood i kultowych seriali HBO, które 
podbiły serca milionów widzów. 

najnowSze technologie
czasy, kiedy telefon służył wy-

łącznie do wykonywania połączeń 
i pisania SmS-ów, bezpowrotnie mi-
nęły. Coraz częściej zdarza się, że za 
pomocą smartfona wykonujemy profe-
sjonalne sesje zdjęciowe, a nawet pro-
wadzimy biznes. W ofercie Plusa do-
stępne są nowoczesne i funkcjonalne 
urządzenia z różnych półek cenowych. 
Te z kilkoma aparatami, podwójnym 
ekranem, ultraszybkim ładowaniem 
czy dźwiękiem przestrzennym, jak 
w kinie. 

ofeRta na każdą kieSzeń
klienci doceniają nie tylko szero-

ką ofertę, którą mogą dopasować 
do swoich potrzeb, ale także pro-
gram smartdom. Ten dzięki łącze-
niu usług pozwala oszczędzić kon-
kretne pieniądze. Rabaty naliczane są 
przez cały okres umowy, czyli tak dłu-
go, jak  długo Klient korzysta z  usług, 
które uprawniają go do skorzystania 
z oferty. 

Plus liderem
 w przenoszeniu numerów

Czym przyciąga klientów?
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Taki właśnie jest Plus, dla każdego.

Rok 2019, podobnie jak popRzedni, należał do plusa.  
Czwarty kwartał okazał się kolejnym już okresem raportowania,  

w którym plus miał najlepszy bilans przenoszenia numerów wśród czterech 
największych operatorów komórkowych. W sumie w ciągu całego 2019 roku do tej 
sieci przeszło ponad 380 tys. nowych klientów – najwięcej w porównaniu do innych 

telekomów. Co sprawia, że użytkownicy chętnie wybierają plusa?
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,,Ochrona Internetu’’
dzięki usłudze

Czuj się bezpiecznie 

Każdy z nas 
chce bezpiecznie 

Korzystać  
z internetu, 

niestety z roKu na 
roK rośnie liczba 

cyberprzestępstw. 
Jak się przed nimi uchronić? 

bądź świadom zagrożeń  
i w porę zatroszcz się  

o bezpieczeństwo swoje  
i swoich bliskich.
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Skąd pochodzą cyberataki i które państwa 
są najczęściej na celowniku? 

W dzisiejszych czasach większość ludzi 
nie wyobraża sobie funkcjonowania bez 

internetu. Jest on obecny zarówno w naszym 
życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nie 
tylko usprawnia wiele procesów, ale również 
umożliwia realizację rzeczy, które przed jego 
wynalezieniem były niemożliwe. oprócz 
niezaprzeczalnych korzyści internet niesie ze 
sobą również poważne zagrożenia, których 
liczba rośnie w zatrważającym tempie. to już 
nie miliony, a miliardy niebezpiecznych zdarzeń 
występujących w sieci. W pierwszej połowie 
2019 roku firma f-secure wykryła  
2,9 miliarda ataków, czyli trzykrotnie więcej  
niż w poprzednim półroczu. 
Najwięcej cyberataków, podobnie jak rok 
wcześniej, ma swoje źródło w chinach. 
W czołówce miejsc pochodzenia ataków 
sieciowych znajdują się również stany 
Zjednoczone, rosja i Niemcy. co ciekawe, 
po raz pierwszy odnotowano tak znaczne 
natężenie ruchu z przestrzeni Państwa Środka, 
szacowane na 720 milionów incydentów. Na 
niechlubnej liście celów niezmiennie znajduje 
się usA. Do pierwszej dziesiątki zostały 
zaliczone także Polska i Nigeria. Popularność 
cyberprzestępstw w tych państwach może 
mieć związek z ich sytuacją wewnętrzną. 
ukraina, określana jako cybernetyczne pole 
bitwy, to kraj, który jest częstym źródłem oraz 
celem cyberataków.

Im większa świadomość,  
tym mniejsze ryzyko

Najskuteczniejszą metodą walki 
z cyberprzestępczością jest przede 

wszystkim świadomość zagrożeń z nią 
związanych oraz podjęcie odpowiednich 
kroków w celu ochrony bezpieczeństwa w sieci, 
zarówno naszego, jak i naszych najbliższych, 
szczególnie dzieci. Internet to otoczenie, które 
służy zabawie, nauce, poszerzaniu kręgu 
znajomych. Jednocześnie – dokładnie tak jak 

piaskownica, boisko czy plac zabaw – to także 
miejsce, w którym może dojść do wypadku, 
kradzieży lub innego przykrego zdarzenia. 
cyberprzestępcy żerują na niewiedzy 
użytkowników internetu. Z pozoru legalna 
i atrakcyjna oferta nowej zabawki może okazać 
się pretekstem do wyłudzenia pieniędzy 
i przelania ich na fałszywe konto. Jednym 
z najprostszych sposobów na zabezpieczenie 
się przed cyberprzestępcą jest zainstalowanie 
odpowiedniego oprogramowania na naszym 
laptopie, tablecie oraz telefonie. każdy 
użytkownik Plusa ma możliwość kupienia 
usługi ,,ochrona Internetu’’ w której zawarta 
jest również usługa ,,ochrona rodzicielska’’ 
pozwalająca m.in. na ograniczenie 
kontaktu dziecka z nieodpowiednimi dla 
niego treściami – pornografią, przemocą, 
hazardem internetowym oraz na uniknięcie 
poważnych konsekwencji związanych 
z dwoma najpopularniejszymi zagrożeniami: 
ściągnięciem złośliwego pliku (także 
z legalnych źródeł) oraz korzystaniem  
ze szkodliwych stron.

Skuteczna ochrona  
przed cyberprzestępcą

Kogo z nas nie przeszły ciarki, gdy 
słuchaliśmy historii znajomych 

o przypadkowym ściągnięciu wirusa? 
Jeszcze większy strach budzą opowieści 
o tym, że cyberprzestępca może 
zablokować nasz komputer, wszystkie 
znajdujące się na nim pliki i zażądać 
okupu za zniesienie blokady. Najgorszym 
scenariuszem wydaje się jednak kradzież 
numeru karty kredytowej, która może się 
zdarzyć przykładowo podczas robienia 
zakupów online lub rezerwacji biletów 

lotniczych. Brzmi jak nieprawdopodobna 
historia z filmu, jednak takie rzeczy zdarzają 
się naprawdę.
chcąc chronić swoje pieniądze i pliki 
znajdujące się na komputerze, musimy 
zadbać o odpowiednie oprogramowanie 
zabezpieczające. Większość banków, 
podczas korzystania z bankowości online, 
zaleca używanie płatnych programów 
antywirusowych, ponieważ jest to jeden 
z warunków, które trzeba spełnić, aby 
móc odzyskać utracone środki finansowe.  
,,ochrona Internetu” w Plusie zapewnia 
najwyższy poziom zabezpieczenia, zgodny 
z zaleceniami banków. Pomoże również 
chronić wszystkie pliki znajdujące się na 
komputerze, by nie wpadły w niepowołane 
ręce. Masz pewność, że nie zostaną 
one zniszczone ani zakodowane w celu 
uzyskania za ich rozkodowanie opłaty.

Główne korzyści „ochrony 
internetu” w Plusie:

  pełna ochrona przed wirusami oraz 
programami wymuszającymi okup
  ochrona haseł i PIN-ów do kont bankowych 
i mailowych, czyli bezpieczeństwo transakcji 
online
  ochrona płatności w internecie 
dokonywanych za pomocą karty kredytowej
  możliwość wyboru treści i aplikacji 
dozwolonych lub niedozwolonych  
dla dziecka
  określenie, ile godzin dziecko może 
korzystać z internetu
  antyzłodziej – możliwość zdalnego 
namierzenia i zablokowania skradzionego 
telefonu oraz wyczyszczenia na nim danych.
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USłUga „OchrONa INterNetU” od Plusa obejmująca 3 lIcencje (3 urządzenia) 
kosztuje jedynie 9 zł mIesIęcznIe w ofercie rodzinnej i można ją aktywować sMs-
-owo, w punkcie sprzedaży, przez Plus online lub dzwoniąc do centrum obsługi klienta.

Wszystko bez limitu 
i Internet do tego 

BEZ
LIMITU

ROZMOWY
SMS-Y
MMS-Y

DO WSZYSTKICH

INTERNETU

2 GB

W UNII JAK
W DOMU

ABONAMENT

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Rabat dostępny przy zachowaniu 
warunków Regulaminu Promocji. Szczegóły w Regulaminie Promocji 
„PLUS. III” na plus.pl
W UNII JAK W DOMU: Nielimitowane rozmowy do wszystkich, SMS-y do 
wszystkich i MMS-y do wszystkich sieci krajowych możesz wykorzystać 
także w roamingu na terenie Unii Europejskiej z zastrzeżeniem polityki 
uczciwego korzystania określonej w Cenniku. Część pakietu internetowego, 
z którego korzystasz w Polsce, możesz wykorzystać w roamingu na terenie 
Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów; jego wielkość zależy od 
wysokości abonamentu. Więcej informacji na plus.pl/roaming

PLUS.PL

Już od 30 zł miesięcznie z rabatem

30 
zł/mies.

po rabacie  
za e-fakturę 10 zł

TYLKO

internet
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cie bliskich dają dziewczynce szansę na 
szczęśliwe dzieciństwo i normalne życie.  

Historia Mateusza poruszyła wszyst-
kich. W pożarze domu jednorodzinnego 
chłopiec stracił rodziców, brata bliźniaka 
i  starszą siostrę. Mateusz ma poparzone 
ponad 50 proc. ciała. Przeszedł kilkana-
ście operacji. Jego leczenie i kosztowna 
rehabilitacja potrwają kilka lat.

– Opatrunki silikonowe, kremy chro-
niące przed światłem, rehabilitacja, spe-
cjalne ubranka uciskowe, które leczą 
blizny i muszą być zmieniane wraz ze 
wzrostem dziecka. Ubranko nie jest fi-
nansowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jedno dla Mateusza kosztuje ty-
siąc złotych. Tych ubranek potrzebnych 
będzie dużo – powiedziała Krystyna Al-
dridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Od lat działania Fundacji wspiera 
także redakcja Polsat Sport. Wspólnie 
podczas akcji „Fortuna Gdy Pełna 
Trybuna” zostały zebrane środki na 
leczenie i rehabilitację bliźniaków Oli-
wii i Łukasza. Są wcześniakami, urodzili 
się z mózgowym porażeniem dziecię-
cym. Mają wadę serca, słuchu, epilepsję.  
– Łukasz jest bardzo zabawny i ma bujną 
wyobraźnię. Oliwia jest spokojniejsza, 
wyciszona. Jestem bardzo z nich dumna, 
dla mnie są wszystkim, są całym moim ❤

P rzede wszystkim pomoc indy-
widualna – Fundacja wsparła 
dofinansowanie leczenia, reha-
bilitację, zakup sprzętu medycz-

nego oraz rehabilitacyjnego dla ponad 2 tys. 
dzieci. 

• Dwa remonty: oddziału noworodko-
wego w Lubartowie i sal rehabilitacyjnych 
na Oddziale Dziecięcym Kliniki Neurolo-
gii w SPCSK w Warszawie. 

• Zakup najnowocześniejszej specja-
listycznej aparatury, w tym: aparat USG, 
lokalizator żył, kardiomonitor, aparat do 
znieczulania dla oddziałów, z których ko-
rzystają dzieci i noworodki w szpitalach 
w całej Polsce. 

Widzowie Polsatu w 2019 roku wielo-
krotnie pokazali, że podopieczni Funda-
cji Polsat mogą na nich liczyć. Wspólnie 
z „Wydarzeniami”, Polsat News i Polsat 
Sport udało się pomóc m.in. dwóm An-
tosiom, Natalce, Mateuszowi, Martynie 
oraz bliźniakom Oliwii i Łukaszowi.

Antoś Faberski z zespołem Aperta 
i Antoś Trębiński z ciężką wadą serca  
– obydwaj przeszli w USA poważne ope-
racje ratujące ich życie. Przed Antosiem 
Trębińskim jest jeszcze kilka zabiegów, 
dzięki którym będzie mógł żyć i realizo-
wać swoje marzenia.

Natalka z zespołem Aperta ma nową, 
kochającą rodzinę. Jest po wielu opera-
cjach, ale przed nią jeszcze długa droga 
w leczeniu i rehabilitacji. Miłość i wspar-

#JesteśmyDlaDzieci  
już 23 lata!

Rok 2019 był dla Fundacji Polsat Rokiem Pełnym wyzwań. 
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yKażdy może pomóc podopiecznym  

Fundacji polsat,  
przeKazując swój 1 proc. podatKu:  

Krs 0000 135 921  
lub wpłacając darowiznę na Konto:  

plus banK s.a. o/warszawa, 
 nr: 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555.

więcej inFormacji o działaniach Fundacji 
na stronie: www.Fundacjapolsat.pl

zapraszamy na proFile 
Fundacji polsat

życiem – mówi pani Dorota Czarnecka, 
mama bliźniaków.

W 2019 roku po raz czwarty Fundacja 
wsparła akcję wrocławskich studentów 
„Wielka Draka dla Dzieciaka”. Młodzi 
ludzie poświęcają swój wolny czas i orga-
nizują różnorodne wydarzenia charyta-
tywne. Zebrane środki od czterech lat są 
przekazywane na leczenie i rehabilitację 
podopiecznych Fundacji Polsat. W tym 
roku wsparcie otrzymała 13-letnia Martyn-
ka, która w wieku 5 lat straciła wzrok. Teraz 
pojawiła się szansa – dzięki terapii komór-
kami macierzystymi Martyna po piątym 
podaniu zaczęła reagować na mocne świa-
tło. Wcześniej nie reagowała nawet na 
bardzo silne promienie. Martyna dzielnie 
zmaga się ze swoją niepełnosprawnością, 
ale chciałaby w swoim ciemnym świecie 
zobaczyć chociaż cienie. 

to dla nich widzowie Polsatu  
otworzyli swoje serca i razem  

z Fundacją Polsat pomogli  
w tych najważniejszych  

i najtrudniejszych dniach ich życia.
Z badań CBOS-u wynika,  

że od kilku lat około 2/3 Polaków 
przynajmniej raz w roku  

dzieli się swoimi pieniędzmi  
z potrzebującymi, większość z nich  

robi to nawet kilkukrotnie.

Mateusz

Antoś 
Trębiński
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Od „Trylogii”
 po Tokarczuk

– polskie literackie Noble

LUIZA ŁUNIEWSKA

Wisława 
Szymborska

Pierwszą Polką, która otrzymała lite-
rackiego Nobla, była WISŁAWA SZym-
borSKA. Nagrodzono ją w 1996 roku, 
podobnie jak Miłosza, za całokształt 
swojej pracy, czyli „poezję, która z iro-
niczną precyzją pozwala historycznemu 
i biologicznemu kontekstowi wyjść na 
światło we fragmentach ludzkiej rze-
czywistości”. Wielu znawców do dziś 
twierdzi, że choć była to nagroda dość 
niespodziewana, to jedna z najbardziej 
zasłużonych w dziedzinie literatury. Do 
historii przeszło też wystąpienie poetki 

na uroczystości, 
które zaczęła sło-
wami: „Podobno 
w przemówieniu 
pierwsze zdanie jest 
zawsze najtrudniej-
sze. A więc mam je 
już poza sobą...”. 
Dla introwertycznej 
i lubiącej raczej ka-
meralne klimaty po-
etki sława związana 
z przyznaniem tak 
prestiżowej nagrody 
była dość uciążliwa. 
Przez cztery kolejne 
lata nie napisała ani 
słowa. Jak tłuma-
czyła: „Całe moje 
usposobienie jest 
inne, przeciwne tego 
rodzaju kontaktom, 
a przecież nie za-
wsze będę umiała 
odmówić. Wolała-
bym mieć sobowtó-
ra. Sobowtór byłby 
młodszy ode mnie 
o jakieś dwadzieścia 
lat, pozowałby do 
zdjęć, potem wyglą-
dałby korzystniej 
niż ja. Sobowtór by 
jeździł, sobowtór 
by udzielał wywia-
dów, a ja bym sobie 
pisała”.

...który zdobył nagrodę w 1924 roku za 
wybitną powieść „Chłopi”, konkurował 
nie tylko z Tomaszem Mannem, ale tak-
że ze… Stefanem Żeromskim. Reymont 
tak skomentował – w liście z 14 listopa-
da – otrzymanie nagrody: „I przyznaję 
się przed Wami, że ta nagroda uderzyła 
we mnie istotnym, wstrząsającym 
piorunem. Bowiem mimo wszelkich na-
dziei, coraz bardziej zastanawiających 
pogłosek, w głębi hodowałem niewiarę. 
Ani na chwilę nie miałem przekonania 
o dostaniu tej nagrody. Więc kiedy to 
się stało, poczułem się wprost zdruzgo-
tany wzruszeniem, co w moim stanie 
serca zaprowadziło mnie znowu do 
łóżka”. Z powodu ciężkiej choroby lau-
reat nie mógł przybyć na uroczystość 
w Szwecji. W jego imieniu nagrodę  
odebrał polski poseł w Sztokholmie.

Władysław 
Reymont

Pierwszy polski laureat, stając przed królem 
i szacowną Akademią, 
powiedział, że Nobel to 
laur nie tylko dla poety 
i pisarza, ale i dla naro-
du, który go wydał. Na-
grodę Nobla otrzymał 
w 1905 roku za wybitne 
osiągnięcia epickie oraz 
– jak podsumował jeden 
z jurorów – „rzadko spo-
tykany geniusz, który 
wcielił w siebie ducha 
narodu”. Choć między-
narodową sławę przyniosło mu „Quo  
vadis”, Akademia wskazała przede wszystkim 
na dzieła pisarza, które miały wymiar patrio-
tyczny, m.in. „Trylogię”. Sienkiewicz w liście  
do żony tak opisywał ceremonię: „(...) król wziął 
pudełko z medalem i patent, a ja stanąłem 
przed jego fotelem. Wręcza mi to wszystko, 
po czym ściska moją prawicę tak długo i tak 
serdecznie... Rozlegają się brawa. Muzyka gra 
hymn szwedzki”. Ponoć Sienkiewicz na ostat-
niej prostej pokonał w noblowskiej rywalizacji 
m.in. Elizę Orzeszkową. 

