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Targi Budownictwa EXPO DOM
22-24 marca 2019 r. 
Największe targi organizowane przez MTR, impreza która
jest zaliczana do największych wydarzeń tej branży 
w Polsce, a w opinii wystawców uważana jest za najlepszą
imprezę wystawienniczą „po tej stronie Wisły”.
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Czy odtwórczyni tytułowej roli w „Szaleństwach panny
Ewy” - filmie na którym wychowało się kilka pokoleń -
nadal prowadzi szalony tryb życia? str. 6

Ppłk Adam Kantor – postanowieniem Prezydenta RP –
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. str. 3

27 grud nia 1979 ro ku
wła śnie z Per fec tem 
wy je cha ła na kon cer ty
do Sta nów Zjed no czo -
nych. Tam spę dzi ła
ostat nie mie sią ce 
swo je go ży cia, wy stę pu -
jąc w ame ry kań skich
klu bach po lo nij nych.
Przed po dró żą zwie rzy ła
się dzien ni ka rzom, że
jest już zmę czo na cią -
gły mi wo ja ża mi i ma rzy
o ży ciu bar dziej sta bil -
nym, by mieć wię cej
cza su dla naj bliż szych,
a zwłasz cza dla swo jej
có recz ki Na ta lii. 

„Ania oba wia ła się te go wy jaz du.
Mó wi ła „nie lu bię wy jeż dżać sa ma”.
Kil ka dni przed po dró żą do pa dły ją Cy -
gan ki i po wie dzia ły, że ma bar dzo dłu gą
li nię ży cia. Dzień jej wy jaz du mam cią -
gle przed ocza mi. Na ta lia strasz nie pła -
ka ła, że ma ma wy cho dzi. Wzię łam ją
na rę ce i sta nę łam przy oknie. Ma cha ła
do niej i sa ma się roz pła ka ła. Gdy zo ba -
czy ła, że ja rów nież pła czę, wró ci ła się
i po wie dzia ła: „Ma mo, nie płacz. Po -
patrz – po ka za ła mi rę kę – bę dę ży ła
bar dzo dłu go. Cy gan ka mi to wy wró ży -
ła”. I od je cha ła...” – opo wia da ła ze
wzru sze niem o ostat nim spo tka niu
z cór ką mat ka ar tyst ki.

Trzy mie sią ce póź niej wra ca ła do do -
mu. Naj bliż si po je cha li na lot ni sko, by
po wi tać Anię. Nie ste ty, nie da ne im by -
ło uca ło wać i uści snąć jej jak zwy kle...

– Na krót ko przed tym tra gicz nym
dniem przy nio słem do stu dia tekst
o oba wach i lę kach osób po dró żu ją cych
sa mo lo ta mi. Nie spo tkał się on z przy -
chyl no ścią ko le gów. Mó wi li, że śpie -
wa ją o zwy kłych, ludz kich spra wach.
Chy ba mie li ra cję, bo ko go by ło wte dy
stać na la ta nie? Kil ka dni póź niej ktoś
wpadł do stu dia i po wie dział, że An ka
zgi nę ła w ka ta stro fie sa mo lo tu. Nie
wie rzę w prze zna cze nie, ale... – opo -
wia da au tor tek stów An drzej Mo giel -
nic ki. Tej sa mej no cy mu zy cy na gra li
utwór „Słoń ca jak by mniej”, na wią zu -
ją cy do wiel kie go prze bo ju pio sen kar -
ki. Uczci li w ten spo sób pa mięć zmar -
łej ko le żan ki.

Sa mo lot Pol skich Li nii Lot ni czych
„Ko per nik”, le cą cy z No we go Jor ku
do War sza wy, 14 mar ca 1980 ro ku, pod -
cho dząc do lą do wa nia uległ ka ta stro fie.
Na je go po kła dzie znaj do wa ło się 77 pa -
sa że rów i 10-oso bo wa za ło ga. Zgi nę li
wszy scy. Na dłu giej li ście ofiar tra gicz ne -
go wy pad ku zna la zło się rów nież na zwi -
sko An ny Jan tar -Ku kul skiej.