Henryk 
Sienkiewicz

Na kolejny laur przyszło nam 
czekać aż 56 lat. Już na po-
czątku sierpnia 1980 r. polska 
Służba Bezpieczeństwa w we-
wnętrznej korespondencji alar-
mowała: „Uzyskane informacje 
dowodzą, że należy się liczyć 
z możliwością otrzymania 
Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury przez Cz. Miłosza”. 
Informacje okazały się praw-
dziwe – 9 października 1980 r. 
ogłoszono, że CZESŁAW mI-
ŁoSZ, poeta, którego nazwi-
ska nie można było w Polsce 
wymieniać, o druku utworów 
nawet nie wspominając, dostał 
nagrodę za całokształt pracy 
twórczej. Docenione zostały 
zarówno wiersze pisarza, jak i jego 
proza oraz „bezkompromisowa 
wnikliwość w ujawnianiu zagroże-
nia człowieka w świecie pełnym 
gwałtownych konfliktów”. Poeta 
tak opisywał w „Autoportrecie 
przekornym” swoje odczucia: „Kie-
dy dostałem Nagrodę Nobla, to już 
całkowicie straciłem kontrolę i tyl-
ko włosy wydzierałem z głowy, do-

Czesław 
Miłosz

Pod zaborami,  
w międzywojniu, za PrL-u  

i już w demokratycznej PoLsce.  
Literacki nobel dla olgi tokarczuk jest 

piątą w historii polską nagrodą w tej 
dziedzinie. kim byli pozostali laureaci  

i jak komentowali otrzymanie najbardziej 
prestiżowej na świecie nagrody?
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wiadując się, kim jestem w oczach 
innych. Zawsze uważałem siebie, 
na przykład, za poetę dość herme-
tycznego, dla pewnej nielicznej pu-
bliczności. I co się dzieje, kiedy tego 
rodzaju poeta staje się sławny, gło-
śny, kiedy staje się kimś w rodzaju 
Jana Kiepury, tenora albo gwiazdy 
futbolu? Naturalnie, powstaje ja-
kieś zasadnicze nieporozumienie”.

Olga  
Tokarczuk

W końcu komisja noblowska 
zdecydowała się przyznać „zale-
głą” (w 2018 roku przez skandal 
w gronie Akademii nie można było 
wyłonić laureata) nagrodę literac-
ką oLdZE ToKArCZUK. „Jak 
pojawia się słowo «noblistka», to 
przychodzi mi do głowy Wisława 
Szymborska. I pewnie będzie to 
jeszcze trwało, zanim będę umiała 
skojarzyć to słowo z innym na-
zwiskiem” – wyznała piąta polska 
laureatka. Nagrodę otrzymała za 
„narracyjną wyobraźnię, która 
z encyklopedyczną pasją pokazuje 
przekraczanie granic jako formę 
życia”. Był to pierwszy polski 
Nobel, którego laureatka skomen-
towała otrzymanie nagrody… na 
facebooku.
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NOBLOWSKA GALA

Wyzwanie czytelnicze 2020 – 53 książki w rok

O tym, że Olga tOkarczuk Odebrała NagrOdę NObla w sukNi z graNatOwegO 
aksamitu, a Na baNkiecie pOdaNO ikrę sielawy i kaczkę – pisały wszystkie 
skaNdyNawskie media. co prawda wręczaniu noblowskich medali nie towarzyszą takie emocje jak 
oscarowej gali – zapewne dlatego, że laureatów znamy już od kilku tygodni, a większość śmiertelników 
o ich dokonaniach pojęcie ma mgliste. ale jeśli chodzi o rozmach, blichtr, wytworność kreacji, a nawet 
ekstrawagancję wielu uczestników, gala w sztokholmie w niczym nie ustępuje hollywoodzkiej imprezie.

J uż na początku grudnia do stolicy 
Szwecji zjeżdżają nie tylko laure-
aci, ale także naukowcy, politycy 
i pisarze z całego świata, by wziąć 

udział w tzw. tygodniu noblowskim. To 
cykl konferencji, spotkań, paneli, popołu-
dniowych lunchów i wieczornych przyjęć. 
Skandynawskie media dokładnie opisują, 
kto przyjechał, w czyim towarzystwie, 
w co był ubrany i gdzie zamieszkał. 

Tradycyjnie nobliści są kwaterowa-
ni w luksusowym, pięciogwiazdkowym 
Grand Hotelu, z olśniewającym widokiem 
na panoramę Sztokholmu. Gdy w 1996 
roku swojego Nobla odbierała Wisława 
Szymborska, ugoszczono ją w przytulnym, 
ale dość skromnym jak na pięć gwiazdek 
pokoju. Od 2000 roku obowiązuje zasada, 
że wszyscy nagrodzeni otrzymują iden-
tyczne apartamenty, z takimi samymi me-
blami i z niemal identycznym widokiem 
z okna na Pałac Królewski i sztokholmskie 

stare miasto. Ma być to odzwierciedleniem 
tak ważnej dla Szwedów idei równości. 
Apartament noblowski ma powierzchnię 
85 m2: sypialnię, salon, pokój do pracy i, jak 
to w Skandynawii, własną saunę.   

Między SzTOkHOlMeM 
a OSlO

10 grudnia o trzeciej po południu ruch 
w centrum Sztokholmu zamiera. Dokład-
nie o tej godzinie w ociekającym złotem 
holu Grand Hotelu pojawiają się laureaci, 
by pieszo przejść na uroczystość rozdania 
nagród, która odbywa się w pobliskim nie-
bieskim gmachu Filharmonii Sztokholm-
skiej. Na scenie zasiadają król i członkowie 
rodziny królewskiej, laureaci nagrodzeni 
w ubiegłych latach oraz tzw. Noblowska 
Akademia, czyli, najprościej rzecz ujmując, 
jury. Tradycyjnie gala rozpoczyna się ode-
graniem hymnu Szwecji. Potem głos zabie-

ra przewodniczący Komitetu Noblowskiego, 
a następnie przemawiają laureaci z kolejnych 
dziedzin: chemii, fizyki, medycyny, ekonomii 
i wreszcie literatury. Po każdym wystąpieniu 
król Karol Gustaw wręcza kolejnym nagro-
dzonym złoty medal i pamiątkowy dyplom. 
Laureat powinien trzy razy się ukłonić: 
królowi, Akademii Noblowskiej i publicz-
ności. Dokładnie w tej kolejności. O ile Olga 
Tokarczuk sprostała protokółowi, to nasza 
poprzednia noblistka Wisława Szymborska 
pomyliła się. Ale wdzięcznie zatrzepotała 
rękami i powtórzyła całą sekwencję. Scenę, 
podobnie jak noblowskie apartamenty i salę 
bankietową, zdobią kwiaty z San Remo we 
Włoszech, gdzie dokładnie 10 grudnia 1896 
roku dokonał żywota Alfred Nobel. W tym 
samym czasie w Oslo odbywa się wręczenie 
Pokojowej Nagrody Nobla – Alfred zabrał ze 
sobą do grobu tajemnicę, dlaczego przyzna-
wanie tego jednego wyróżnienia powierzył 
Norwegom, a nie swoim rodakom.

pO kRóleWSku

Moment przejścia z filharmonii do ratu-
sza, gdzie odbywa się bankiet, to pierwsza 
okazja, by szeroka publiczność mogła zo-
baczyć kreacje pań biorących udział w gali. 
Szczególnie królowej, następczyni tronu 
i pozostałych księżniczek. Ich suknie są za-
mawiane kilka miesięcy wcześniej, a kolor 
i fason trzymane w największej tajemnicy. 
Nawet fryzjerzy czeszący członkinie kró-
lewskiego dworu muszą podpisać klauzu-
lę poufności. Na 10 grudnia z królewskich 

skarbców wyjmowana jest najcenniejsza 
biżuteria – tiary, naszyjniki i brosze. Ponie-
waż szwedzka monarchia na co dzień nosi 
się i prowadzi raczej skromnie – jest to na-
prawdę wielki dzień. Nie brakuje malkon-
tentów, którzy uważają, że prezentowanie 
takiego przepychu na uroczystości noblow-
skiej jest niestosowne. Jednak oficjalne tłu-
maczenie jest takie, że to właśnie w dowód 
uznania ich wielkich zasług dwór królewski 
tak bardzo się stara. Komentowane są też 
stroje samych laureatów, a szczególnie lau-
reatek. Często zawierają akcenty narodowe. 

B ankietowe menu budzi jeszcze 
większą ekscytację niż stroje 
uczestników. Do końca jest trzymane 

w tajemnicy. W tym roku za noblowską kolację 
odpowiedzialny był duet Sebastian Gibrand 
i Daniel Roos, których polecenia wykonywało 
40 kucharzy i 190 kelnerów. A co serwowano? 

Ponieważ menu przygotowują kucharze 
z Stadshuskällaren, restauracji mieszczącej 
się w ratuszu, każdy może skosztować 
noblowskiej kolacji. Kucharze przygotują 
zestaw z wybranego roku i będzie on podany 
na noblowskiej zastawie. Ceny zaczynają się od 
600 złotych za osobę. Najczęściej zamawiany 
zestaw pochodzi z 1901 roku, czyli z pierwszego 
roku wręczania nagród. Ale popularne jest 
też menu z bankietu na cześć m.in. Wisławy 
Szymborskiej – perliczka i homar. W ratuszu 
można również kupić poszczególne elementy 
sławnego noblowskiego serwisu. Najtańszy 
jest nóż, kosztuje 180 koron.

Tradycyjnie już po deserze goście 
udają się do sali tanecznej. Jak pisały 
szwedzkie tabloidy, w tym roku najwytrwalej 
pląsali nobliści z dziedziny literatury: Olga 
Tokarczuk i Peter handke, a ostatni goście 
opuszczali parkiet o 2 w nocy. Komentowano 
też, że kaczka była kiepsko doprawiona, 
księżniczka Madeleine miała suknię jak 
Madonna w teledysku „Material Girl”, 
a księżniczka Sofia wyeksponowała tatuaż. 
No cóż, Nobel Noblem, ale mamy XXI wiek.

C hciałbyś więcej czytać, ale brakuje 
ci czasu? Podejmij książkowe 
wyzwanie. Umów się – sam ze sobą, 

z bliską osobą, a może z całą rodziną – że 
co tydzień będziecie czytać jedną książkę. 
Im więcej osób namówisz do zabawy, tym 
będzie fajniej. I tym łatwiej będzie wam 
znaleźć czas, by zagłębić się w lekturze. 
53 książki w rok to jedyna zasada tej 
zabawy. Pozostałe reguły ustalacie sami. 
Listę książek można zrobić samemu, 
poszukać inspiracji w bibliotece lub… 
w internecie. Jest sporo książkowych 

blogów lub facebookowych profili, które 
gromadzą osoby podejmujące czytelnicze 
wyzwania – np. lubimyczytac.pl. Można 
na nich znaleźć zarówno mobilizację 
do regularnej lektury, jak i zachętę do 
sięgnięcia po konkretne pozycje. Top 
książkowych hitów na 2020 rok otwierają 
oczywiście pozycje naszej noblistki: jej 
debiutancka „Podróż ludzi Księgi” czy 
mało znana „E.E.”. „Prawiek i inne czasy” 
to pozycja, która przyniosła sławę Oldze 
Tokarczuk i do dziś jest uważana za jej 
najlepszą książkę. A może sięgniesz 

po niezwykle osobisty „Dom dzienny, 
dom nocny” lub „Biegunów”, którzy 
zachwycili krytyków? Ale nie ma znaczenia 
gatunek – jeśli lubisz powieść kryminalną, 
a chcesz sprostać wyzwaniu, wpisz ją na 
listę. Jest całe mnóstwo książek, które 
z przyjemnością mogą czytać i mali, i duzi. 
Masz niepowtarzalną okazję, by wraz 
z dziećmi powrócić do zaczarowanych 
światów, jakie odwiedzałeś, będąc w ich 
wieku. Gdy czas jeszcze tak nie gnał 
naprzód, a czytanie było nie wyzwaniem, 
a po prostu przyjemnością.

Menu 
bankietu wydanego z okazji 

wręczenia Nagród Nobla
- 10 grudnia 2019 -

Ikra z sielawy z ogórkiem, marynowaną 
kalarepą, kremem chrzanowym z koperkiem.

Kaczka nadziewana lejkowcem dętym 
i tymiankiem cytrynowym, ziemniaki 

z karmelizowanym czosnkiem, marynowane 
złote buraki i sos z pieczonej kaczki.  

Podana z kapustą włoską z wędzonymi 
grzybami shiitake, pieczoną cebulą  

i olejem świerkowym.

Mus malinowy z odwodnionym musem 
czekoladowym, malinowym kisielem 

i sorbetem z malin. 

WiNa
Taittinger Folies de la Marquetterie

Lunadoro Vino Nobile di Montepulciano 
DOCG Pagliareto 2015

Weingut Jurtschitsch 2017  
Eiswein Grüner Veltliner

Kawa i herbata

Grönstedts Cognac VO

Facile Punsch

Stenkulla Brunn  
Woda niegazowana i gazowana

LUIZA ŁUNIEWSKA

Olga Tokarczuk miała na sobie zabudowaną 
kreację z granatowego aksamitu, nieco old-
schoolową, ale taki był zamysł – suknia miała 
być hołdem dla XIX-wiecznych sufrażystek 
i dyskretną deklaracją feministycznych po-
glądów noblistki. 

Sam ratusz też jest nie byle jaki. To mo-
numentalna budowla z początków XX wieku, 
której projektant zainspirował się weneckim 
Pałacem Dożów. Do 1974 roku noblowski ban-
kiet urządzano w złotej sali ratusza, a od 1975 
– w sali błękitnej, ponieważ jest większa. Ma 
50 metrów długości i 30 metrów szerokości, 
dzięki czemu z łatwością mieści niemal pół-
tora tysiąca gości każdego roku. Co ciekawe, 
nigdy nie miała ona niebieskich ścian! Zgod-
nie z projektem miały one zostać otynkowane 
i pomalowane na niebiesko, ale architekt się 
rozmyślił, a nazwa została. 

Przy głównym stole na bankiecie zasia-
da sto osób. Obok króla – jedna z laureatek. 
W 2019 roku była to Olga Tokarczuk. Pozo-
stałym nagrodzonym towarzystwa przy stole 
dotrzymują inni członkowie rodziny królew-
skiej. Król inauguruje imprezę i jako pierwszy 
zaczyna jeść kolejne dania. Wznosi się jedy-
nie dwa toasty – za zdrowie panującego mo-
narchy i za Alfreda Nobla. W tym roku goście 
raczyli się między innymi szampanem Tait-
tinger Brut Millésimé z 2013 roku. Podczas 
bankietu, zwłaszcza przy tym najważniej-
szym ze stołów, obowiązuje ścisły protokół. 
Nie wolno np. wychodzić do łazienki. O ile 
nawykła do konwenansów rodzina królew-
ska rzadko łamie zasady, o tyle gościom zda-
rza się trzymać łokcie na stole, oblizywać pal-
ce, a nawet, o zgrozo – strzelać sobie selfie. Do 
dziś wspominana jest gafa Wisławy Szym-
borskiej, która namówiła króla na wspólnego 
papierosa. A Karol Gustaw nie odmówił! Olga 
Tokarczuk przekonywała go, by zaniechał 
polowań. Ciekawe, czy też posłucha? 
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Szwedzki 
książę Daniel 
towarzyszył 

Oldze Tokarczuk 
na tegorocznym 

bankiecie na 
cześć laureatów 
Nagrody Nobla. 

kultura
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telewizja

„(Nie)zNajomi” – to wzruszająca 
komedia, która podbiła serca widzów 
i krytyków. W rolach głównych 
znakomici: Maja Ostaszewska, 
Katarzyna Smutniak, Aleksandra 
Domańska, Tomasz Kot, Łukasz 
Simlat, Michał Żurawski i Wojciech 
Żołądkowicz. Film opowiada o grupie 
przyjaciół, która decyduje się zagrać 
w trakcie kolacji w niewinną grę.  
Do zakończenia spotkania wszyscy 
muszą ujawniać wiadomości 
przychodzące na ich telefony, 
a rozmowy mają odbywać się 
w trybie głośnomówiącym. Czego 
podczas tej kolacji dowiedzą się 
przyjaciele o sobie nawzajem?
„Sługi wojNy” – polski thriller 
sensacyjny z Piotrem Stramowskim 
w roli komisarza Samborskiego, 
który w duecie z młodszą aspirant 
Martą Zadrą (w tej roli Maria Kania) 
rozpoczyna śledztwo w sprawie 
morderstwa znanego profesora 

Jerzego Abramskiego, specjalisty 
od przeszczepu szpiku i szefa firmy 
działającej na polu transplantologii. 
Śledczy wpadają na trop fundacji 
należącej do nieżyjącego naukowca. 
Zaczyna się wyścig z czasem.
„LegioNy” – to uniwersalna 
opowieść o przyjaźni, marzeniach, 
gorącym uczuciu i dorastaniu 
w trudnych czasach. Wielka historia 
w filmie jest tłem dla rozgrywającej 
się na pierwszym planie love story, 
w którą uwikłani są: Józek (Sebastian 
Fabijański), dezerter z carskiego 
wojska, agentka wywiadu I Brygady, 

Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet 
Pogotowia Wojennego oraz Tadek 
(Bartosz Gelner), narzeczony Oli, 
ułan i członek Drużyn Strzeleckich. 
„CzarNy merCedeS” – to dobra 
propozycja dla fanów zagadek 
kryminalnych. W tajemniczych 
okolicznościach zostaje 
zamordowana Aneta (Maria 
Dębska), piękna żona szanowanego 
adwokata, Karola Holzera (Artur 
Żmijewski). Sprawę zabójstwa 
próbuje rozwikłać nadkomisarz 
Rafał Król (Andrzej Zieliński), 
funkcjonariusz współpracującej 

podczas okupacji z Niemcami 
Granatowej Policji.
„PoLityka” – film w reżyserii 
Patryka Vegi z właściwą reżyserowi 
ostrością portretuje środowisko 
wzbudzające w kraju powszechne 
i skrajne emocje. Które dzieli 
Polaków jak żadne inne. I które nigdy 
dotąd nie zostało równie przenikliwie 
pokazane na dużym ekranie. 

Reedus), Aaron (Ross Marquand) 
i inni zostali otoczeni przez 
Szeptaczy, wpadając w pułapkę 
Alfy (Samantha  Morton).  
– Uwięziliśmy grupę ludzi 
w jaskini pełnej Szeptaczy, więc 
musimy opowiedzieć tę historię. 
To z pewnością będzie duża 
część kontynuacji dziesiątego 
sezonu. Granica została 
przekroczona przez obie strony. 
Były to akty wojny, a więc sprawy 
przybierają na sile bardzo, 
bardzo szybko. W pewnym 
sensie dochodzimy do wielkiego 

konfliktu między Szeptaczami 
a ludźmi – powiedziała 
producentka wykonawcza 
i główna scenarzystka serialu 
Angela Kang.
„zNaki” S2 (AXN, wiosna 2020) 
to serial kryminalny, którego akcja 
rozgrywa się w malowniczych 
plenerach Gór Sowich. Po latach 
od tajemniczego zabójstwa 
studentki dochodzi do 
kolejnych zbrodni.  
W 2. sezonie podążamy 
za historią zaginięcia córki 

komisarza Treli, a później także jej 
przyjaciółki. W niewyjaśnionych 
okolicznościach znika 
również para podróżników. 
Zło w Sowich Dołach nie śpi, 
a dziwnymi zdarzeniami żyją 
ogarnięci strachem mieszkańcy 
miasteczka. Serial to gatunkowe 
połączenie kryminału 
z elementami mystery i thrillera 
obyczajowego.  

Nasze propozycje dla wszystkich, 
którzy kochają filmy i seriale. 
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„Nowy PaPież” (HBO) to 
9-odcinkowa kontynuacja 
nominowanego do Złotego Globu 
serialu „Młody papież” w reżyserii 
Paola Sorrentina. Akcja kolejnej 
części serialu rozpoczyna się tuż 
po wydarzeniach z ostatniego 
odcinka „Młodego papieża”, 
kiedy Lenny Belardo (Jude 
Law), znany światu jako papież 
Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po 
niespodziewanym i tajemniczym 
zwrocie akcji sekretarzowi stanu 
Voiello (Silvio Orlando) udaje się 
osadzić na Piotrowym tronie Sir 

Johna Brannoxa (John Malkovich) 
– uroczego i wyrafinowanego 
angielskiego arystokratę, który 
przyjmuje imię Jana Pawła III. 
Nowy papież wydaje się idealnym 
wyborem, ale skrywa tajemnice 
i ma pewną słabość. Voiello szybko 
uświadamia sobie, że zastąpienie 
charyzmatycznego Piusa XIII nie 
będzie łatwym zadaniem.
już w lutym 2020 odbiorniki 
wszystkich tych, którzy niecierpliwie 
wyczekują dalszych losów Daryla 
i grupy Ocalałych, będą ustawione na 
kanał FOX. Kontynuacja dziesiątego 
sezonu „the waLkiNg dead” 
zbliża się wielkimi krokami, fani 
zaczynają odliczanie, a ekipa stojąca 
za serialem podgrzewa emocje. 
Przypomnijmy, że w ostatnim 
odcinku przed przerwą Carol 
(Melissa McBride), Daryl (Norman 

 Największy serwis 
rozrywki internetowej 

w Polsce pod względem 
liczby  oferowanych 

legalnych treści 
– dostępnych na 

smartfonach, tabletach, 
komputerach, 

dekoderach oraz 
telewizorach SmartTV. 

 Ponad 110 kanałów TV, 
najlepsze filmy i seriale, 

bajki i transmisje 
sportowe z wielu 

dyscyplin. 
 Większość materiałów 

IPLI jest oferowanych 
bezpłatnie, a warunki 

usług płatnych  
są dostępne na:  

www.ipla.tv

Użytkownicy IPLI jak zwykle 
wcześniej obejrzą nowe odcinki 
seriali Telewizji Polsat z wiosennej 
oferty programowej. „zawSze 
warto”, „PrzyjaCiółki”, 
„ŚLad”, „PierwSza miłoŚć”, 
„w rytmie SerCa” to tylko 
przykłady serialowych propozycji 
Polsatu na nowy sezon. Wybrane 
tytuły są dostępne przed emisją 
w telewizji i bez reklam w pakiecie 

IPLA PREMIUM, całe najnowsze 
sezony seriali „Przyjaciółki”, 
„Zawsze warto” i „W rytmie 
serca” – w osobnych pakietach: 
IPLA „PRZYJACIÓŁKI” SEZON 15, 
IPLA „ZAWSZE WARTO” SEZON 2 
i IPLA „W RYTMIE SERCA” SEZON 
6, dzięki czemu można usiąść na 
kanapie, wejść w świat ulubionych 
bohaterów i spędzić na oglądaniu 
nawet całą noc! 

polecane tytUły w serwisie cyfrowy polsat Go  
w paKiecie filmy i seriale online   

– oglądaj na dekoderze i urządzeniach mobilnych, z aktywną opcją on tHe Go

teraz na czasie

tylKo w ipli: najnowsze seriale 
polsatU z wiosennej ramówKi

ipla to:

Historia życia eltona 
joHna od najmłodszycH 
lat artysty
„roCketmaN” to film biograficzny, który 
pokazuje drogę artysty od nieśmiałego geniusza 
pianina do absolutnej międzynarodowej 
gwiazdy muzyki pop. Film nominowanego 
do BAFTY Dextera Fletchera („Bohemian 
Rhapsody”) opowiada uniwersalną historię 
o chłopcu z małego miasta, który stał się jedną 
z największych gwiazd popkultury. W rolę muzyka 
wciela się Taron Egerton („Kingsman: Tajne 
służby”), który za stworzoną przez siebie kreację 
został wyróżniony Złotym Globem. W obrazie 
występują także wyróżniony BAFTĄ Jamie Bell, 
laureat Złotego Globu Richard Madden, Bryce 
Dallas Howard oraz Gemma Jones. Utwór „(I’m 
Gonna) Love Me Again” w wykonaniu Eltona 
Johna i Tarona Egertona został nagrodzony 
Złotym Globem oraz Oscarem.

 Ponad 40 kanałów filmowo-
-serialowych*, m.in. HBO, 
Cinemax, AXN, AMC, FOX, 
FilmBox, Comedy Central, 
13 Ulica, Kino Polska, 
Paramount Channel, TNT 
i wiele innych.

 Kanały i pakiety filmowe 
dostępne w ofertach telewizji 
satelitarnej, kablowej IPTV 
oraz internetowej OTT.

 Wybrane kanały filmowe 
oraz setki tytułów filmowych 
i seriali dostępne również 
online w serwisach Cyfrowy 
Polsat GO i HBO GO  
(także mobilnie).

  www.cyfrowypolsat.pl

   * Liczba kanałów zależy  
od wybranej oferty usługi TV.

filmy i seriale 
w cyfrowym 
polsacie:
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„Nowy papież”

„Polityka”

„Czarny mercedes”

„Zawsze warto”

„Legiony”
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CO BY BYŁO, 
GDYBY PEWNEGO 
DNIA ZWIERZAKI 

PRZEMÓWIŁY?  
Pies wyznałby nam swoją 
miłość słowami, a nie tylko 

merdającym ogonem.  
Kot w końcu by powiedział, 

dlaczego ma focha. lub choćby 
wysyczał przez zaciśnięte zęby: 
„domyśl się”. To by mogło być 

zabawne. Gorzej by było,  
gdyby głos zabrały zwierzęta, 

których los jest zagrożony,  
a nawet przesądzony – czeka je 
wymarcie. Co one miałyby nam 

do powiedzenia?

przyroda

zwierzęta
mówią

ludzkim głosem

Człowieku, czy wiesz, że grozi 
nam zagłada? Mnie, tobie, 
wszystkim gatunkom pin-

gwinów na Ziemi i wszystkim lu-
dziom też? Wcale nie żartuję. nasz 
pech zaczął się o tego, że do Patago-
nii, gdzie żyję, przybył podróżnik, nieja-
ki Magellan, i wraz ze swoimi marynarza-
mi zabił i zjadł wielu moich pradziadków. 
Po tym wyczynie nie wrócił już do domu. 
Zmarł w podróży. od tej pory krąży legen-
da, że my, pingwiny Magellana, jesteśmy 
mściwe. ale to nieprawda. W gruncie rze-
czy jesteśmy podobne do was, ludzi. Za-
kochujemy się, randkujemy i zakładamy 
rodziny. Z tym samym partnerem czy part-
nerką potrafimy przeżyć całe życie. Bar-
dzo sprawiedliwie dzielimy między siebie 
obowiązki. Mąż i żona na zmianę wysiadu-
ją jajka, zdobywają pożywienie, opiekują 
się potomstwem. Potrafimy się przyjaźnić 
nie tylko z innymi pingwinami, ale i z ludźmi. 

Mój 
kuzyn imieniem 

Dindim został urato-
wany przez rybaka, który wyczyścił jego 
pióra z ropy naftowej, w jaką wpłynął. Din-
dim od tej pory co roku spędza z rybakiem 
i jego rodziną lato i tylko na zimę przypły-
wa do żony i dzieci. ludzie w zasadzie są 
fajni. Szkoda tylko, że robią taką krzyw-
dę planecie – choćby te plamy ropy 
naftowej. to przez nie, przez globalne 
ocieplenie i przez to, że łowią zbyt 
dużo ryb – nas, pingwinów, ubyła 
już jedna trzecia. Z 17 gatunków 
pingwinów aż 11 jest zagrożo-
nych rychłym wymarciem.

I jestem największą człekokształtną 
małpą na Ziemi. faceci goryle mają po 
1,9 m wzrostu, kobitki są niższe, ale za to 

ważymy po 100–200 kilo, i wcale nie jest to 
otyłość. Po prostu taka nasza uroda. oprócz 
szympansów jesteśmy najbliższymi kuzyna-
mi was, ludzi. Dziwisz się, że nigdy w życiu 
się nie spotkaliśmy? Pomyśl o tym, że was 
są miliardy, a nas, goryli górskich, jest ledwie 
800 sztuk. Raptem kilkadziesiąt gorylich ro-
dzin żyjących na pograniczu Ugandy, Rwan-
dy i Konga. Każda rodzina ma swoją „głowę” 
– dorosłego samca ze srebrzystym grzbie-
tem. Bo my, goryle, siwiejemy na grzbietach, 
a nie jak ludzie – na głowach. W takiej rodzi-
nie jest kilka gorylich mam z dziećmi – go-
rylątkami, są także goryle podrostki i goryle 
staruszki. Wszyscy razem buszujemy po 
drzewach, żeby zdobyć owoce i zieleninę. 
tak, tak – mimo groźnego wyglądu nie je-
steśmy drapieżnikami. jadamy owoce, liście 
i czasami jakieś owady – by mieć odrobinę 
białka. Łącznie kilkadziesiąt kilo zieleniny na 

goryla dziennie. Przed nocą budujemy sza-
łasy – każdy dla siebie. tylko mama z dziec-
kiem może nocować w jednym. następnego 
dnia o świcie znów ruszamy, by zdobywać 
pożywienie. 

jest nas tak mało, bo przez wieki na nas 
polowano. Do dziś są ludzie, którzy pory-
wają gorylątka, by je sprzedać. Ponieważ 
bronimy naszych dzieci, zwykle część stada 
ginie w walce. ludzie są dla nas niebezpiecz-
ni także dlatego, że zarażają nas swoimi 
chorobami – zarazki bardzo łatwo na nas 
przechodzą, bo przecież jesteśmy bliskimi 
krewnymi. Z tym, że my nie mamy lekarzy 
i antybiotyków. W dodatku przez region, 
w którym żyjemy, przetaczają się kolejne 
wojny – niejeden mój kolega zginął rozerwa-
ny przez minę. jakby tego było mało – ostat-
nio w naszym rezerwacie odkryto złoża ropy 
naftowej. ludzie koniecznie chcą ją wydoby-
wać, nie dbając o to, co będzie z nami. teraz 
już wiesz, dlaczego możemy się nigdy nie 
spotkać. 

K iedyś ludzie myśleli, 
że ja, panda wielka, jestem 
spokrewniona z pandą 

małą. to błąd! ona jest z szopo-
watych, a ja jestem najprawdziw-
szym niedźwiedziem. Czasami 
tak na mnie mówią – niedźwiedź 
bambusowy. to dlatego, że mogę żyć 
tylko w chińskich lasach bambusowych. Do 
szczęścia i przetrwania potrzebuję kilkudzie-
sięciu kilogramów młodziutkich bambuso-
wych pędów i listków dziennie. Co prawda nie 
jestem wegetarianką – czasami przegryzę 
małym gryzoniem albo umilę sobie poranek 
jajkami ptaków, ale bez nich mogę się obyć. 
Bez bambusa niestety nie. Problem w tym, że 
lasy bambusowe giną, a w ich miejscu ludzie 
zakładają pola. im mniej bambusa, tym mniej 
pand. Moje pandzie dzieci potrzebują 5–6 lat, 
by stać się samodzielne. W tym czasie wie-
le z nich ginie zjedzonych przez drapieżniki. 
Gdy stają się dorosłe, też nie są bezpieczne. 
Choć nie zagraża im inne zwierzę, wciąż po-
zostaje człowiek, który jest bezwzględnym 
myśliwym. ludzie polują na pandy i obdziera-
ją nas z futra. Po co? Zupełnie nie rozumiem. 
Pandzie futro jest szyte na miarę, specjalnie 

dla 
nas. Dzięki białym 
częściom możemy przy-
czaić się w śniegu, ciemne zaś pozwa-
lają skryć się w cieniu. te plamy wokół oczu 
to nasz znak rozpoznawczy. Dzięki nim jedna 
panda z daleka rozpoznaje drugą.

jeszcze bardziej niż brak bambusa czy 
polowania szkodzi nam ocieplenie klimatu.  
Pamiętaj, że my, pandy, jesteśmy niedźwie-
dziami, mamy grube futro i gdy temperatu-
ra przekracza 25° C – jest nam zbyt gorąco. 
Przez to chorujemy i umieramy. Mimo wy-
siłków wielu ludzi jest nas na świecie mniej 
niż 2 tysiące. Za to stałyśmy się symbolem 
gatunku zagrożonego wyginięciem i orga-
nizacji walczących o to, by ochronić rzadkie 
zwierzęta. 
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Czyli największy żółw 
na Ziemi. Mogę wa-
żyć nawet tonę, mam 

okazałą skorupę, która, w przeciwień-
stwie do reszty żółwi, pokryta jest skórą. nie 
wierz w bajki, że jestem wolny i nieporadny. 
Może trochę na ziemi, ale nie w wodzie. Gdy 
uruchomię swój nożny napęd – a nogi mam 
podobne do wioseł i rozłożyste na 3 metry 
– płynę szybko i zgrabnie jak dalekomorski 
jacht. nie wiem, czy wiesz, ale naukowcy są 
przekonani, że do końca tego stulecia mój ga-
tunek wyginie. Przez ostatnie 20 lat w niektó-
rych koloniach zostało nas ledwie 10 proc. na 
wspaniałej Playa Grande w ameryce Środko-
wej, skąd pochodzę, niegdyś 1000–1500 sa-
mic wychodziło na brzeg, by złożyć jaja. 

teraz, 
jeśli decyduje 
się na to kilkadziesiąt, to i tak jest to niezły wy-
nik. Wiele żółwich mam, które muszą pokonać 
tysiące kilometrów, by dotrzeć do tej plaży, 
ginie zaplątanych w rybackie sieci. inne umie-
rają po tym, jak najedzą się plastikowych tore-
bek utkwionych w naszym przysmaku, wodo-
rostach. Z kolei nasze jaja od wieków uchodzą 
za wasz – ludzki przysmak. Przyzwyczaiły-
śmy się do tego, że człowiek nam je podkrada, 

ale, nieste-
ty, do ocie-

plenia klimatu już 
nie. temperatura na 

plaży jest coraz wyższa, 
więc z jaj coraz rzadziej wyklu-

wają się małe żółwiki. a nawet gdy 
się urodzą, niektóre nie mają siły, by dotrzeć 

z powrotem do oceanu. a to ich jedyna szansa 
na przeżycie.

Prawdę powiedziawszy, istniejemy jeszcze 
tylko dlatego, że jesteśmy długowieczne. Żyje-
my nawet po 300 lat – wielu z nas urodziło się 
w czasach, gdy człowiek nie zdążył jeszcze tak 
nabroić na planecie. nasz gatunek jest prawie 
tak stary jak Matka Ziemia, szkoda nam bę-
dzie tak teraz wymierać. 

Mówię do ciebie ja  
– nosorożec jawajski. 
jeden z 60, jakie prze-

trwały na świecie. naukowcy, 
którzy badają moje obyczaje 
i malejącą z roku na rok rodzinę, 
narzekają, że jestem milczkiem 
i samotnikiem. fakt, my, noso-
rożce, nigdy nie byłyśmy zbyt 
towarzyskie. W naszym gatunku 
wszyscy – i chłopaki, i dziewczy-
ny żyją osobno – każde na swoim 
terytorium. Robimy tak, bo każ-
de z nas musi zebrać mnóstwo 
młodych listków na śniadanie, 
obiad i kolację. Gdybyśmy żero-
wały w jednym miejscu – drze-
wa nie miałyby żadnych 

szans. Spotykamy 
się za to na gody albo 
żeby wspólnie po-
chlapać się w błot-

ku przy wodopoju. 
Błotko rewelacyjnie 

zabezpiecza naszą skó-
rę (która wygląda na bar-

dzo grubą, ale mimo to jest 
delikatna) przed wysuszeniem 

oraz poparzeniem słonecznym, 
zwalcza pasożyty. Zupełnie jak 
u was, ludzi, kremy i maści. Ze-

skrobujemy potem z siebie to 
błoto za pomocą rogu. Wbrew 
pozorom róg służy nam właśnie 
do takich zwyczajnych czynno-
ści: wykopywania roślinek, to-
rowania sobie drogi w gąszczu, 
a tylko w ostateczności do wal-
ki. Bo my, nosorożce jawajskie, 
jesteśmy raczej pokojowo na-
stawione do świata. Co do czło-
wieka, to jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu, gdy go widziałyśmy, 
podchodziłyśmy zaciekawione. 
teraz zwiewamy gdzie pieprz ro-
śnie. albo, co gorsza, stajemy się 
nieprzyjemne. Wszystko przez 
to, że człowiek zniszczył lasy, 
w których żyłyśmy, a potem bez-
radnie rozłożył ręce, mówiąc, że 
jesteśmy gatunkiem wymarłym. 
niby jesteśmy – a jakby nas nie 
było. ostatnio kłusownicy zabili 
ostatniego nosorożca jawajskie-
go na wychodźstwie, w Wiet-
namie. teraz zostało nas tylko 
kilkadziesiąt okazów, na jawie. 
Gdy ostatnio wybuchł tu wul-
kan, wszyscy myśleli, że już po 
nas. ale jakoś szczęśliwie udało 
nam się przetrwać. Pytanie – do 
kiedy? 

– serwis muzyczny  
dla każdego dostępny w PlusieTIDAL

KlIENCI sIECI Plus MAją MOżlIWOść KORZYsTANIA Z sERWIsu 
MuZYCZNEGO TIDAl, który zapewnia im nieograniczony dostęp  

do milionów utworów, plików wideo, wyjątkowych playlist czy podcastów. 
użytkownicy TIDAl mogą także brać udział w konkursach z wyjątkowymi 

nagrodami – to m.in. wyjazdy na zagraniczne koncerty.
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CZYM JEST TIDAL 
I CO W NIM ZNAJDZIEMY?
tiDal oferuje swoim użytkownikom nie-

ograniczony dostęp do biblioteki zawierającej 
ponad 60 milionów utworów oraz 250 tysięcy 
plików wideo. Każdy znajdzie w niej interesujące 
dla siebie treści. W serwisie dostępna jest mu-
zyka stworzona przez artystów z całego świa-
ta, w tym bogaty katalog muzyki polskiej – od 
twórczości Krzysztofa Krawczyka i Czesława 
niemena po utwory Dawida Podsiadły i Rok-
sany Węgiel. osoby korzystające z tiDal mają 
dostęp do tysięcy starannie wyselekcjonowa-
nych playlist tworzonych przez redaktorów mu-
zycznych, a nawet przez samych artystów. Za 
pomocą jednego kliknięcia użytkownicy mogą 
posłuchać najnowszych utwo-
rów z ich ulubionego gatunku 
muzycznego, wybierając np. 
„Pop puls”, „Rockowania” lub 
„Sztosy”, bądź wejść w playli-
stę dobraną do okazji lub obec-
nego nastroju, np. „na dobry 
nastrój” lub „treningowy mix”. 