Je de na ście dni póź niej na Cmen ta -
rzu Waw rzy szew skim w War sza wie
ulu bio ną pio sen kar kę że gna ło bli sko 40
ty się cy osób. Na mo gi le spo czę ły naj -
pięk niej sze wień ce i wią zan ki. Naj -
wspa nial szy od war szaw skich kwia cia -
rek. Wśród eg zo tycz nych oka zów,
pierw sze kwia ty wio sny. Tej, któ rej
An na Jan tar już nie zo ba czy ła.

Od tam tej po ry co dzien nie na jej
gro bie po ja wia ją się świe że kwia -
ty – wzru sza ją ce do wo dy uzna nia ze
stro ny tych, któ rych choć nie zna ła, za -
wsze uwa ża ła za swo ich naj więk szych
przy ja ciół.

Czy�taj�str. 4-5

Nic nie może wiecznie trwać



To naj więk sza te go ty pu im pre za
na Pod kar pa ciu. Po nad 200 wy -
staw ców i ty sią ce zwie dza ją cych,
spe cjal ne ra ba ty na to wa ry i usłu gi. 

Na bli sko 7 tys. mkw. pod da chem
rze szow skiej Ha li POD PRO MIE i do dat -
ko wo 2 tys. mkw. po wierzch ni na ze -
wnątrz swo je ofer ty za pre zen tu ją pro du -
cen ci i dys try bu to rzy ma te ria łów bu -
dow la nych, wy koń cze nio wych i in sta la -
cyj nych, me bli oraz ele men tów wy po sa -
że nia wnętrz, pra cow nie pro jek to we,
pra cow nie ar chi tek tu ry kra jo bra zu, de -
we lo pe rzy, po śred ni cy w ob ro cie nie ru -
cho mo ścia mi oraz in sty tu cje fi nan so we.

Tar gi ad re so wa ne są do osób, któ re
pla nu ją bu do wę, re mon tu ją lub ada ptu ją
do my i miesz ka nia, a tak że aran żu ją wnę -
trze lub ogród. Ofer ta tar go wa ad re so wa -
na jest rów nież do tych, któ rzy za sta na -
wia ją się czy roz po cząć bu do wę, czy ku -
pić go to wy dom lub miesz ka nie? 

Te go rocz nym tar gom to wa rzy szyć
bę dzie II edy cja Kon gre su SMART PRO -

JECT, BU IL DING & CI TY, któ ry od bę -
dzie się 22 mar ca 2019 ro ku (pią tek).
Kon gres skie ro wa ny jest do firm i in sty -
tu cji dzia ła ją cych w ob sza rach bu dow nic -
twa, nie ru cho mo ści i ar chi tek tu ry.
Uczest ni ka mi wy da rze nia bę dą m. in.:
ar chi tek ci, de we lo pe rzy, in ży nie rzy,
przed sta wi cie le gmin i sa mo rzą dów oraz
in we sto rzy in dy wi du al ni. 

Tra dy cyj nie pod czas trwa nia tar -
gów bę dzie dzia ła ła Stre fa Po rad Ar chi -
tek ta (SPA). W jed nym miej scu bę dzie
moż na spo tkać do świad czo nych ar chi -
tek tów, spe cja li stów od pro jek to wa nia
obiek tów ku ba tu ro wych, kon struk cji
ale rów nież wnętrz, kra jo bra zu i ze spo -
łów urba ni stycz nych, któ rzy bę dą
udzie lać bez płat nych po rad oso bom od -
wie dza ją cym tar gi. 

Zło�ty�Me�dal�Pod�kar�pac�kie�go�Ryn�ku
Bu�dow�la�ne�go:

Tra dy cyj nie dla Wy staw ców zor ga -
ni zo wa ny zo sta nie pod czas tar gów kon -

kurs o Zło ty Me dal Pod kar pac kie go Ryn -
ku Bu dow la ne go. Ce lem kon kur su jest
wy ło nie nie i na gro dze nie naj lep szych
ma te ria łów i tech no lo gii ofe ro wa nych
na tar gach. Pa tro nat me ry to rycz ny
nad kon kur sem spra wu je Ka pi tu ła Kon -
kur su, w skład któ rej wcho dzą przed sta -
wi cie le: PZITB, PZITS, SARP, MTR.
Ka pi tu ła Kon kur su zwie dzi sto iska i oce -
ni pro duk ty pierw sze go dnia tar gów (6
kwiet nia). Te go sa me go dnia zo sta ną
wrę czo ne me da le i wy róż nie nia tar go we. 