W serwisie tiDal można 
obejrzeć teledyski, filmy do-
kumentalne i wideowywiady 
z artystami. fani mają dostęp 
do ekskluzywnych treści, ta-
kich jak materiały zakulisowe 
z tworzenia teledysków naj-
większych gwiazd oraz pod-
casty, m.in. „Gabinet dźwięku” 
Gabi Drzewieckiej. oprócz 
tego w tiDal na żywo trans-
mitowane są najciekawsze wy-
darzenia muzyczne z całego świata. 

to, co wyróżnia tiDal od innych serwisów 
muzycznych, to działania, które prowadzi, aby 
przybliżać fanów do ulubionych wykonawców. 
Platforma organizuje przedpremierowe odsłu-
chy albumów, wyjątkowe spotkania z artysta-
mi, a także daje szansę obejrzenia występów 
gwiazd, które obecnie nie koncertują w Polsce. 

tylko w 2019 roku użytkownicy mieli okazję zo-
baczyć swoich ulubionych artystów w 8 różnych 
krajach i na wszystkich największych polskich 
festiwalach.

na uwagę zasługuje również tiDal Ri-
sing – specjalny program, którego celem 
jest wspieranie polskich młodych i zdolnych 
artystów, wyróżnionych na playliście tiDal 
Rising Polska. na międzynarodowej playliście 
tiDal Rising: Global regularnie pojawiają się 
także polscy artyści, m.in. Viki Gabor i Roksa-
na Węgiel. 

SŁUCHAJ,  
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Z tiDal można zabrać ze sobą swoją ulu-
bioną muzykę wszędzie. By cieszyć się nią 
w każdym miejscu, wystarczy wcześniej pobrać 
playlistę, album lub ulubione utwory. funkcja 
pobierania muzyki w tiDal jest bardzo prosta 
w obsłudze. należy uruchomić aplikację mo-
bilną tiDal i wybrać album bądź playlistę. Po 
ukazaniu się listy utworów nad tytułem pierw-
szej piosenki znajduje się ikona „Pobierz”, któ-
rej kliknięcie spowoduje, że zawartość zostanie 
zapisana na urządzeniu i będzie dostępna bez 
dodatkowego zużycia transferu danych. aby 
słuchać muzyki w trybie offline, należy w Usta-
wieniach włączyć „tryb offline”, a następnie 

wejść w zakładkę „Zawartość offline” 
w menu „Moja muzyka”. 

PLAYLISTY STWORZONE 
SPECJALNIE DLA CIEBIE

opatentowany przez tiDal algorytm 
działający na podstawie historii odtwa-
rzania tworzy spersonalizowane playlisty 
dla użytkowników. My Mix to idealnie zba-
lansowana playlista składająca się z ich 
ulubionych utworów. Zawiera ona rów-
nież nieznane im dotychczas piosenki 
i pozwala odkryć nowych artystów. Każ-
dy użytkownik może mieć maksymalnie 
sześć spersonalizowanych playlist My 
Mix, np. zagraniczny pop, polski pop czy 
rock. Playlisty są często aktualizowane 

(nawet codziennie w przypadku częstego ich 
odtwarzania). Użytkownicy mogą znaleźć swoje 
playlisty My Mix bezpośrednio na ekranie głów-
nym aplikacji lub w menu „Moja muzyka” w za-
kładce My Mix.

SPRAWDŹ, KTO TWORZY 
TWOJĄ ULUBIONĄ MUZYKĘ
tiDal jako serwis muzyczny, którego 

właścicielami są artyści, kładzie duży na-
cisk na poszanowanie własności intelektu-
alnej i praw autorskich. Dostępne są w nim 
interaktywne profile twórców. Dzięki temu 
użytkownicy mają możliwość dowiedzieć się, 
kto pracował nad danym utworem. Można 
sprawdzić, kto śpiewał w chórkach, kto był 
autorem tekstów, producentem czy inżynie-
rem dźwięku. W tiDal ważne jest, aby każda 
osoba pracująca przy produkcji muzyki zo-
stała odpowiednio wyróżniona.

KOMPATYBILNOŚĆ 
Z URZĄDZENIAMI 

I APLIKACJAMI
Korzystanie z serwisu jest wyjątkowo ła-

twe. jeśli dysponujemy odpowiednim sprzę-
tem, np. smartwatchem lub smart tV, może-
my cieszyć się możliwościami, jakie daje nam 
serwis. tiDal jest zintegrowany z wieloma 
aplikacjami i urządzeniami używanymi co-
dziennie przez miliony osób na całym świecie, 
m.in. Waze, amazon fire tV, apple tV/andro-
id tV i apple CarPlay. 

TIDAL w Plusie
WEJDŹ DO ŚWIATA MUZYKI

Pobierz aplikację  
ze sklepu GooGLe PLAy,  

załóż konto i korzystaj z możliwości, 
 jakie daje Ci tiDal w Plusie. 

Pamiętaj! W wybranej ofercie Plusa 
możesz mieć tiDal w cenie abonamentu.

Wejdź na stronę 
www.PLus.PL/TIDAL i sprawdź, jakie 
oferty tiDal przygotowaliśmy dla Ciebie!

Sprawdź również, jak korzystać z tiDal 
na telefonie z systemem operacyjnym ioS 

na stronie www.PLus.PL/TIDAL. m
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 Pobieraj ulubioną muzykę na swój telefon  
lub tablet.

 Rób to, na co masz ochotę – aplikacja  
tiDal działa w tle.

 Przełączaj, mieszaj i powtarzaj utwory bez limitu.

Dlaczego TIDAL?
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historia

cającym spod Moskwy. Cesarz Francuzów, 
który w końcu opuścił resztki swojej wiel-
kiej niegdyś armii i ruszył do Paryża, sam 
nie mógł nadziwić się klęsce. Wszak wszyst-
ko miał dokładnie zaplanowane. Swoją kam-
panię – nazywaną zresztą „wojną polską”, 
gdyż Księstwo Warszawskie było miejscem 
wymarszu wojsk – rozpoczął wczesnym 
latem. Czekał do końca czerwca, by mieć 
pewność, że trawa będzie na tyle gęsta, iż 
wyżywi dziesiątki tysięcy koni będących na 
stanie półmilionowej armii. Planował, że to 
będzie wojna błyskawiczna, że zakończy ją 
w kilka tygodni. Niestety, Rosjanie przyjęli 
bardzo chytrą strategię – jak twierdzą nie-
którzy historycy. Lub nie przyjęli żadnej, 
a jedynie bojąc się konfrontacji z militar-
nym geniuszem, za jakiego uważany był 
władający już większością Europy Napole-
on, po prostu cofali się. A Francuzi szli za 
nimi w głąb Rosji. Co prawda pod Borodino 
doszło w końcu do wielkiej bitwy, ale Bona-
partemu nie udało się zniszczyć carskiej ar-
mii. Nie pozostało mu nic innego, jak ruszyć 
na Moskwę, w nadziei, że Rosjanie jednak 
będą jej bronić i tam uda mu się ich pobić. 
Nie było łatwo. Dopóki trwało gorące lato, 
największym problemem była epidemia 
tyfusu, gdy zrobiło się jesiennie – błotniste 
drogi. Potwornie błotniste, jakich w utwar-
dzonej jeszcze przez Rzymian zachodniej 
Europie nikt nie widział. Ludzie grzęźli w tej 
mazi po kolana, o ciężkich armatach nie 

wspominając. W końcu 14 września zdzie-
siątkowani żołnierze Bonapartego wkroczy-
li do… opustoszałego miasta. Ludność Mo-
skwy ewakuowano, żywność wywieziono. 
Aleksander I schronił się w Petersburgu, 
a dawną stolicę kazał spalić. Wielkiej Armii 
nie zostało nic innego, jak wracać. I to od-
wrót spod Moskwy okazał się największym 
dramatem. W 1812 roku zima na zachodzie 
Rosji rozpoczęła się bardzo wcześnie, i od 
razu silnymi mrozami. Chociaż nie ma za-
pisków z tamtego okresu, prawdopodobnie 
nad europejską częścią Rosji panował po-
tężny ośrodek wyżowy, który ściągnął znad 
Syberii mroźne powietrze. Trzeba podkre-
ślić, że w XIX wieku temperatury na Ziemi 
było dużo niższe niż obecnie, a zimy w Rosji 
bardzo surowe i długie. Żołnierze nie mieli 
ani ciepłej odzieży, ani zapasów drewna na 
opał, kończyła im się żywność. „Pod Wiaź-
mą schwyciłem kota, zabiłem, obciągnąłem, 
upiekłem i spożyłem jako kąsek najwybor-
niejszy” – wspominał kpt. Gajewski, jeden 
z polskich żołnierzy w napoleońskich sze-
regach. Z dnia na dzień robiło się coraz go-
rzej. Mróz sprawił, że metalowe guziki przy 
mundurach rozsypywały się w proch. (Nie, 
to nie żadna legenda! To znany chemikom 
proces przemiany cyny białej w szarą pod 
wpływem niskiej temperatury!). Ludzie 
najpierw zjadali padłe konie, a potem za-
częli bezcześcić zwłoki swoich towarzyszy. 
„Kanibalizm stał się niemal powszechny”  

– opisywał adiutant Napoleona Filip Paul de 
Ségur. Jedyne, co ludzi powstrzymywało, to 
fakt, że ciała były zamarznięte na kamień. 
Gdy przyszło do ostatniego etapu ewaku-
acji, okazało się, że gonieni przez trzy rosyj-
skie armie Francuzi nie mogą przekroczyć 
rzeki Berezyny po lodzie, gdyż… nadeszła 
nagła odwilż. A cesarz gdzieś po drodze, 
w tym trzaskającym mrozie, nakazał porzu-
cić pontony. Do granic dzisiejszej Polski po 
kampanii moskiewskiej dotarło zaledwie 
10 tysięcy żołnierzy zdolnych do noszenia 
broni. Trudno powiedzieć, że Wielką Ar-
mię wykończyli Rosjanie. Zrobiła to raczej 
pogoda. 

Lawiny – broń  
masowego rażenia

W 1916 roku jednym z teatrów I wojny 
światowej był tzw. front alpejski. Zacię-
te walki między Austriakami i Włochami 
toczyły się zwłaszcza w okolicach strate-
gicznie ważnej przełęczy Tonale. W trud-
nych górskich warunkach śmiertelne żniwo 
zbierał mróz i burze śnieżne. Zwłaszcza że 
żołnierze byli wyposażeni i ubrani zupełnie 
nieodpowiednio do panującej na wysoko-
ściach pogody, i jak to w armii bywa, w du-
żej części pochodzili z rejonów o zupełnie 
innym klimacie. Szacuje się, że podczas tzw. 
Białej Wojny straciło życie 150–180 tysięcy 
żołnierzy! A tylko niewielka część z nich 
od kuli i szrapnela. Wielu zamarzło, a jedną 
trzecią poległych… porwały lawiny. Choć 
nie do końca to wina pogody. Pierwsze na 
szatański pomysł wpadły oddziały włoskie, 
które zawędrowały na znaczną wysokość 
i wyczekały momentu, kiedy Austriacy zna-
leźli się pod nimi. 13 grudnia 1916 roku, po 
tygodniowych śnieżycach, które zakończy-
ły się nagłą odwilżą, przypuścili lawinowy 
atak. Włosi celowo podcięli masy śniegu, 
które runęły w dół, wprost na oddziały 
austriackie. Cesarsko-królewscy poddani 
zostali zasypani milionem metrów sześcien-
nych białego puchu. W momencie ude-
rzenia w wojska austriackie czoło lawiny 
miało wysokość aż 200 metrów, a ciśnienie 
w masach śniegu sięgało 5 ton na metr kwa-
dratowy. Żołnierze nie mieli żadnych szans 
na ucieczkę. W ciągu kilku minut pod zwa-
łami śniegu zginęło pięciuset Austriaków. 
W kolejnych dniach wojny także oni zaczęli 
wywoływać lawiny, co doprowadziło do 
śmierci aż 10 tysięcy osób po obu stronach. 
To było bodajże najbardziej zabójcze wyko-
rzystanie śniegu w dziejach ludzkości.

Luiza łuniewska

T eoretycznie stratedzy wo-
jenni „od zawsze” wiedzieli, 
że pogoda może wpływać 
na wynik bitew i potyczek. 

W starożytności błagali bóstwa o po-
myślną aurę, nie wahali się nawet złożyć 
w ofierze własnych dzieci. W XX wieku 
nad modlitwy przedkładano pogodowe 
prognozy. W czasie II wojny światowej 
przeciwnicy robili wszystko, by przejąć 
swoje stacje meteorologiczne. W koń-
cu, oczywiście, znaleźli się tacy, którzy 
zamarzyli, by na pogodę wpływać. Od 
wielu lat w wojskowych laboratoriach 
trwają pracę nad tym, by za pomocą fal 
magnetycznych czy związków chemicz-
nych modyfikować zjawiska atmosfe-
ryczne. Jak na razie bez większego po-
wodzenia. Wszystko więc wskazuje na 
to, że dopóki ludzie będą toczyć potycz-
ki na lądzie, wodzie i w powietrzu – po-
goda będzie sprawiać im niespodzianki. 
W naszej części Europy, nienękanej 
zbyt wieloma kataklizmami, największy 
wpływ na losy wojen miała zima.

napoLeona  
zatrzymała pogoda

-30°C pod koniec października. To się 
przydarzyło napoleońskim wojskom wra- fo
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znów widać było  
wieże kremLa

O ile piękne lato 1939 roku ułatwiło 
Niemcom atak na Polskę, o tyle wczesny 
mróz, który już dwa miesiące później 
skuł Europę, pozwolił Finom odeprzeć 
sowiecki atak i zachować państwowość. 
Temperatura nad jeziorem Ładoga, gdzie 
rozgrywały się najważniejsze walki, no-
cami spadała aż do -40°C. Syberyjskie 
powietrze sprowadzał potężny wyż sta-
cjonujący w połowie lutego nad Morzem 
Białym. Sowieccy żołnierze, pochodzący 
głównie z zachodniej części ZSRR, nie 
byli ani nawykli do takich temperatur, ani 
odpowiednio wyekwipowani. Kampania 
fińska skończyła się dla Armii Czerwonej 
militarną katastrofą. To jeden z nielicz-
nych przykładów na to, że Generał Mróz 
nie zawsze walczy po stronie Rosjan. 
Można by rzec – wyjątek potwierdzają-
cy regułę. Zwłaszcza gdy zna się dzieje 
hitlerowskiej ofensywy na Moskwę dwa 
lata później, gdy już wielkie mocarstwa 
stanęły do walki przeciwko sobie. 

Niepomny nauczki, jaką otrzymał 
Bonaparte, Hitler dopuścił, by marsz 
na sowiecką stolicę zaczął się dopiero 
w październiku 1941 roku, czyli niemal 
zimą. Pierwsze uderzenie przyniosło 
spektakularny sukces. Wszystko wska-

zywało na to, że będzie to wojna bły-
skawiczna. Droga na Moskwę stanęła 
otworem, w mieście zapanowała panika. 
Kto mógł, uciekał w popłochu, tłumy 
plądrowały sklepy. Stalin jednak nie za-
mierzał się poddawać. Wysłał NKWD, 
by przywróciło w Moskwie porządek. Co 
prawda zezwolił na kontrolowaną ewa-
kuację, ale zapowiedział, że sam zostaje 
w mieście. Rozkazał też ściągać wojska 
z całego kraju, a dowództwo powierzył 
bodajże najzdolniejszemu wówczas so-
wieckiemu generałowi – Gieorgijowi 
Żukowowi. Ten miał nadzieję wsławić 
się w bitwie o stolicę, ale szybko okazało 
się, że to Generał Mróz, a nie on zgarnie 
całą chwałę. Niemców zaatakowała ro-
syjska zima, w dodatku najmroźniejsza 
od 140 lat. W ciągu kilku dni dochodzące 
do -40°C temperatury sparaliżowały siły 
Wehrmachtu. „Wszędzie wiejący wicher 
północny, wszędzie ryczący wrogowie. 
Pozycje skrojono z lodowych bloków” 
– opisywał walki na froncie wschodnim 
jeden z Niemców. Zaopatrzenie szwan-
kowało, całe oddziały hitlerowskiej armii 
walczyły, a raczej zamarzały w… letnich 
mundurach. Oczywiście mróz dawał się 
we znaki obu stronom, ale przywykli do 
głodu i chłodu czerwonoarmiści radzili 
sobie lepiej. Niemcy grzali się, podpa-
lając benzynę, a potem nie mieli czym 
zatankować pojazdów. Przestał działać 
jakikolwiek sprzęt. Brakowało specjal-
nych smarów, które umożliwiałyby po-
ruszanie się czołgom i samolotom w ta-
kiej temperaturze. Niemiecka ofensywa 
dosłownie stanęła – front posuwał się do 
przodu o 10–15 metrów dziennie. Hitler 
szalał. Wysyłka na front wschodni byłą 
równoznaczna z wyrokiem śmierci. Ale 
niewiele to pomogło. Choć widzieli już 
wieże Kremla, Niemcy nigdy do niego 
nie dotarli (zresztą tak naprawdę zająć 
Moskwę udało się tylko Polakom – ale to 
już inna historia!). W końcu to Sowieci 
ruszyli do natarcia. Po ciężkich walkach, 
przy niebywałych stratach, wojska nie-
mieckie zostały odrzucone o 100–200 
kilometrów od Moskwy na poszczegól-
nych odcinkach frontu. Była to pierwsza 
klęska Wehrmachtu w bitwie lądowej 
i pierwsza w kampanii wschodniej. Ar-
mia niemiecka straciła 400 tysięcy ludzi, 
1300 czołgów i 2500 dział. Feldmarszałek 
Keitel, zapytany na procesie norymber-
skim o to, kiedy zwątpił w wynik wojny, 
odpowiedział: „Pod Moskwą!”. 

Śnieg, lód, 
mróz, błoTo,  
a nawet nagła 
odwilż mogły 

zmienić sytuację na 
froncie, a wraz  

z nią losy wojny, czy 
nawet dzieje świata.

rządził Europą

Ostra zima zazwyczaj 
sprzyjała Rosjanom,  
ale zimą 1939/1940  
to Finom pozwoliła odeprzeć 
sowiecką inwazję.

Do dziś, choć minęło już ponad 
sto lat, w okolicy popularnych 
ośrodków narciarskich znaleźć 

można pamiątki tamtego krwawego 
konfliktu: broń, amunicję, rzeczy 

osobiste żołnierzy, części mundurów, 
sanie, narty, raki itp. w dodatku, wraz 

z ocieplaniem się klimatu, cofające 
się lodowce coraz częściej odsłaniają 

ciała poległych, którzy mieli na zawsze 
pozostać w wiecznej zmarzlinie.

„GENERAŁ  MRÓZ”

Braki w wyposażeniu 
potęgowały 
niszczycielską  
siłę mrozu.
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Chrońswoją
tożsamość

internet

WystarCzy przestrzegać kilku prostyCh zasad, 
by chronić swoje dane i nie wpaść w kłopoty.

o trzymałeś wezwanie do zapłaty 
z banku lub firmy pożyczkowej, 
z którą nie masz podpisanej 
żadnej umowy? Chcą, byś pła-

cił czynsz za mieszkanie, którego nigdy nie 
wynająłeś? Dostałeś rachunek za komórkę 
od operatora, z którym nigdy nie miałeś nic 
wspólnego? To nie musi być pomyłka. Być 
może jakiś oszust posłużył się twoimi da-
nymi osobowymi i zawarł te umowy. Dlate-
go podpowiadamy, jak się chronić i uniknąć 
kradzieży tożsamości. 

W dzisiejszym świecie problem utraty 
danych osobowych jest częsty. Takim biz-
nesem zajmują się wyspecjalizowane grupy 
przestępcze, które czerpią z tego procederu 
olbrzymie zyski. Co roku za sprawą hake-
rów kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce 
pada ofiarą kradzieży tożsamości, czyli 
sytuacji, w której ktoś bezprawnie wejdzie 
w posiadanie danych osobowych innej oso-
by i wykorzystuje je wbrew jej woli, zwy-
kle w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
Operatorzy telekomunikacyjni i instytucje 

bankowe każdego dnia notują kilkadziesiąt 
prób posłużenia się cudzym lub przero-
bionym dokumentem tożsamości. Za tymi 
przypadkami kryją się ludzkie dramaty, 
których często można w prosty sposób 
uniknąć. 

Chroń swoje dokumenty 
tożsamośCi

Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy 
i wszelkie wydane nam legitymacje to do-
kumenty poświadczające naszą tożsamość 
i powinniśmy je wykorzystywać wyłącznie 
w takim celu. Zgodnie z prawem są to do-
kumenty, które mają służyć okazaniu, a nie 
pozostawianiu niejako w zastaw w hote-
lach czy wypożyczalniach sprzętu sporto-
wego, a z takimi sytuacjami spotykamy się 
w naszym życiu dość często. 

Unikaj przekazywania kopii dokumen-
tów tożsamości i ich skanowania w przy-
padkach, kiedy nie przewiduje tego pol-
skie prawo (a przewiduje w szczególnych 

sytuacjach opisanych w przepisach prawa 
bankowego oraz Ustawy o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu). Dopytuj, w jakim celu ktoś 
chce zrobić kopię twojego dokumentu toż-
samości i w jakim celu oraz w jakim za-
kresie będzie przetwarzał pozyskane dane 
osobowe. 

W przypadkach kradzieży dokumentu 
tożsamości w pierwszej kolejności zgłoś 
ten fakt na policję. Dowód zostanie unie-
ważniony przez właściwy organ policji 
z dniem zgłoszenia kradzieży dokumentu. 

Zawsze gdy staniesz się ofiarą kradzie-
ży dokumentu, a także kiedy go po prostu 
zgubisz, zgłoś ten fakt do systemu Doku-
menty Zastrzeżone. Wystarczy, że zwró-
cisz się do swojego banku (lub do dowol-
nego, który wdrożył usługę zastrzegania 
dokumentów także przez osoby, które nie 
są klientami żadnego banku) i zastrzeżesz 
numery seryjne utraconych dokumen-
tów. Informacje są błyskawicznie przeka-
zywane do wszystkich banków i innych  

instytucji korzystających z systemu Doku-
menty Zastrzeżone (m.in. do operatorów 
telefonii komórkowej).

ZaChowaj dużą  
ostrożność w mediaCh 

społeCZnośCiowyCh

Udostępnianie danych osobowych 
na profilach społecznościowych stwa-
rza wysokie ryzyko ich niekontrolo-
wanego wykorzystania przez zupełnie 
obce ci osoby. Unikaj publikowania 
swoich prywatnych danych kontak-
towych, tj. adresu e-mail czy numeru 
telefonu, w przestrzeni publicznej. 
Nigdy nie akceptuj zaproszeń do gro-
na znajomych od nieznanych ci osób. 
Upewnij się, że zarówno twój profil, 
jak i publikowane statusy zawiera-
jące różne wrażliwe dane nie są pu-
blicznie dostępne. Czytaj regulaminy 
i polityki prywatności serwisów spo-
łecznościowych, tak abyś wiedział, 
jak będą wykorzystywane informa-
cje, zdjęcia i dane, które publikujesz 
w sieci, przez właściciela danej sieci 
społecznościowej. 

Nie klikaj w nieznane linki do 
filmów, zbiórek i fałszywych wiado-
mości publikowanych na profilach 
społecznościowych, nawet tych udo-
stępnianych przez znajomych, gdyż 
mogą one rozpowszechniać złośliwe 
oprogramowanie, które uszkodzi lub 
przejmie kontrolę nad twoim telefo-
nem czy komputerem.  

uważaj podCZas  
Zakupów on-line

Dokonując transakcji on-line, 
sprawdź czy połączenie internetowe 
jest zabezpieczone protokołem szyfru-
jącym dane. Szyfrowanie jest oznaczone 
skrótem HTTPS wyświetlanym na po-
czątku adresu strony – po lewej stronie 
adresu strony w przeglądarce widnieje 
także symbol kłódki. Wiele przegląda-
rek internetowych oznacza strony bez 
tego certyfikatu jako potencjalnie nie-
bezpieczne, nie otwieraj ich za wszelką 
cenę.

Do płatności w internecie bezpiecz-
niej jest używać dedykowanej karty ban-
kowej z niewielkim limitem na koncie. 
Możesz też uruchomić w swoim banku 
usługę autoryzacji dwuetapowej lub in-

formowania o każdej transakcji posiada-
ną przez ciebie kartą. W takim przypad-
ku łatwiej jest od razu zareagować na 
nieautoryzowane transakcje bankowe. 

Chroń swoje loginy 
i hasła

Bez względu na to, czy logujesz się 
do konta w banku, do profilu na portalu 
społecznościowym czy do swojej pry-
watnej poczty elektronicznej, pamiętaj, 
aby zawsze używać loginu i bezpiecz-
nego hasła oraz aby nie udostępniać da-
nych do logowania innej osobie. Każde 
silne hasło powinno składać się z mi-
nimum 8 znaków, tzn. małych i dużych 
liter, cyfr oraz znaków specjalnych. 
Staraj się tworzyć unikatowe hasło do 
każdego konta i nigdy nie używaj tych 
samych haseł do wielu kont. Staraj się 
zmieniać poszczególne hasła tak czę-
sto, jak to jest możliwe i zawsze wtedy, 
gdy masz chociaż cień podejrzenia, że 
doszło do jego ujawnienia. Wszędzie, 
gdzie jest to możliwe, używaj dwu-
składnikowego uwierzytelnienia (np. 
hasło plus kod wysyłany za pomocą 
SMS-a). Nigdy nie zapisuj hasła w prze-
glądarce, nie będzie tam bezpieczne. 
Jeśli masz do zapamiętania dużą licz-
bę haseł, używaj do tego bezpiecznych 
menedżerów haseł. 

jak nie dać się „Złowić”, 
CZyli kilka słów o tym, 

CZym jest phishing

Phishing to podstępna metoda, któ-
rej używa oszust, aby nakłonić cię do 
ujawnienia poufnych informacji, np. 
numerów kart kredytowych, danych 
dostępowych do kont bankowych czy 
innych danych osobowych. Proces wy-
łudzania danych jest podobny do praw-
dziwego łowienia ryb.

Oszust wykorzystuje godny zaufa-
nia podmiot, np. operatora telekomuni-
kacyjnego, bank, organ podatkowy czy 
ZUS, i wysyła do złowionej ofiary fał-
szywą wiadomość e-mail lub link prze-
kierowujący na fałszywą stronę inter-
netową – zazwyczaj łudząco podobną 
do strony wykorzystywanej przez in-
stytucję, pod którą się podszywa. Czę-
sto wiadomości wysyłane przez oszusta 
mają cię przestraszyć i spowodować, że 
przestaniesz racjonalnie myśleć oraz 

podejmiesz natychmiastowe działa-
nie. Oszust próbuje cię przekonać, że 
w przypadku braku należytego dzia-
łania poniesiesz srogie konsekwencje. 
Pośpiech w takim wypadku jest najgor-
szym doradcą. 

Co Zrobić w sytuaCji, 
gdy masZ podejrZenie,  

że ktoś wyłudZił  
twoje dane?

Oczywiście lepiej zapobiegać wycie-
kom naszych danych, niż walczyć z ich 
skutkami. Ale co zrobić w sytuacji, kie-
dy padliśmy już ofiarą oszustwa? Osoby, 
które stały się lub podejrzewają, że mogą 
stać się ofiarami przestępstwa – kradzieży 
tożsamości, powinny jak najszybciej zgło-
sić sprawę na policję. O zdarzeniu należy 
powiadomić też instytucję, w której po-
służono się naszymi danymi. Jeśli uda się 
ustalić sprawcę, możesz dochodzić swo-
ich praw przed sądem, zarówno w trybie 
karnym, jak i cywilnym. 

  Ostrożnie traktuj wiadomości mailo-
we, szczególnie od nadawcy, od którego 
nie spodziewasz się korespondencji. Nie 
otwieraj w takich mailach załączników.
  Nie klikaj w linki zamieszczone w nie-
chcianych wiadomościach e-mail i w po-
stach zamieszczonych na portalach 
społecznościowych.

  Nie udostępniaj nikomu swoich lo-
ginów i haseł dostępu do systemów, 
aplikacji.

  Zainstaluj oprogramowanie 
antywirusowe.

  Dbaj o to, aby przeglądarka oraz urzą-
dzenia, z których korzystasz, były na 
bieżąco aktualizowane oraz korzystaj 
ze wszystkich dostępnych poprawek 
bezpieczeństwa.

  Pobieraj aplikacje na smartfony, table-
ty i komputery z wiarygodnych źródeł. 

Jak więc chronić się 
przed phishingiem?
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Ocet,
soda

i cytryna,
EKOSPRZĄTANIE
czyli...
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Ocet, sOda 
i cytryna  

– te trzy rzeczy 
wystarczą,  

by wysprzątać 
dOm na błysk. 

wiedzą o tym praktycy 
ekosprzątania, a ci, 
którzy dopiero chcą 

spróbować porządków 
bez chemii, mogą się 

o tym przekonać.

p erspektywa wysprzątania domu 
bez użycia detergentów niemal 
w każdym na początku budzi 
przerażenie. Tak duże, że boimy 

się nawet spróbować. Przed oczyma mamy 
mało przyjemną wizję mozolnego i mało 
efektywnego szorowania każdego centy-
metra kwadratowego. Efektów też spodzie-
wamy się wątpliwych: zacieków na szy-
bach, poszarzałych blatów, rdzawych plam 
w łazience i braku tego zapachu świeżości, 
który jest naszą nagrodą, gdy porządki do-
biegają końca. Ile w tym prawdy? 

Nie oszukujmy się. Ekosprzątanie 
nie jest tak szybkie i komfortowe jak z uży-
ciem współczesnej chemii, która bywa na-
prawdę skuteczna. Ale jego efekt wcale 

SODA  
jest zabójcą wszelkich 

tłustych plam. 

CYTRYNA  
likwiduje Osady  

i wybiela. 

OCET  
jest niezastąpiOny  
przy myciu Okien 

i dezynfekcji.

przepisów na ekologiczne środki czystości jest mnóstwo. 
najlepiej zacząć od sporządzenia zestawu, który przyda nam się 
do cotygodniowego sprzątania w domu.

bianka frejlich

nie musi być gorszy. Ekoporządki nie są 
też żadną katorgą, nie zajmują dużo wię-
cej czasu niż detergentowe sprzątanie. Za 
to sprzątanie eko ma kilka niezaprzeczal-
nych zalet. Po pierwsze oszczędzamy śro-
dowisko. O zgubnym wpływie fosforanów, 
kwasów i innych chemikaliów, które trafia-
ją najpierw do kanalizacji, a potem do rzek 
i wód gruntowych, można by napisać tomy. 
Po drugie oszczędzamy własne zdrowie. 
Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen po 
badaniach na naprawdę dużej grupie osób  
ustalili, że kontakt z chemikaliami do 
sprzątania jest równie niebezpieczny jak 
wypalenie 20 papierosów dziennie. Wdy-
chanie chemikaliów zawartych w środ-
kach czystości za każdym razem powoduje  

mikrouszkodzenia w płucach, co zwięk-
sza ryzyko zachorowania na astmę aż o 43 
procent! Po trzecie oszczędzamy pieniądze. 
Środki czystości nie są tanie, a ich ekolo-
giczne zamienniki –  tak. Butelka octu spi-
rytusowego kosztuje grosze, a jest to jeden 
z najsilniejszych środków dezynfekujących 
– zabija nawet prątki gruźlicy odporne na 
antybiotyki. Ta sama soda, której używa-
my do ciasta, jest bezwzględnym pogromcą 
wszelkich plam. Ba, potrafi także udraż-
niać rury! W porównaniu z odplamiaczami 
i środkami udrażniającymi – niemal za dar-
mo. Cytryny nie potrzebujemy dużo, a jeśli 
jej akurat nie mamy, zawsze możemy zastą-
pić ją kwaskiem cytrynowym. 

Płyn do mycia okien, płytek 
w łazience, chromowanych 
powierzchni baterii łazienkowych 
i kuchennych:

  litr ciepłej wody 

  2 łyżki octu 

  pół wyciśniętej cytryny

  kilka kropel olejku lawendowego 
(jest antybakteryjny) lub po prostu 
miętowego.

Zasada jest prosta: zaczynamy 
sprzątanie od okien, luster 
i szklanych powierzchni. kiedy 
zużyjemy trochę naszego 
specyfiku, dodajemy cieplej wody 
i przechodzimy do czyszczenia 
baterii (mniejsze stężenie octu), 
a na koniec – znów po dodaniu 
wody – myjemy płytki ceramiczne. 
resztę zużywamy do wyczyszczenia 
zasłonki prysznicowej – w ten sposób 
zabezpieczymy ją przed pleśnią.

Płyn do mebli i drewnianych paneli:
  dwie łyżeczki octu

  8 kropel oliwy z oliwek

  woda (nie więcej niż pół litra)

  kilka kropel olejku tymiankowego lub 
sosnowego.

Możemy nim czyścić nawet powierzchnie 
ze szlachetnego drewna. Ale do 
powierzchni lakierowanych, zwłaszcza 
na wysoki połysk, nie używamy octu. 
Zamiast niego dodajemy do naszego 
płynu sodę. 

Płyn uniwersalny do codziennego 
użytku:

  pól szklanki octu

  połówka wyciśniętej cytryny 

  ulubiony olejek eteryczny – kilka kropel

  woda – nie więcej niż litr

  dwie łyżki spirytusu salicylowego.

Zlew i wannę posypujemy sodą, dodajemy trochę 
wody i szorujemy gąbką aż do uzyskania konsy-
stencji pasty. Zostawiamy na kilka chwil. Potem do-
kładnie spłukujemy. Podobnie sedes. W tym wypadku 
zamiast wody dodajemy octu. Łazienkowe utrapienia 
to brudne fugi, zanieczyszczone odpływy i pleśń. Na te 
kłopoty także jest ekometoda. Przygotowujemy pastę 
z wody oraz sody i smarujemy nią fugi, po kwadransie 
zmywamy. Dwie łyżki sody wsypujemy do odpływów 
i zalewamy połową szklanki gorącego octu. Po 15 mi-
nutach spłukujemy gorącą wodą. Na pleśń szykujemy 
następujący roztwór: do połowy szklanki wody dolewa-
my 4 duże łyżki octu. I po pleśni!

ŁAZIENKA

POKOJEKUCHNIA

kamienia z czajnika pozbędziemy się, wlewając do 
niego kilka dużych łyżek octu, sok z wyciśniętej 
cytryny i wodę. Gotujemy i… czajnik jak nowy. Lo-
dówkę skutecznie umyjemy wodą, octem i cytryną. 
To najlepszy sposób, by pozbyć się z niej niemiłych 
zapachów. Do czyszczenia piekarnika robimy papkę 
ze szklanki sody, dwóch łyżek soli i oczywiście wody. 
Omijamy jedynie elementy grzewcze. Za to tą samą 
pastą wyszorujemy do czysta przypalone garnki. 

jeśli dywan jest wyjątkowo 
zabrudzony, możemy na te 
miejsca wysypać nieco sody, 
wetrzeć ją, a rano odkurzyć. 
Cytryna może służyć także 
jako odświeżacz powietrza. 
Kroimy ją na plasterki, suszy-
my i w bawełnianych worecz-
kach wieszamy w szafach. 
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P o niemal sześciu latach od uru-
chomienia smartDOM jest dzi-
siaj największym programem 
w Polsce oferującym usługi łą-

czone dla domu. Polacy pokochali moż-
liwość posiadania telewizji, internetu 
i telefonu w jednym zestawie, nie dziwi 
więc fakt, że program cieszy się ogromną 
popularnością. 

– Możemy śmiało powiedzieć, że 
smartDOM to program, który spraw-
dził się w polskich domach. Nasze wy-
niki i badania potwierdzają, że klienci 
są bardzo zadowoleni z korzyści, jakie 
przynosi im łączenie usług i chętnie się 
na nie decydują – mówi Justyna Kulka, 
Członek Zarządu Polkomtelu, Dyrektor 
Departamentu Strategii Marketingo-
wej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Świadczą o tym konkretne liczby:

•	 już 2	 miliony klientów korzystają 
z usług łączonych 

•	 łączna liczba posiadanych przez 
nich usług to 6	milionów

•	 więcej niż co	 trzeci klient Grupy 
Polsat łączy usługi i dzięki temu 
oszczędza.

– Cieszymy się, że klienci tak chętnie 
nas wybierają. W imieniu wszystkich za-
angażowanych w tworzenie programu 
smartDOM osób chciałabym podzięko-
wać za zaufanie, jakim zostaliśmy ob-
darzeni. To dla nas ogromny zaszczyt 
i satysfakcja, a zarazem motywacja do 
dalszego tworzenia produktów i ofert, 
które już się sprawdziły w tak wielu pol-
skich domach – dodaje Justyna Kulka.