Rze szow skie tar gi od lat są plat for mą
do na wią zy wa nia kon tak tów han dlo -
wych, zdo by wa nia kon tra hen tów, tak że
tych za gra nicz nych, dla te go ser decz nie
za pra sza my do zwie dze nia tar gów i ży -
czy my wie lu suk ce sów.

Go�dzi�ny�zwie�dza�nia�tar�gów:
22-23�mar�ca: 10: 00�–�18: 00
24�mar�ca: 10: 00�–�17: 00
Bi�let�wstę�pu: 5 zł� do na�by�cia�w ka�-

sach� bi�le�to�wych� znaj�du�ją�cych� się
przy wej�ściu�na te�re�ny�tar�go�we.�
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Ppłk Adam Kan tor – po sta no wie -
niem Pre zy den ta RP – zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Ko man dor skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Uro czy stość wrę cze nia od zna cze nia
przez wo je wo dę pod kar pac kie go Ewę
Le niart od by ła się 14 mar ca br. w Pod -
kar pac kim Urzę dzie Wo je wódz kim
w Rze szo wie. W spo tka niu wzię li udział
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar -
pac kie go Sta ni sław Kru czek i prze wod ni -
czą cy Za rzą du Re gio nu Rze szow skie go
NSZZ „So li dar ność” Ro man Ja kim.

Płk Adam Kan tor zo stał uho no ro wa -
ny  za wy bit ne za słu gi na rzecz prze mian
de mo kra tycz nych w Pol sce oraz za dzia -
łal ność kom ba tanc ką i spo łecz ną.

Adam Kantor odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
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Z tę sk no ty za uko cha ną có recz ką
przy spie szy ła swój po wrót o ty -
dzień. Sa mo lot, któ rym wra ca ła
z kon cer tów w Sta nach Zjed no czo -
nych, po wie lo go dzin nej po dró ży,
pod cho dząc do lą do wa nia roz bił
się za le d wie ki lo metr od pa sa star -
to we go war szaw skie go Okę cia. An -
na Jan tar ode szła zbyt wcze śnie,
nie skoń czyw szy na wet 30. ro ku ży -
cia. W tym cza sie ra dio roz brzmie -
wa ło naj więk szym hi tem z jej
ostat niej pły ty „Nic nie mo że wiecz -
nie trwać”.

Był 14 mar ca 1980 ro ku. Go dzi -
na 11: 15. War szaw skie lot ni sko prze peł -
nio ne oso ba mi, ocze ku ją cy mi na po wrót
swo ich bli skich zza oce anu. Wśród nich
tak że mąż pio sen kar ki Ja ro sław Ku kul -
ski, ma ma Ha li na Szme ter ling i ma ła Na -
tal ka, któ ra za le d wie dzie sięć dni wcze -
śniej ob cho dzi ła czwar te uro dzi ny.
„Tam to przed po łu dnie by ło sło necz ne.
Wiał jed nak sil ny wiatr, któ ry nie wia do -
mo dla cze go nie po ko ił. Na ta lia ści ska ła
moc no ma ły bu kie cik kwia tów, nie mo -
gąc do cze kać się spo tka nia z ma mą, któ -
ra dzień wcze śniej dzwo ni ła z No we go
Jor ku, że by po in for mo wać nas o swo im
przy lo cie. Wte dy po raz ostat ni usły sza -
łem jej głos i już ni gdy jej nie zo ba czy -
łem” – wspo mi nał ten tra gicz ny dzień Ja -
ro sław Ku kul ski.

Naj�trud�niej�szy�pierw�szy�krok
An na Ma ria Szme ter ling, bo tak

brzmia ło praw dzi we na zwi sko ar tyst ki,
przy szła na świat 10 czerw ca 1950 ro ku
w Po zna niu. „By ła nie zwy kle za rad ną
i spryt ną dziew czyn ką, uwiel bia ła to wa -
rzy stwo. Gdy tyl ko nada rza ła się oka zja,
wy my ka ła się na po dwór ko” – mó wi ła
w jed nym z wy wia dów mat ka ar tyst ki.
Cza su nie mia ła zbyt wie le, gdyż uczęsz -
cza ła do przed szko la mu zycz ne go
i od czwar te go ro ku ży cia uczy ła się gry
na for te pia nie. W szko le mu zycz nej,
ucho dzi ła za jed ną z naj zdol niej szych
uczen nic, bra ła czę sty udział w kon kur -
sach mło dych pia ni stów. Za le d wie pa rę
lat póź niej kon cer to wa ła już z Or kie strą
Fil har mo nii Po znań skiej. Edu ka cję mu -
zycz ną kon ty nu owa ła tak że rów no le gle
z na uką w li ceum.

Ja ko akom pa nia tor ka de biu to wa ła
w po znań skich klu bach stu denc kich
„Nurt” i „Od no wa”. Pa nu ją ca w nich at -
mos fe ra spo wo do wa ła, że po zaz dro ści ła
wo ka li stom i sa ma po sta no wi ła zo stać
pio sen kar ką. „Ma rzy łam o tym, by zo sta -
ła pia nist ką, ale nie mo głam jej za bro nić
ro bie nia te go, co spra wia ło jej praw dzi wą
przy jem ność” – mó wi ła pa ni Ha li na.

W 1968 ro ku wy stą pi ła na Fe sti wa lu
Pio sen ki Stu denc kiej w Kra ko wie, gdzie
otrzy ma ła wy róż nie nie. Po dob ną na gro -
dę przy wio zła rok póź niej z FA MY. Ma -
jąc 19 lat zo sta ła so list ką gru py Wa gan ci,

z któ rą wy lan so wa ła swój pierw szy wiel -
ki prze bój „Co ja w to bie wi dzia łam”.
W 1972 ro ku, przyj mu jąc pseu do nim es -
tra do wy Jan tar, przy wspar ciu swe go
przy szłe go mę ża, roz po czę ła so lo wą ka -
rie rę. Za śpie wa na na fe sti wa lu opol skim
w 1973 ro ku pio sen ka „Naj trud niej szy
pierw szy krok” za po cząt ko wa ła pa smo
jej nie zli czo nych suk ce sów.

Ra�dość�naj�pięk�niej�szych�lat
Rok póź niej uka za ła się jej pierw sza

pły ta dłu go gra ją ca „Ty le słoń ca w ca łym
mie ście”, któ ra sprze da na w licz bie 100
ty się cy eg zem pla rzy osią gnę ła pierw sze
miej sce na li ście mu zycz nych be st sel le -
rów. Ko lej ny long play „Za każ dy
uśmiech” to po dob ny suk ces i dru ga zło -
ta pły ta. W tym cza sie An na Jan tar roz po -
czę ła rów nież ka rie rę mię dzy na ro do wą.
Od wie dzi ła Ka na dę, USA, Zwią zek Ra -
dziec ki, Cze cho sło wa cję, Buł ga rię i Au -
strię, skąd przy wo zi ła ko lej ne na gro dy fe -
sti wa lo we. Pio sen ką „Sta ru szek świat”
w 1975 ro ku w So po cie wy śpie wa ła dru -
gie miej sce oraz, tak waż ną dla niej, na -
gro dę pu blicz no ści. „Ania mia ła licz nych
wiel bi cie li, któ rych czę sto przyj mo wa ła
na wet w do mu. Ni gdy nie czu ła się gwiaz -
dą, bar dzo nie lu bi ła te go okre śle nia. By ła
przez ca łe swo je krót kie ży cie zwy kłym
i ser decz nym czło wie kiem. Pa mię tam
tyl ko jed ną sy tu ację, kie dy nie mia ła
ocho ty na spo tka nia, au to gra fy. To by ło
wła śnie w So po cie w 1975 ro ku. By ła
cho ra i wy cień czo na, za ku li sa mi czu wał
le karz. Wprost ze sce ny ka ret ka za wio zła
ją do szpi ta la, gdzie ro ze gra ła się naj waż -
niej sza dla niej i Jar ka ba ta lia o ra to wa nie
ży cia nie na ro dzo ne go jesz cze dziec -
ka” – wspo mi na ła Ha li na Szme ter ling.