Możliwość posiadania multime-
diów w jednym zestawie daje niesa-
mowity komfort psychiczny i wygodę. 
Wygodę użytkowania, wygodę zarzą-
dzania rachunkami, wygodę radzenia 
sobie z ewentualnymi problemami. 
Oprócz oszczędności wynikających 
z naliczanych rabatów możliwe jest 
zaoszczędzenie jeszcze jednego, w dzi-
siejszych czasach praktycznie najcen-
niejszego aspektu – czasu. A czas to 
pieniądz.

– Ze smartDOM-u korzystamy od 
samego początku. Po co biegać po salo-
nach, porównywać oferty i podpisywać 
kolejne umowy, kontaktować się z kil-
koma biurami obsługi klienta i pamię-
tać, kiedy trzeba zapłacić za telewizję, 
a kiedy za internet czy za telefon, skoro 

Program

świętuje
2 miliony zadowolonych klientów usług łączonych  

oraz 6 milionów Posiadanych Przez nich usług!
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można mieć wszystko w jednym miej-
scu – wyjaśnia Sławomir, lat 47, z Opola.

smartDom  
to idealne rozwiązanie dla osób, 
które racjonalnie rozporządzają 

domowym budżetem  
– nie lubią przepłacać, ale 
korzystają z nowoczesnych 

rozwiązań, wymagając najlepszej 
jakości usług.

Program smartDOM pozwala na ko-
rzystne i elastyczne łączenie nowocze-
snych usług Plusa i Cyfrowego Polsatu, 
dzięki czemu można zapłacić mniej 
za swoje rachunki i generować duże 
oszczędności. Znajdziemy tu zarówno 
telewizję satelitarną, kablową w techno-
logii IPTV i naziemną telewizję cyfro-
wą, jak i internet mobilny i domowy LTE 
oraz Plus Światłowód, Plus Abonament, 
telefon stacjonarny, ubezpieczenia, gaz 
czy monitoring. Spośród wszystkich 
tych propozycji możemy w dowolnym 
momencie wybierać te, których potrze-
bujemy, i oszczędzać na każdej dodanej 
do naszego pakietu usłudze. 

– Zaczynaliśmy od trzech podstawo-
wych usług – telewizji, internetu i tele-
fonu. Dzisiaj smartDOM to największy 
w Polsce i cieszący się ogromną popu-
larnością program oferujący szeroki 
zakres produktów, z  których korzysta 
każdy dom i rodzina. Nie jest to promo-
cja czasowa, a stała oferta pozwalająca 
cieszyć się uzyskanymi rabatami. 

18 lutego 2014		
–	START	programu	smartDOM!

grudzień 2014  
–	pół	miliona	klientów	usług	łączonych	

grudzień 2015  
–	milion	klientów	usług	łączonych		
i	3	miliony	posiadanych	przez	nich	

usług

grudzień 2017  
–	1,5	miliona	klientów	usług	

łączonych	i	4,5	miliona	posiadanych	
przez	nich	usług

Trochę historii,  
czyli jak to było…

smartdom
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*Dotyczy wybranych wariantów ofert, szczegóły w regulaminach z grupy ofert „Plus Internet stacjonarny” dostępnych na: www.plus.pl oraz u Doradców.
**Dotyczy promocji dla nowych klientów z ofertą elastyczną rodzinny IP + cinemax IP, z minimalnym zobowiązaniem od 20 zł/mies., przy umowach składających się z 24 okresów 
rozliczeniowych. szczegóły w Warunkach Oferty i regulaminach, dostępnych na  www.cyfrowypolsat.pl i u Doradców.

– Słuchamy uważnie, jakie potrzeby 
mają nasi klienci i staramy się na nie od-
powiadać, dzięki czemu dostępne są u nas 
wszystkie najważniejsze dla domu usługi 
i produkty, a wszystko to w jednym miej-
scu – przekonuje Justyna Kulka.

Z możliwości łączenia wybranych 
usług oraz wynikających z nich rabatów 
mogą także skorzystać w ramach pro-
gramu smartFIRMA osoby prowadzące 
własną działalność gospodarczą.

Program smartDOM oferuje dostęp do 
nowoczesnych usług, które spełnią ocze-
kiwania nawet najbardziej wymagającego 
konsumenta oraz uzupełniają się wzajem-
nie. Największą popularnością w polskich 
domach cieszy się zestaw składający się 
trzech usług: telewizji, internetu i telefo-
nu. Na przestrzeni lat do telewizji sateli-
tarnej Cyfrowego Polsatu, internetu LTE 
i telefonii komórkowej od Plusa dołączały 
kolejne usługi, a wśród nich na uwagę za-
sługują nowości ostatnich miesięcy – tele-
wizja internetowa z dekoderem, która po-
zwala oglądać nawet ponad 100 kanałów 
przez internet od dowolnego dostawcy 
i elastycznie włączać pakiety, kiedy chce-
my (usługa nie jest dostępna z rabatem 
smartDOM, więcej na str. 88), telewizja 
kablowa IPTV i Plus Światłowód. 

Telewizja kablowa w technologii 
IPTV zapewnia za pośrednictwem in-
ternetu stacjonarnego i bez koniecz-
ności montażu anteny satelitarnej do-
stęp do ponad 150 pozycji dobrze już 
widzom znanych z oferty telewizji sa-
telitarnej – najpopularniejszych stacji 
sportowych, filmowych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, informacyjnych oraz 
dla dzieci. Nowoczesny i zarazem bar-
dzo mały dekoder EVOBOX IP dzięki 
funkcjom TimeShift, reStart i CatchUP 
umożliwia oglądanie telewizji na wła-
snych zasadach. Kanały z wybranego 
pakietu oraz dodatkowe filmy i seriale 
na życzenie obejrzymy także mobil-
nie w serwisach Cyfrowy Polsat GO 
(z opcją ON THE GO) oraz HBO GO. 
Nowa usługa jest idealnym rozwią-
zaniem dla tych, którzy nie mogą lub 
nie chcą montować anteny satelitarnej 
– wystarczy mieć dostęp do internetu 
stacjonarnego o min. prędkości 8 Mb/s, 
np. Plus Światłowodu, by cieszyć się 
tym, co najlepsze w telewizji. 

Plus Światłowód to niezawodny, 
szybki, stabilny i nielimitowany inter-

net dla całej rodziny. Daje możliwość 
swobodnego korzystania z sieci na kilku 
urządzeniach i jednoczesnego oglądania 
telewizji kablowej w technologii IPTV. 

Uzupełnieniem tych ofert jest abo-
nament telefoniczny w Plusie, a w nim 

nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-
-y do wszystkich w Polsce oraz w ro-
amingu w Unii Europejskiej, a do tego 
pakiet danych. Taki składający się 
z trzech usług zestaw z rabatem smart-
DOM dostępny jest już od 90 zł/mies.!

Rabaty w smartDOM – 10 zł/mies. na 
każdą dokupioną usługę – naliczane są 
przez cały okres trwania umowy (wyjąt-
kiem są ubezpieczenie, gaz oraz monito-
ring), jest to więc oszczędzanie długoter-
minowe. Co ważne, każdą kolejną usługę 
możemy dokupić w dowolnym momen-
cie. To jasne zasady i nawet kilkaset zło-
tych oszczędności rocznie, bez najmniej-
szych wyrzeczeń. Reguły są proste – im 
więcej wybierzesz, tym więcej zyskasz. 

– Parę lat temu szukaliśmy sposo-
bu, żeby podreperować domowy bu-
dżet. Akurat kończyła nam się umowa 
na telefon komórkowy, a w telewizji 
zobaczyliśmy reklamę smartDOM-u. 
Stwierdziliśmy, że czemu nie? Do te-
lewizji od Cyfrowego Polsatu dobrali-
śmy telefon i internet od Plusa. W ciągu 
2 lat w  prosty sposób zaoszczędzili-
śmy aż kilkaset złotych! Wiemy, że to 
działa i w kolejnym kroku planujemy 
skorzystać z gazu i monitoringu, żeby 
zaoszczędzić jeszcze więcej – podkre-
śla Monika, lat 35, z Poznania.

Od samego początku ambasadorami 
programu  smartDOM  są Joanna Brodzik 
i Paweł Wilczak. Zarówno w życiu prywat-
nym, jak i zawodowym korzystają z usług 
Cyfrowego Polsatu i Plusa. Występują 
w duecie, gdzie bawią i inspirują odbior-
ców do skorzystania z usług operatora.

– Udział w kampanii programu smart-
DOM daje nam dużo satysfakcji. Możemy 
realizować przed kamerą kreatywne zało-
żenia scenariusza, by promować produkt, 
w który wierzymy i z którym się utożsa-
miamy – opowiada Joanna Brodzik.         

zacznij od zakupu podstawowych usług Plusa lub Cyfrowego Polsatu: 
telewizji, internetu lub telefonu.

dokup produkty i usługi z szerokiej oferty smartdoM. 
im więcej ich wybierzesz, tym więcej zaoszczędzisz.

Stwórz swój smartdoM i oszczędzaj!

Jak dołączyć do Domowego Programu oszczędnościowego smartDom?

1
2

3
zapytaj doradcę o szczegóły i razem dopasujcie usługi dla twojego domu.

Program smartDom  
to sposób na oszczędzanie przez 

dodawanie. z myślą o klientach Plusa 
i cyfrowego Polsatu stworzyliśmy 
bardzo proste i intuicyjne zasady, 

które pozwolą im jeszcze efektywnej 
zarządzać wydatkami na usługi 
telewizyjne i telekomunikacyjne. 

wystarczy posiadać jedną usługę, 
żeby przy zakupie kolejnych 

otrzymać atrakcyjny rabat. Program 
smartdoM to wymierne korzyści bez 
żadnych dodatkowych zobowiązań, 

sposób na kilkadziesiąt złotych 
oszczędności w ciągu miesiąca  

i nawet kilkaset w trakcie całego 
okresu trwania umowy  

– tłumaczy Justyna kulka.

Już 2 miliony Klientów 
wybrało smartDOM. Dołącz i Ty!

2 miliony Klientów smartDOM: liczba dotyczy Klientów programu smartDOM, programu smartFIRMA i innych ofert łączonych Plusa i Cyfrowego Polsatu.
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 KORYTARZ ŻYCIA
Ten przepis ma na celu zapewnienie jak 
najszybszego czasu przejazdu służb 
ratowniczych do poszkodowanych. 
Zgodnie z nowymi zasadami w razie sporego 
natężenia ruchu utrudniającego przejazd 
pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie 
ratowniczych, kierujący poruszający 
się drogą z dwoma pasami ruchu w tym 

Rewolucja
w kodeksie
drogowym

 PIERWSZEŃSTWO PIESZYCH
Rząd szykuje zmiany, które mają zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych na przejściach. 
Tych ostatnich często obarczano winą za 
wypadki na pasach, tłumacząc to wtargnięciem 
– nawet, gdy chodziło o osoby starsze czy 
niepełnosprawne, poruszające się wolno. 
Obecnie kierowcy, zbliżając się do przejścia 
dla pieszych, muszą zachować szczególną 
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu. Prawdopodobne 
przepis ten będzie zobowiązywał do ustąpienia 
pierwszeństwa zarówno pieszemu znajdującemu 
się na przejściu, jak i wchodzącemu na nie. Za 
wchodzącego na przejście ma być uznawany 
każdy, kto zatrzymał się przed przejściem 
zwrócony w jego stronę.

 WOLNIEJ!
Obowiązujące 
w nocy podwyższenie 
dopuszczalnej 
prędkości na terenie 
zabudowanym do 60 
km/h prawdopodobnie 
zostanie zniesione. 
Zaostrzone mają zostać 
kary za nadmierną 
szybkość. Każdy, kto przekroczy dopuszczalną 
prędkość o więcej niż 50 km/h, od razu 
będzie musiał się pożegnać z prawem jazdy. 
Niezależnie od tego, czy będzie to teren 
zabudowany (taki przepis już obowiązuje), czy 
niezabudowany. Ma też zostać wprowadzone 
ograniczenie prędkości w okolicach szkół 
i innych placówek oświatowych do 30 km/h.

 BUSPASY DLA OSOBÓWEK
Dotychczas to samorządy określały zasady 
poruszania się po buspasach. Mogły np. 
pozwolić, by z pasów dla autobusów korzystały 
motocykle lub taksówki. Teraz to rząd chce 
odgórnie wprowadzić zasadę, by buspasami 
mogły jeździć samochody, w których będą co 
najmniej 4 osoby w środku.

 „NIEGRZECZNI” KIEROWCY 
ZAPŁACĄ WIĘCEJ
Mają zostać wprowadzone wyższe kary dla 
jeżdżących „na podwójnym gazie”, a także 
wyższe stawki OC dla kierowców nagminnie 
łamiących przepisy ruchu drogowego. 
Rozważane jest także uzależnienie stawki 
mandatu od dochodów kierowcy.
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OBOWIĄZUJĄCE 
ZMIANY

ZAPOWIADANE 
ZMIANY

Jedne zmiany już weszły  
w życie – jak obowiązek jazdy 
 „na suwak” czy tworzenia 
korytarzy życia. Inne 
spodziewane są w najbliższych 
miesiącach – dotyczy to m.in. 
bezwzględnego pierwszeństwa 
pieszych na przejściach. 

Prawo o ruchu 
drogowym Przeżywa 
PrawdzIwą rewolucJę. 
JeślI nIe chcesz PłacIć 
mandatów, PrzeczytaJ  
I dobrze zaPamIętaJ.  
Kary są wysokie, ale w założeniu 
mają zwiększyć bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego.

Co istotne, powyższa dyspensa nie 
dotyczy kontrolowanego pojazdu, który 
musi zatrzymać się w miejscu do tego 
dozwolonym ‒ policjant nie powinien więc 
zmuszać uczestnika ruchu do zatrzymania 
pojazdu np. w zatoczce autobusowej.

 JAZDA „NA SUWAK”
Ma zmniejszyć korki oraz poprawić 
bezpieczeństwo podczas wykonywania 
manewru zmiany pasa ruchu, kiedy jeden 
z nich się kończy. Jazda „na suwak” polega  
na dojechaniu do zwężenia jezdni, a następnie 
przepuszczaniu przez każdy pojazd  
jednego pojazdu z pasa, który się kończy.  
Pojazd wpuszczany dojeżdża aż do końca 
dostępnego dla niego pasa jezdni, nigdy 
nie zmienia pasa jezdni wcześniej niż przed 
końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi 
wolne miejsce na pasie sąsiednim. Będąc 
już wpuszczonym, nie wpuszcza nikogo 
innego. Pojazd wpuszczający ustępuje 
jednemu pojazdowi z pasa, który się kończy, 
i robi to dopiero przy końcu tego pasa, 
nie wcześniej. Nie wpuszcza nikogo więcej, 
zachowuje odpowiedni odstęp  
od pojazdu poprzedzającego,  
by nie tworzyć sztucznego korka.

 SPISYWANIE STANU 
LICZNIKA
Spisywanie stanu licznika jest nowym, 
rutynowym elementem kontroli 
drogowej. funkcjonariusz ma prawo żądać 
dopuszczenia go do deski rozdzielczej 
pojazdu, by spisać aktualny przebieg. 
Odczyt każdorazowo przesyłany jest do 
Centralnej ewidencji Pojazdów i Kierowców, 
co pozwoli tworzyć rejestr aut wraz 
z ich przebiegiem i ograniczy proceder 
oszukiwania przy sprzedaży auta (tzw. 
cofanie licznika). Policjanci są zwolnieni 
z obowiązku spisywania stanu licznika przy 
kontrolach taśmowych – np. polegających 
na sprawdzaniu stanu trzeźwości kierowców 
– aby nie paraliżować ruchu na drodze. 

samym kierunku mają obowiązek zjechać 
odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej 
krawędzi jezdni. Z kolei na jezdni z więcej 
niż dwoma pasami ruchu w tym samym 
kierunku poruszający się skrajnym lewym 
pasem ruchu jest zobowiązany do usunięcia 
się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez 
zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, 
a poruszający się pasami sąsiednimi będą 
obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu 
uprzywilejowanego przez zjechanie jak 
najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

 KONTROLA DROGOWA 
„PO AmERYKAŃSKU”
Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli 
kierowca do czasu podejścia policjanta 
nie może ani gasić silnika, ani włączać 
świateł awaryjnych. Kierowca musi też 
zachowywać się przewidywalnie – powinien 
pozostać w bezruchu, a jego ręce powinny 
być widoczne dla funkcjonariusza, stąd 
obowiązek trzymania dłoni na kierownicy. 
Konieczność sięgnięcia po dokumenty 
do schowka czy leżącej na tylnej kanapie 
kurtki musi być poprzedzona zgodą 
funkcjonariusza. Podobna procedura 
dotyczy konieczności wyjścia z pojazdu 
i skorzystania z bagażnika. Policjanci 
otrzymali również dodatkowe uprawnienia, 
które w założeniu mają podnieść 
skuteczność kontroli. Dozwolone będzie 
m.in. przeszukanie samochodu – kierowca 
nie ma prawa uniemożliwić zrewidowania 
wnętrza pojazdu, bagażnika czy nawet 
komory silnika. Wedle nowych przepisów 
nieumundurowany policjant musi rozpocząć 
kontrolę od podania powodu zatrzymania 
kierowcy, przedstawienia się i okazania 
legitymacji służbowej. Ten ostatni punkt nie 
dotyczy umundurowanego funkcjonariusza, 
który powinien pokazać dokument dopiero 
na życzenie kontrolowanego.

 mIEJSCE KONTROLI 
DROGOWEJ
Zarówno radiowozy, jak i nieoznakowane 
samochody policyjne mogą prowadzić 
kontrole, stojąc na miejscach do tego 
nieprzeznaczonych: na znakach zakazu, 
na przystankach czy na fragmentach jezdni 
wyłączonych z ruchu. Jedynym kryterium 
wyboru miejsca postoju radiowozu pozostaje 
wymóg nieograniczania widoczności 
pozostałym użytkownikom ruchu 
i zachowania względów bezpieczeństwa. 
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O czekiwania rodziców co do 
bezpieczeństwa dzieci w au-
cie rosną, odpowiedzią są co-
raz doskonalsze rozwiązania 

technologiczne w tym zakresie i coraz 
bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące 
przewożenia najmłodszych. Nowością jest 
przykładowo wprowadzany w niektórych 
krajach europejskich wymóg montowania 
alarmu w fotelikach dziecięcych, co ma za-
pobiegać pozostawianiu maluchów samych 
w zamkniętych samochodach. W Polsce na 
razie się o tym nie mówi. Za to obowiązują 
przepisy nakazujące przewożenie dziecka 
w foteliku samochodowym do momentu, 
aż osiągnie ono 150 cm wzrostu. Od tej re-
guły istnieje tylko kilka odstępstw.  
• Gdy dziecko ma 135 cm wzrostu i co naj-
mniej 36 kg wagi, może podróżować bez 
fotelika, ale musi siedzieć na tylnym fote-
lu i być zapięte pasami bezpieczeństwa.
• Jeśli rodzic lub opiekun dziecka posiada 
zaświadczenie od lekarza o przeciwwska-
zaniu do stosowania fotelika,  dziecko nale-
ży jednak przypiąć pasami bezpieczeństwa.
• Kiedy podróżujemy z trójką dzieci, 
a w samochodzie nie ma możliwości za-
montowania z tyłu trzech fotelików, trze-
cie dziecko może siedzieć z tyłu, między 
fotelikami, ale powinno mieć przynaj-
mniej 3 lata i być przypięte pasami.
• Wyjątkiem jest też przewóz dzieci 
w pojazdach uprzywilejowanych, tj. 
pogotowia ratunkowego, policji, straży 
granicznej, straży pożarnej, straży miej-
skiej, a także taksówkach.