Wiel�ka�da�ma�tań�czy�sa�ma
An na Jan tar lu bi ła śpie wać pio sen ki

dra ma tycz ne: „Nie wierz mi, nie ufaj
mi”, „Tyl ko mnie po proś do tań ca” oraz
na stro jo we: „Dzień na dziei” czy „Ja ki je -
steś jesz cze nie wiem”. Do sko na le
spraw dza ła się rów nież w utwo rach
o trud nej li nii me lo dycz nej. Świad czy
o tym sin giel „You're The One
That I Want” z pio sen ka mi z fil mu „Gre -
ase”, na gra ny mi w du ecie ze Sta ni sła -
wem Soj ką. Z po wo dze niem lan so wa ła
pol skie wer sje za chod nich prze bo jów
z re per tu aru Ne ila Se da ki, Glo rii Gay -
nor, Bren dy Lee, Ab by.

Po ło wa 1978 ro ku to po czą tek ko lej -
ne go, ale i za ra zem ostat nie go roz dzia łu
w ka rie rze ar tyst ki. Się gnę ła wte dy
po trud niej sze pio sen ki, a jej pró by śpie -
wa nia w kon wen cji roc ko wej za po wia da -
ły się nie zwy kle in te re su ją co. Z te go
okre su po cho dzą choć by ta kie hi ty jak:
„Tak do brze mi w bia łym”, „Do żo ny
wróć”, „Nie ma pi wa w nie bie”, „Wiel ka
da ma tań czy sa ma” oraz dwa utwo ry
o wy mow nych ty tu łach „Spo cząć”, na -

39 lat pejzażu bez Anny
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gra ny z to wa rzy sze niem Per fec tu i „Nic
nie mo że wiecz nie trwać”, wy lan so wa ny
z Bud ką Su fle ra.

– Był to pierw szy utwór, któ ry
skom po no wa łem dla in ne go wy ko naw cy
niż ro dzi my ze spół. Nie ukry wam, że je -
go suk ces nie by wa le mnie za sko czył. Po -
zy tyw nie oczy wi ście. Po po wro cie Ani ze
Sta nów, by li śmy umó wie ni na na gra nie
ca łej pły ty. Nie ste ty los za de cy do wał
ina czej. Zdą ży li śmy za re je stro wać za le d -
wie kil ka wspól nych nu me rów. Po zo sta -
łe, któ re cze ka ły na jej po wrót, tra fi ły
do szu fla dy. Nie wy obra ża łem so bie, że -
by mógł je za śpie wać ktoś in ny niż An -
ka – opo wia da Ro mu ald Lip ko.

Polubiłam�pejzaż�ten��
- Mamy prawie nie pamiętam. Znam

ją głównie z nagrań, zdjęć i opowiadań
najbliższych. Utkwiły mi tylko jakieś

zamglone obrazy. Pamiętam jej długie,
czerwone paznokcie, dużo pierścionków
na palcach i to, że ubierała się na czarno.
Jednak przez cały czas wyczuwam jej
obecność - mówi Natalia Kukulska.

Józef Szmeterling, ojciec artystki, po
jej śmierci przez tydzień nie wychodził z
domu. Potem często przesiadywał w
pustym kościele św. Anny, w którym
dziewięć lat wcześniej brała ślub. Mówił
"Dla mnie nie umarła. Była, jest i będzie.
Wciąż żyje. Wiem, że żyje też w pamięci
wielu ludzi. Ciągle jest obecna w sercach
tych, którzy ją pokochali".

Rzeczywiście gwiazda artystki,
mimo że od jej śmierci minęło już ponad
36 lat, ciągle błyszczy. Wspomnienia o
Annie Jantar powróciły ze zdwojoną siłą
za sprawą Natalii. W 2000 roku
zorganizowała ona koncert
wspomnieniowy, w którym znani

wokaliści śpiewali piosenki jej mamy.
Pięć lat później ukazał się album "Po
tamtej stronie", którym uczciła jej
pamięć. W końcu w 2012 roku podczas
opolskiego festiwalu pomagała w
przygotowaniu wyjątkowego występu
"Życia mała garść", poświęconego
pamięci obojga jej rodziców.