Przepisy dopuszczają także transport 
dziecka na przednim fotelu obok kierow-
cy. Muszą jednak zostać spełnione dwa 
warunki – dezaktywacja poduszki po-
wietrznej pasażera oraz ustawienie fote-
lika tyłem do kierunku jazdy.

Za niestosowanie się do obowiązu-
jących przepisów kierowca może do-
stać mandat w wysokości 150 złotych  
i 6 punktów karnych. Prawidłowe do-
branie fotelika, a następnie jego facho-
wy montaż i ułożenie w nim malucha 
ma niebagatelny wpływ na jego rozwój. 
Efektem zaniedbań mogą być deforma-

dy prawidłowego przewozu dzieci nie-
co się zmieniają. 

Niemowlak

Im mniejsze dziecko, tym większe 
ryzyko odniesienia przez nie poważnych 
urazów w przypadku nawet drobnej koli-
zji lub wypadku. Dlatego tak małe dzieci 
przewozimy tyłem do kierunku jazdy. 
Najważniejszą kwestią przy wyborze 
i montażu fotelika jest bezpieczeństwo, 
w dalszej kolejności dopasowanie do ana-
tomii dziecka, a następnie komfort jazdy 
małego podróżnego. Aby utrzymać naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa, należy 
– po pierwsze – kupić certyfikowany fote-
lik (bezwypadkowy, czyli de facto z ryn-
ku pierwotnego), a po drugie poprawnie 
go zamontować, zgodnie z instrukcją 
danego modelu (fotelik powinien być  
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Właściwy dobór i montaż fotelika 
samochodowego jest równie ważny 
dla bezpieczeństwa i prawidłowego 

rozwoju dziecka miesięcznego,  
jak i 12-latka. 

Nie dajmy się zWieść 
pOzOrOm, że starsze dzieckO  

Nie musi już być  
szczególNie chrONiONe  

przy przejazdach autem.

– róWNie WażNy dla NiemOWlaka, jak i NastOlatka

dopasowany do profilu tylnej kanapy bądź 
fotela pasażera – po montażu musi być sta-
bilny, nie kołysać się). W przypadku foteli-
ków dla noworodków i niemowlaków cała 
podstawka fotelika powinna dotykać sie-
dziska kanapy. Zaleca się, aby kąt nachyle-
nia pomiędzy linią pleców dziecka a pio-
nem wynosił 30–45 stopni. Do elementów 
zapewniających bezpieczeństwo dodać 
należy też pasy bezpieczeństwa (za naj-
bezpieczniejsze uznaje się pasy 5-punkto-
we z dodatkowym pasem biodrowym).

Dziecko DwuletNie

Po ok. 24 miesiącach wożenia dziecka 
w foteliku niemowlęcym przychodzi czas 
na pierwszą istotną zmianę – oto bowiem 
pojawia się już możliwość (choć nie – ko-
nieczność) montażu fotelika przodem do 
kierunku jazdy. Warto jednak pamiętać, 
że badania efektywności fotelików samo-
chodowych  (w tzw. crash testach, czyli 
symulowanych wypadkach z użyciem 
fantomów imitujących ciało dziecka) prze-
prowadzone przez niezależne organizacje 
konsumenckie (np. ADAC, AA TRUST czy 
EAMTC) wskazują, że wożenie dziecka 
plecami do kierunku jazdy jest rozwiąza-
niem najbezpieczniejszym. Mniejsze jest 
ryzyko uszkodzeń szyi, kręgosłupa i koń-
czyn. Pozostałe wytyczne dla dwuletniego 
pasażera pozostają te same – bezpieczeń-
stwo, prawidłowy rozwój i komfort. 

Niektórzy producenci fotelików za-
lecają ich wymianę, gdy dziecko rozpo-
czyna 3. rok życia. Inni oferują mode-
le, które rosną wraz z użytkownikiem 
(poprzez np. wyjmowaną wkładkę czy 
poduszkę). Trudno powiedzieć, która 
opcja jest lepsza – to już kwestia indy-
widualnego wyboru rodziców – gene-
ralnie im droższy fotelik, tym dłużej 
będzie nam służył. Jeżeli jednak pojazd 

zaliczył niewielką nawet stłuczkę (co 
wymusiło pracę fotelika, aby zaabsor-
bować energię powstałą w momencie 
zderzenia), lepiej nabyć nowe siedzisko.

Dziecko kilkuletNie

Dzieci w wieku od 4 lat powinny 
używać dostosowanych do swoich roz-
miarów fotelików samochodowych na-
zywanych siedzeniami podwyższający-
mi (bardziej potocznie – podstawkami 
lub podpupnikami). Jeszcze kilka lat 
temu funkcjonowały na rynku wyłącz-
nie siedzenia podwyższające, które nie 
posiadały oparcia. Okazało się jednak, 
że jest to rozwiązanie niewystarczające. 
Na rynek wprowadzono więc siedzenia 
podwyższające z wysokim oparciem 
(ang. high back booster seat). Foteliki te 
nie posiadają własnych pasów, lecz uży-
wane są wraz z 3-punktowym pasem 
bezpieczeństwa, będącym standardo-
wym wyposażeniem samochodu. Nazy-
wane są niekiedy urządzeniami pozycjo-
nującymi, gdyż poprawiają usadowienie 
młodego pasażera względem pasa bez-
pieczeństwa – jego część biodrowa leży 

płasko na udach, a część barkowa prze-
biega przez środek klatki piersiowej (tj. 
mostek) i przez środek barku dziecka.

Na rynku dostępnych jest wiele mo-
deli fotelików przeznaczonych do trans-
portu dzieci o wadze 15–36 kg. Foteliki 
w tzw. grupie II–III można montować 
przez pasy i system Isofix.

StarSze Dziecko

Na koniec zostaje najstarsze dziecko, 
wręcz nastolatek, i dobór fotelika dla nie-
go. Łatwizna? Nie do końca. Paradoksal-
nie to właśnie tym zakupem rodzice czę-
sto narażają swoje dzieci na największe 
niebezpieczeństwo. „No, bo jest już duże, 
prawie jak dorosły”. „No, bo wydaliśmy 
dużo na poprzednie foteliki, więc tu musi-
my oszczędzić”. „Poprzednie foteliki ku-
piliśmy bardzo porządne, a że przez tyle 
lat nie mieliśmy żadnej kolizji, więc teraz 
szkoda przepłacać”. To częste podejście 
rodziców do zakupu tego „ostatniego” fo-
telika. Tymczasem trzeba pamiętać o jed-
nym – 8-letnie dziecko waży jedynie oko-
ło 30 kilogramów. Masa i wielkość głowy 
nadal jest – proporcjonalnie do reszty cia-

ła – dużo większa niż u doro-
słego. Układ mięśni, ścięgien 
i kości nadal pozostaje niedoj-
rzały i nie w pełni rozwinięty. 
To ciągle tylko dziecko, które 
przy najmniejszym niekontro-
lowanym uderzeniu może na-
bawić się bardzo poważnego 
urazu czy wręcz kalectwa. Fo-
telik dla dużego dziecka wy-
bierać należy zatem z chłod-
ną głową – tym bardziej jeśli 
sprzęt ma służyć co najmniej 
kilka lat, musi być naprawdę 
wytrzymały. 

nikodem chinowski

typy fotelików:

Grupa 0
0–10 kg
0–9 miesięcy

Tylko 
w odpowiednio 

dobranym  
foteliku dziecko 

w aucie jest 
bezpieczne.

Starsze dziecko 
też potrzebuje 

specjalnego 
siedziska.

Grupa 1
9–18 kg
9 miesięcy–4 lata

Grupa 1, 2, 3
9–36 kg
1–11 lat

Grupa 2, 3
15–36 kg
4–11 lat

Grupa 3
22–36 kg
6–11 lat

cje szkieletu dziecka i napięcia mięśnio-
we. Jednak największą karą, jaką można 
ponieść, są poważne urazy czy nawet 
śmierć małego pasażera w wypadku. 

Wraz z wiekiem dziecka, a w szcze-
gólności z jego wzrostem i wagą, zasa-
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Wiosna to znakomity czas 
na dietetyczną reWolucję. 

idealna pora, by porzucić 
ciężkostrawne i tłuste potrawy, 

powiedzieć „bye, bye” śmieciowemu 
jedzeniu, ograniczyć cukier  

i postawić na ekologiczne produkty. 
a na koniec przekonać się,  

że możemy jeść smacznie i do syta, 
jednocześnie dbając o zdrowie  

i piękną sylwetkę.
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Grillowana
papryka

po grecku

PrzePisy ewy wachowicz ze strony: www.ewawachowicz.Pl

OWSIANKA z pyłkiem

składniki:
 200 g kaszy jaglanej  
 250 ml mleczka kokosowego  
 garść orzechów laskowych  
 garść daktyli suszonych  
 2 łyżki masła orzechowego  
 2 banany  sok z cytryny  
 czekolada gorzka  
  amarantus lub świeża mięta  
do dekoracji 

sposób przygotowania:
Kaszę przepłukać na sicie. przeło-
żyć do garnka, zalać mleczkiem ko-
kosowym, uzupełnić wodą i ugoto-
wać. Daktyle zmiksować z masłem 
orzechowym (jeśli owoce są bar-
dzo suche, to można je namoczyć). 
Banany obrać i pokroić w plastry. 
skropić sokiem z cytryny. Orzechy 
posiekać i wrzucić do wystudzonej 
kaszy. Nałożyć do pucharków. Na 
kaszy ułożyć banany, polać dak-
tylowo-orzechowym sosem. Ude-
korować łezkami z kaszy jaglanej 
(zrobić je, używając dwóch łyżek) 
i plasterkami bananów. Na wierzch 
zetrzeć trochę czekolady. Ozdobić 
miętą lub amarantusem.  

składniki:
 1 szklanka mleczka kokoso-

wego  4 łyżki płatków owsia-
nych  szczypta soli  1 jabłko 

 1 gruszka  1 łyżka miodu 
  1 łyżeczka pyłku pszczelego 

sposób przygotowania: 
mleczko przelać do garnka. 
Wsypać płatki. posolić i pod-
grzewać, aż zgęstnieją i zmięk-
ną. przełożyć do miseczki.  
Na wierzchu ułożyć pokrojo-

ne w kostkę owoce, polać 
miodem, posypać 

pyłkiem. 

Zdrowe przepisy 
Ewy Wachowicz

składniki:
 2 papryki  400 g sera feta  
 1 cebula  4 ząbki czosnku  
 2 łyżki oliwy  1 garść świeżej 

mięty  pieprz  oliwa do natłusz-
czenia tacki 

sposób przygotowania:
ser feta pokruszyć do miski, ce-
bulę drobniutko pokroić i dodać 
do sera. Czosnek przecisnąć 
przez praskę wprost do miski. 
Liście mięty posiekać i dorzucić 
do farszu. Dodać oliwę i doprawić 
świeżo zmielonym pieprzem (feta 
jest serem dość słonym, więc 
można pominąć sól). Dokładnie 

wymieszać. papryki umyć, prze-
kroić wzdłuż na pół i delikatnie 
usunąć gniazda nasienne – tak, by 
nie popsuć paprykowych „mise-
czek”. Tak przygotowaną paprykę 
posmarować po zewnętrznej 
stronie oliwą i napełnić farszem 
z sera feta. przenieść na tackę do 
grillowania (wcześniej posmaro-
wać ją oliwą) i umieścić na ruszcie. 
Grillować przez około 20 minut. 

Krem 
warzywny

z nutą grzybową

Ewa
Wachowicz

najpiękniejsza kobieta 
polskiej kuchni. Producentka 

i dziennikarka telewizyjna, 
prowadząca z sukcesem kilka firm. 
iii Wicemiss Świata, miss polonia, miss 

Świata studentek. Była rzeczniczką 
w rządzie premiera Waldemara pawlaka 

w latach 1993–1995. miłośniczka 
gotowania, autorka wielu książek 
kulinarnych. Od kilku lat prowadzi 

własny program „Ewa gotuje” 
emitowany na antenie polsatu w każdą 

sobotę ok. 10.00. W magazynie zdradza 
swoje kulinarne tajemnice. Gotuje 

smacznie, szybko i przede wszystkim 
zdrowo. Jako charyzmatyczna jurorka 

polskiej edycji „Top Chef” kształtuje 
młode pokolenia szefów kuchni  

i kulinarny gust polaków. 

Bądź

na wiosnę
FIT

składniki:
 mieszanka ulubionych sałat 

 kilka pomidorków koktaj- 
lowych  1 czerwona cebula 

Winegret:  1 łyżka musztardy  
 1 łyżka syropu klonowego lub 

miodu  2 łyżeczki soku z cytryny 
 sól  pieprz  6 łyżek oliwy

sposób przygotowania: 
sałaty przełożyć do miski. Dodać 
przekrojone na pół pomidorki oraz 
krążki cebuli. przygotować sos: 
musztardę połączyć z syropem 
klonowym, dodać sok z cytryny, 
przyprawić solą i pieprzem, cien-
kim strumyczkiem dolać oliwę, 
wymieszać. sałatę polać sosem 
tuż przed podaniem.  

składniki:
 ½ kg pieczarek  1 cebula 
 2 marchewki  2 ziemniaki 
 1 pietruszka  1 mały seler 
 kilka łyżek oliwy  
 1 łyżeczka tymianku  
 3 ząbki czosnku  
 1 litr wywaru jarzynowego  
 gałka muszkatołowa  
 pieprz biały  szczypta 

imbiru  garść pistacji  
do dekoracji 

sposób przygotowania:
Blachę do piekarnika 
wyścielić papierem do 
pieczenia i ułożyć na niej ob-
rane i pokrojone na kawałki 

warzywa oraz kapelusze 
pieczarek. skropić oliwą, 
przyprawić roztartym w dło-
niach tymiankiem i wstawić 
na 20–30 minut do piekar-
nika rozgrzanego do 180°C. 
Czosnek drobno posiekać, 
podsmażyć w garnku na łyż-
ce mocno rozgrzanej oliwy. 
Wlać wywar. Dorzucić upie-
czone warzywa oraz pie-
czarki. Zmiksować na gładki 
krem. przyprawić świeżo 
zmieloną gałką muszkato-
łową, białym pieprzem oraz 
mielonym imbirem i solą. 
podawać w kubku – krem 
udekorować pistacjami.   

JAGLANKA
bananowo- 
-daktylowa

Sałatka
ze słodko-kwaśnym dressingiem
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które sprzedają świeże mleko wprost do 
naszych własnych butelek), a w ostatecz-
ności do wyrobu jogurtu, kefiru czy sera 
nadaje się także mleko pasteryzowane 
ze sklepu. Właściwie każde poza UHT  
– z nim nawet nie próbujcie.

Trzeba też pamiętać, że mleko, nawet 
to prosto od rolnika, jest w dzisiejszych 
czasach zaraz po udoju schładzane. I żeby 
zechciało się zsiąść lub w inny sposób 
z nami współpracować, musimy je naj-
pierw podgrzać do 45°C. Nie potrzeba ter-
mometru – to na tyle mało, by można było 
do mleka włożyć palec i na tyle dużo, by 
nie można go w nim trzymać zbyt długo. 
W tej temperaturze megazdrowe probio-
tyczne bakterie (zarówno te dzikie, które 
już są w mleku, jak i hodowlane, które 
będziemy dokładać) przypominają sobie, 
że żyją. To dzięki nim mleko zamienia się 
m.in. w jogurt i to one mają, gdy regular-
nie jemy zdrowe przetwory mleczne, do-
broczynny wpływ na nasze jelita i odpor-
ność. Wznieśmy więc toast (domowym 
jogurtem) za bakterie (probiotyczne)!

Jeśli niestraszna ci laktoza, 
a bez białego sera, jogurtu, kefiru i innych nabiałów nie wyobrażasz sobie życia, 

koniecznie musisz spróbować domowej produkcji.

D laczego w Polsce wyrabianie 
w domu jakiegokolwiek na-
biału jest rzadkością, pozo-
staje naszą wielką narodową 

tajemnicą. Zrobienie kefiru, jogurtu czy 
pysznego twarożku jest znacznie prost-
sze niż kiszonek, konfitur i wielu innych 
rzeczy, które powstają niemal w każdym 
domu. W dodatku to, co proponują nam 
sklepy w nabiałowym asortymencie, 
może przyprawić o ból głowy już na 
etapie czytania etykiet. Konserwanty, 
sztuczne barwniki, skandalicznie niska 
zawartość truskawek w jogurcie tru-
skawkowym, a za to bardzo wysoka bu-
raka i – co najgorsze – olbrzymie ilości 
cukru dodawane właściwie bez sensu, bo 
nijak się to nie przekłada na walory sma-
kowe. Znalezienie w sklepie dobrych pro-
duktów mlecznych to nie lada wyczyn. 

Kolejnym argumentem za domowym 
wyrobem są opakowania. Policzcie uczci-
wie, ile plastiku trafiającego każdego ty-
godnia, a nawet dnia do waszych koszy 
na śmieci to właśnie kubeczki po serkach 
i jogurtach, buteleczki po kefirze, karto-
ny po maślance. Z pewnością lwia część! 
I fakt, że starannie je segregujecie, nie 
sprawia, że jesteście bez winy – tak, każ-
dy plastik niszczy planetę, ten zrecyklin-
gowany mniej, ale nadal. 

Dla tych, którzy jeszcze nie czują 
się przekonani, koronnym argumentem 
może być cena. W domowej produkcji 
litr dobrego jogurtu kosztuje ok. 4 zł. To 
wielokrotnie mniej niż płacicie teraz. 
Koszt kubeczka wyniesie góra kilkadzie-
siąt groszy, i to wliczając owoce, dobrej 
jakości miód i wszystko, co wam fanta-
zja podpowie, by do niego dodać. Jeśli 

raz zaczniecie produkować nabiał sami 
– prawdopodobnie będziecie to robić już 
zawsze. Bo sklepowe przetwory po pro-
stu przestaną wam smakować. 