W jednej ze swoich pierwszych
piosenek artystka śpiewała "Polubiłam
pejzaż ten, świat którego nie ma już...".
Nic bardziej mylnego. Świat Anny
Jantar, mimo tylu lat od jej odejścia,
wciąż istnieje. W świadomości jej
fanów, którzy głęboko do serca wzięli
sobie wers jednego z jej największych
przebojów "Radość najpiękniejszych
lat". Anna śpiewała w nim, że
"naprawdę umie żyć"...

MaRCiN�Kalita

Fot.�MaRCiN�Kalita,�aRChiWuM
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Ja ko na sto lat ka, jesz cze pod na -
zwi skiem Do ro ta Grze lak, za gra ła
głów ną ro lę w uwiel bia nych od po -
ko leń „Sza leń stwach pan ny Ewy”.
Swo jej przy szło ści nie zwią za ła
z ak tor stwem, choć w do ro słym ży -
ciu po ja wi ła się na ekra nie w se ria -
lach: „Gorz ka mi łość”, „Klan”, „Sa -
mo ży cie” i „Ple ba nia”. Jest ab sol -
went ką kul tu ro znaw stwa na Uni -
wer sy te cie Łódz kim. Ma dwóch sy -
nów: Ka je ta na i Sa mu ela.

Spo�ty�kam�się�z gwiaz�dą…
– … a na pisz tak, to znów zro bię

się… sza lo na (śmiech)!
Wła śnie o to chcia łem za py tać. Czy

od twór czy ni ty tu ło wej ro li w „Sza leń -
stwach pan ny Ewy” – fil mie na któ rym
wy cho wa ło się kil ka po ko leń – na dal pro -
wa dzi sza lo ny tryb ży cia?

– No wła śnie, od tam te go cza su
mnó stwo osób my śla ło, że je stem do -
kład nie ta ka jak Ewa, czy li zwa rio wa na

i sza lo na. Wie le z nich, kie dy mnie po -
zna wa ło, by ło wręcz za wie dzio nych. Ale
przez pe wien czas zda rza ło mi się re ago -
wać na oby dwa imio na. Kie dy ktoś wo łał
na uli cy Ewa, oglą da łam się. Zresz tą
do dziś nie któ rzy, je śli mnie roz po zna ją,
mó wią do mnie pa ni Ewo.

Bar�dzo�Ci�to�prze�szka�dza?
– Te raz już nie, to na wet bar dzo mi -

łe. Ale kie dy by łam na sto lat ką i wal czy -
łam o wła sną toż sa mość, mo men ta mi
mnie iry to wa ło. Cią gle mu sia łam po wta -
rzać, że nie je stem pan ną Ewą, tyl ko Do -
ro tą. Roz sąd ną, ustat ko wa ną i wy wa rzo -
ną dziew czy ną. Przy naj mniej tak mi się
wów czas wy da wa ło (śmiech). Zresz tą
re ży ser Ka zi mierz Tar nas w tych sza leń -
stwach po szedł w zu peł nie in nym kie -
run ku. Nie cho dzi ło prze cież o to, że
Ewa pa rę ra zy wy sko czy ła przez okno,
tyl ko o mi łość do lu dzi i obro nę pew nych
war to ści w tym za ga nia nym świe cie.

Więc je śli o to cho dzi, to rze czy wi ście
na dal je stem sza lo na (uśmiech)!

Po fil�mie� my�śla�łaś� o tym,� że�by
zo�stać� ak�tor�ką.� Dla�cze�go� sta�ło� się
ina�czej?

– Za sta na wia łam się, czy to tak na -
praw dę jest dla mnie. Ale po my śla łam,
że je śli nie spró bu ję, to bę dę te go ża ło -
wać przez ca łe ży cie. Po szłam więc na eg -
za mi ny i… wię cej tam nie wró ci łam.
Spró bo wa łam i to mi wy star czy ło. Choć
za wsze ma rzy łam o by ciu na sce nie, jesz -
cze bar dziej in te re so wa ło mnie sa mo
two rze nie te atru. Szyb ko zło ży łam więc
pa pie ry na kul tu ro znaw stwo na te atro lo -
gii i w tym się od na la złam. Przez wie le lat
pi sa łam sce na riu sze, gra łam i re ży se ro -
wa łam w te atrach of fo wych, pro wa dzi -
łam te atral ne au dy cje ra dio we, by łam in -
struk to rem oraz ko or dy na to rem pro jek -
tów te atral nych.