To, że Polacy tak rzadko sami warzą 
nabiał, może mieć tak naprawdę tylko 
jedną przyczynę. Trudno u nas o dobrej 
jakości mleko. Czasy naszych mam czy 
babć, gdy butelkowane mleko ze złotym 
kapslem (czyli pełnotłuste, bo chude 
było z kapslem srebrnym, a inne kolory 
rezerwowano dla kolejnych wyrobów 
mlecznych) samo po drodze ze sklepu 
zmieniało się w zsiadłe, to niestety już 
przeszłość. Ale deficyt dobrego mleka 
to nie jest przeszkoda nie do przeskocze-
nia. Jeśli mieszkacie na wsi lub w małej 
miejscowości – na pewno w okolicy moż-
na kupić mleko prosto od krowy. W du-
żych miastach są mlekomaty (automaty, 

szYBki tWaroŻek
 2 litry mleka (min. 3 proc.)

 pół łyżeczki soli
 1/3 szklanki soku z cytryny 

Mleko podgrzewamy do temperatury 
90°C, zestawiamy z kuchenki i dodajemy 
sok z cytryny. Mieszamy i odstawiamy 
na 30 minut. Po tym czasie tworzą się 
grudki, które odcedzamy na wyłożonym 
gazą sicie (produktem ubocznym jest 
pyszna serwatka!). Ser zawijamy w gazę, 
przyciskamy czymś ciężkim, by jeszcze 
odciekał, i wstawiamy do lodówki.  
Po kilku godzinach jest gotowy. 
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szaleństwo
Białe

kuchnia
keFir tYBetaŃski

 4 łyżeczki ziaren kefirowych, 
zwanych też grzybkiem tybetańskim, 

lub 400 ml sklepowego kefiru
 1 litr mleka

Ziarna kefirowe zalewamy surowym 
mlekiem. Przykrywamy talerzykiem,  
gazą lub ściereczką. Zostawiamy  
na dobę w temperaturze pokojowej.  
Po tym czasie gotowy już kefir 
trzeba zamieszać i przecedzić przez 
plastikowe sitko. Grzybki przepłukać 
pod bieżącą wodą, aż będzie ona czysta, 
i przygotować z nich kolejną porcję kefiru, 
zalewając świeżym mlekiem.  
kefir smakuje najlepiej po schłodzeniu.

luiza łuniewska

JoGUrt coDziennY
 1 litr mleka  1 kubeczek jogurtu

 naturalnego sklepowego (bez mleka
 w proszku, żelatyny, skrobi, gumy 

guar i innych dodatków do żywności)

Podgrzewamy mleko do temperatury około 
45–50°C, zdejmujemy garnek z kuchenki. 
Do mleka wlewamy jogurt i dokładnie 
rozprowadzamy go w cieczy trzepaczką, 
a następnie szybko, by nie stracił ciepłoty, 
wlewamy go do wyparzonych słoików. 
Szczelnie je zakręcamy i chowamy, 
zawinięte, pod kołdry czy koce.  
ewentualnie do piekarnika, jeśli możemy go 
nastawić na 40°C. Po 8–12 godzinach jogurt 
będzie gotowy! Przy następnej produkcji  
nie będziemy potrzebować sklepowego 
jogurtu – będziemy mogli użyć własnego.
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każdej złotówki, możesz popaść w finansowe tara-
paty. Podobnie w pracy – nie wolno ci tracić czasu 
na głupoty, spuszczając z oczu wyznaczone cele. 

Panna
23.08–22.09

To rok, w którym wyjdziesz z cienia i będziesz 
się mógł cieszyć przychylnością gwiazd. 
Nadchodzi twój czas! Będziesz mógł rozwinąć 
skrzydła i zbudować solidny fundament dla 
kolejnych sukcesów w następnych latach. 
Jedynym zagrożeniem jest to, że spełnienie 
marzeń nie zawsze ma tak słodki smak, jak się 
spodziewamy – zwłaszcza gdy marzyliśmy 
przez długie lata. Jeśli Panna jest w stałym 
związku, w końcu uda się naprawić to, co przez 
lata stało na drodze do pełni szczęścia. Wolne 
Panny mogą się przekonać, że ich wyobrażenie 
o idealnym związku i partnerze przez lata było 
błędne. Teraz odkryją, czym jest prawdziwe 
uczucie i głęboka relacja. Nadwyżki finansowe, 
których nie będzie w tym roku brakować, trze-
ba mądrze inwestować. W pracy, jeśli od dawna 
marzyła ci się duża zmiana, teraz możesz śmia-
ło realizować swoje plany. 

Waga
23.09–22.10

Początek tego roku może wydać ci się nijaki. 
Niemal we wszystkich sferach życia zapanuje 
stagnacja: sprawy będą się przewlekać, projekty 
materializować bardzo powoli. Lepiej jednak niech 
nie kusi cię droga na skróty. Ten czas powinnaś 
po prostu przeczekać. Już wiosną pojawią się 
pierwsze oznaki ożywienia. Wtedy w miłości 
może spotkać cię coś, co można określić słowem 
„magia”. I nieważne, czy jesteś w stałym związku, 
czy dopiero szukasz uczucia. Wagi żyjące w poje-
dynkę staną się uwodzicielskie i bardzo atrakcyjne 
dla płci przeciwnej. Planety ostrzegają cię przed 
nieroztropnością w kwestiach finansowych. Jeśli 
zaufasz nieodpowiedniej osobie czy połaszczysz 
się na szybki zarobek, możesz w jednej chwili 
dużo stracić, nawet oszczędności całego życia. 
W pracy, niezależnie od tego, co aktualnie czujesz, 
musisz funkcjonować na najwyższych obrotach. 
Inaczej powstanie wrażenie, że odstajesz od resz-
ty, co może mieć bardzo niemiłe konsekwencje.

Skorpion
23.10–21.11

W tym roku będziesz bardzo mocno wierzył 
w swoje siły i możliwości. Niestety, nie będzie 
to przekonanie do końca uzasadnione. Jeśli 

w nieodpowiednim momencie zlekceważysz to, 
że ktoś wyciąga do ciebie pomocną dłoń, możesz 
za to drogo zapłacić. Nie ignoruj też dobrych 
rad, mogą ci się bardzo przydać. W miłości nie 
zamierzasz się zadowalać tym, co przeciętne, 
dostępne wszystkim śmiertelnikom. Będziesz 
chciał idealnego związku i stuprocentowego 
uczucia. I, niestety, ten pęd do doskonałości 
może doprowadzić cię do zguby. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o długoletni związek, czy o nową 
miłość. W sferze finansowej czeka cię huśtawka: 
pieniądze będą do ciebie płynąć, by szybko 
zdematerializować się wraz niespodziewanymi 
wydatkami. Możliwe, że w pracy czeka cię 
prawdziwa rewolucja. Choć sytuacja na początku 
może nie wyglądać najlepiej, jest spora szansa, że 
wyjdziesz na tym dobrze. Wystarczy, że będziesz 
podejmować dojrzałe decyzje. 

Strzelec
22.11–21.12

W tym roku poznasz ludzi, którzy zdecydują 
o twojej przyszłości na długie lata. Jest szan-
sa, że zbudujesz podwaliny pod nowe, lepsze 
jutro. O ile tylko zdołasz okiełznać chaos, który 
cię otacza. Musisz zachować umiarkowanie 
i postępować pragmatycznie, wówczas jest 
szansa, że spełnisz swoje odwieczne marzenia. 
W miłości to dobry czas na powiew świeżości. 
Zarówno w stałych związkach, które warto oży-
wić, szukając nowych pól wspólnej aktywności, 
jak i w poszukiwaniu nowych relacji z płcią prze-
ciwną. Być może dotychczas szukałeś nie tam, 
gdzie trzeba. Nie będziesz miał powodów do 
narzekań w sferze finansowej. Pozwolisz sobie 
na wiele rzeczy, które służą tylko twojej przy-
jemności. Jeśli jednak zamiast szybko pozby-
wać się pieniędzy, zainwestujesz je – możesz 
dodatkowo liczyć na duże zyski. W pracy nie 
unikniesz problemów, ale będziesz traktował 
je raczej jak wyzwania niż przeszkody, Dzięki 
takiemu podejściu uda ci się odnieść sukces. 

Koziorożec
22.12–19.01

W nowy rok astrologiczny wchodzisz z do-
kładnie ustalonymi planami i nikt, i nic nie za-
wróci cię z raz obranej drogi. Dzięki wytrwało-
ści i ciężkiej pracy uda ci się osiągnąć jeszcze 
więcej niż w poprzednich latach. Planety będą 
ci sprzyjać, więc z powodzeniem zrealizujesz 
nawet najambitniejsze przedsięwzięcia. 
W miłości czyjeś „nie” absolutnie cię nie znie-
chęci. Wytrwałość jest w cenie, ale pamiętaj 
też, że nie wolno tej drugiej osoby sobą przy-

tłaczać. Przypomnij sobie definicję związku 
partnerskiego i w tym kierunku podążaj. 
W ten sposób uda się zdobyć uczucia kogoś, 
kto od dawna ci się wymykał. Uważaj tylko, 
by nadmierne zaangażowanie w materialną 
sferę życia nie zaważyło na twoich szansach 
na miłość. Pieniędzy ci nie zabraknie, zdołasz 
też zapewnić sobie stały dochód na dłużej. 
W pracy będziesz działał jak dobrze zapro-
gramowana maszyna, staniesz się obiektem 
podziwu szefów i współpracowników. 

Wodnik
20.01–18.02

Choć początkowo przeciwności losu będą się 
piętrzyć, szybko wypłyniesz na spokojniejsze 
wody. Dlatego nie trać entuzjazmu i cierpliwie 
zabiegaj o to, na czym ci zależy. Jeśli pójdziesz za 
tą radą – wszystko się dobrze ułoży. Nagle okaże 
się, że jest lepiej, niż przypuszczałeś. W miłości 
będziesz eksperymentował i nie zawsze będą 
to próby udane. Możesz zrazić do siebie kogoś, 
z kim mógłbyś stworzyć fajny związek. Jeśli zo-
rientujesz się, że przesadziłeś, nie wahaj się wy-
cofać i przeprosić. Spróbuj skupić się na potrze-
bach i oczekiwaniach drugiej strony, satysfakcja 
będzie obopólna. W tym roku podejmiesz ważne 
decyzje w kwestiach finansowych – fortuna bę-
dzie ci sprzyjać, więc zyskasz zabezpieczenie na 
długie lata. Pracy będzie mnóstwo. Momentami 
nawał obowiązków może być frustrujący. Spró-
buj jednak jakoś to przetrwać.  

Ryby
19.02–20.03

To ważny rok, w którym uporządkujesz 
swoje życie. Skonkretyzują się twoje plany 
na przyszłość, marzenia przestaną być 
chaotyczne, a przedsięwzięcia wyjdą w końcu 
z fazy projektów. Gdy słońce znów wejdzie 
w znak Barana, nie będziesz już tym samym 
człowiekiem, co wcześniej. Tylko twoja 
marzycielska natura się nie zmieni. Na fali zmian 
przestaniesz bronić się przed bliskością i trzymać 
partnera na dystans. Dzięki temu twój związek 
rozkwitnie: być może udacie się w daleką podróż 
lub postanowicie poeksperymentować w sferze 
erotycznej. Samotne Ryby zamiast czekać, 
zaczną aktywnie poszukiwać nowego partnera. 
Gdy już znajdą, nie zabraknie im odwagi, by 
zrobić pierwszy krok. Nowe życie oznacza 
większe wydatki, ale nie powinieneś przy tym 
zapominać, że trzeba odłożyć coś na przyszłość. 
W swojej nowej, przebojowej odsłonie Ryby będą 
też święcić triumfy w pracy zawodowej.

Astrologiczna wiosna

20 marca,  
w wiosenną 
równonoc, 

rozpoczynamy 
nowy 

roczny cykl 
astrologiczny. 

starożytni, którzy 
stworzyli podwaliny pod 
współczesną astrologię, 

tego dnia świętowali 
rozpoczęcie nowego 

roku. trudno odmówić 
im logiki — gdy do życia 

budzi się przyroda, 
także będący jej częścią 

człowiek czuje,  
że w jego życiu 

rozpoczyna się nowy 
cykl. spójrz, co gwiazdy 

szykują dla ciebie  
w nadchodzącym roku.

Baran
21.03–19.04

Za tobą dość trudny rok – prawdopodobnie jesteś 
zmęczony i nieco rozgoryczony. Niestety, jeśli 
chce się żyć według własnych zasad, czasami 
przychodzi za to zapłacić. Na szczęście teraz 
los się do ciebie uśmiechnie. Jeśli popracujesz 
nad swoimi relacjami z ludźmi i wykażesz się 
wewnętrzną dyscypliną, osiągniesz wszystko, 
o czym marzysz. W miłości przestaniesz roz-
myślać o zawiedzionych nadziejach i przeszłych 
niepowodzeniach i szybko spotkasz szansę na 
wielkie uczucie. Jednak nie będzie to banalna mi-
łość, jak z romantycznego filmu: wasza relacja bę-
dzie na początku nieoczywista, a związek, gdy już 
wejdziecie w ten etap – niesztampowy. Jeśli już 
z kimś jesteś, musisz pamiętać, że przyjaźń z uko-
chaną osobą to najlepsza gwarancja, że związek 
przetrwa. Pielęgnuj wspólne pasje, spędzajcie 
razem dużo czasu. Długo oczekiwany przypływ 
gotówki nadejdzie, ale dopiero późną wiosną lub 
nawet wczesnym latem. W pracy nadal będzie 
nerwowo, ale rezultaty będą pozytywne i mogą 
zaważyć na twojej karierze na długie lata. 

Byk
20.04–20.05

To będzie bardzo intensywny rok. Przed tobą 
dużo pracy i sporo będzie się działo w sferze pry-
watnej. Dobrze, że cię to nie przeraża, bo lubisz 
„ruch w interesie”. W tym roku sukces możesz 
odnieść dzięki uporowi, ale i porażkę, gdy nara-
zisz się nieodpowiednim ludziom. Dlatego musisz 
zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem. W mi-
łości będziesz dążył do zacieśniania relacji: być 
może sformalizujesz związek, w którym jesteś od 
dawna. Jeśli szukasz swojej drugiej połowy, bę-
dziesz się rozglądał za kimś, z kim można spędzić 
życie. We wszystkim, co związane z pieniędzmi, 
gwiazdy będą ci sprzyjać. Zrealizujesz swoje 
projekty zawodowe, dobrze ulokujesz gotówkę, 
a może nawet wygrasz na loterii. W pracy bar-
dzo ważne będzie planowanie zadań tak, by ze 
wszystkim zdążyć.

Bliźnięta
21.05–20.06

Życie weźmie cię do galopu i narzuci ostrą dys-
cyplinę. Będziesz musiał się mocno starać, by 
wszystko ogarnąć. Najważniejsze jest ustalenie 
priorytetów. Już teraz, wiosną, warto zdecy-
dować, co chcesz osiągnąć w różnych sferach 
swojego życia, i twardo się tego trzymać. Jeśli 
się uda, zaliczysz ten rok do udanych. W miłości 

musisz uważać, zwłaszcza w kwietniu, bo ta 
druga osoba może pokazać swoje ciemniejsze 
oblicze. A chyba nie chcesz znów uwikłać się w 
toksyczną relację? Na szczęście twoja wytrwa-
łość w dążeniu do szczęścia przyniesie owoce. 
W drugiej połowie roku poczujesz się usatys-
fakcjonowany w sferze uczuciowej. Wiosna to 
najwyższy czas, by nauczyć się oszczędzania. Nie 
powinieneś żyć ponad stan ani czynić ryzykow-
nych inwestycji, bo możesz sporo stracić. Podob-
nie w pracy: musisz być skrupulatny, ostrożny 
i dobrze zorganizowany. 

Rak
21.06–22.07

Czujesz się osłabiony i masz wszystkiego dość? 
Tak działają na ciebie układy planet. Niestety, ten 
nie najlepszy wpływ może się utrzymywać przez 
sporą część roku. Na szczęście to subiektywne 
odczucie nie wpłynie na rzeczywiste osiągnięcia 
w nadchodzącym cyklu. Jeśli twoje cele będą 
realistyczne, zdołasz je osiągnąć. Nie powinieneś 
skupiać się na własnych negatywnych emocjach. 
Trzeba poświęcić za to możliwie najwięcej czasu 
ukochanej osobie. Będzie to z pożytkiem dla 
was obojga: ty znajdziesz ukojenie, a ona zyska 
pewność, że twoje uczucie jest szczere. Samotne 
Raki mają szansę na poznanie kogoś intrygują-
cego – zwłaszcza w drugiej połowie roku. Muszą 
tylko wykrzesać z siebie energię, by kontynuować 
dobrze zapowiadającą się znajomość. W kwestiach 
finansowych staniesz mocno na nogi. Gdy przed 
zimą podliczysz swoje aktywa, będziesz zadowolo-
ny. Także w pracy, nawet jeśli momentami będziesz 
miał jej dość, odniesiesz sukcesy. 

Lew
23.07–22.08

To będzie rok, w którym sporo się nauczysz, nieza-
leżnie od tego, czy masz taką chęć, czy nie. Dlatego 
łatwiej ci będzie, jeśli spróbujesz z entuzjazmem 
podejść do nowych rzeczy, życiowych lekcji i ludzi, 
których los postawi na twojej drodze. To będzie 
bardzo ważny rok w sferze uczuciowej. Twoje 
relacje z ludźmi mogą ulec przewartościowaniu. 
Jeśli nie byłeś fair wobec drugiej osoby, możesz 
dostać srogą lekcję życia. Gwiazdy dadzą ci czas, 
byś wszystko przemyślał. Za to rezultatem może 
być uporządkowanie sfery związków, zbudowanie 
czegoś naprawdę trwałego, być może na całe życie. 
Nadchodzi dobry czas na poważne, przemyślane 
inwestycje, ale stanowczo nie najlepszy na wyda-
wanie pieniędzy na przyjemności i błahostki. Jeśli 
nie będziesz pamiętał o skrupulatnym przeliczaniu 
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DLA FIRM

Rozwijaj biznes 
bez ograniczeń
Rozmowy, SMS-y bez limitu i Internet 
bez końca już od 20 zł (24,69 zł z VAT)

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminach Promocji: 
„Plus dla Firm 3.0”, „Plus WIELOSIM dla Firm 3.0” oraz w Regulaminie 
programu „smartFIRMA 4.5 – Telefon, Internet i Telewizja” dostępnych 
w Punktach Sprzedaży oraz na plus.pl. W ofercie dostępnych jest do 3 kart 
dodatkowych z rabatem na abonament w programie smartFIRMA 4.5. 
Szczegóły na plus.pl
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