Jak�w ogó�le�zna�la�złaś�się�w fil�-
mie?

– W ga ze cie by ło ogło sze nie o zdję -
ciach prób nych do „Sza leństw pan ny
Ewy”. Wte dy do gło wy mi nie przy szło,
że mo gła bym wziąć w nich udział. Prze -
szedł więc pierw szy etap. Tra fi łam do -
pie ro na dru gi, po tym jak ktoś z pro duk -
cji przy szedł na mój spek takl do gru py
te atral nej w Pa ła cu Mło dzie ży. Po nim,

mnie i mo ją ko le żan kę za pro szo no
na prze słu cha nia.

Pa�mię�tasz�ile�dziew�cząt�ubie�ga�-
ło�się�o tę�ro�lę?

– Na dru gim eta pie ze bra no tyl ko…
trzy sta (uśmiech). Póź niej by ło jesz cze
pięć eta pów z udzia łem ak to rów.
W ostat nim bra ło już udział pięć dziew -
cząt.

Dla�cze�go� re�ży�ser� zde�cy�do�wał
się�wła�śnie�na Cie�bie?

– Kie dyś o tym roz ma wia li śmy, ale
szcze rze mó wiąc już nie pa mię tam. Po -
dob no zwró cił na mnie uwa gę już w dru -
gim eta pie. Mo że dla te go, że by łam je dy -

ną dziew czy ną z krót ki mi wło sa mi, któ re
ścię łam tuż przed prze słu cha niem
(śmiech). W fil mie war ko cze mia łam do -
cze pia ne, wło sy far bo wa ne, bo mo je na -
tu ral nie by ły ciem ne, a pie gi do ma lo wy -
wa ne.

Wiesz,�że�do ro�li�Ewy�star�to�wa�ła
też�Ju�sty�na�Sień�czył�ło,�obec�na�żo�na
two�je�go�fil�mo�we�go�part�ne�ra�Emi�lia�-
na�Ka�miń�skie�go?

– Wte dy z in ny mi dziew czy na mi nie
mia ły śmy bliż sze go kon tak tu. Do wie -
dzia łam się o tym kil ka lat te mu z jed ne -
go z wy wia dów pra so wych.

Pa�mię�tasz�ja�kąś�szcze�gól�nie�za�-
baw�ną�sy�tu�ację�z pla�nu?

– By ło ich ca łe mnó stwo. Ale mo że
po la tach zdra dzę jed ną z ta jem nic,
na któ re moż na so bie po zwo lić tyl ko
w świe cie fil mu. Cho dzi o to mo je słyn -
ne wy ska ki wa nie przez okno. Otóż
na pa ra pet wska ki wa łam w War sza wie,
ale z okna wy ska ki wa łam już w Mi la nów -
ku, gdzie krę co ne by ły sce ny do mu Za -
widz kich.

Zda�rza�Ci�się�za�sia�dać�przed te�-
le�wi�zo�rem,� kie�dy� le�cą� po�wtór�ki
„Sza�leństw”?

– Tak i to z ogrom nym sen ty men -
tem. Ale ni gdy nie uda je mi się obej rzeć
ca łe go fil mu. Do mo we obo wiąz ki wzy -
wa ją (uśmiech).

Krę�ci�się�łez�ka�w oku?
– Zda rza się. Ale ra czej wspo mi na jąc

to, co dzia ło się po za ekra nem.

Pa�mię�tasz� co� so�bie� ku�pi�łaś
za pie�nią�dze�za�ro�bio�ne�w fil�mie?

– Część od da łam ro dzi com. A sa ma
ku pi łam so bie mo je wy ma rzo ne pierw sze
skó rza ne ofi cer ki i bar dzo mod ny wów -
czas ko żu szek, któ rych oczy wi ście
od daw na już nie mam.

Dziś� też�po�zwa�lasz�so�bie�na ja�-
kieś�sza�leń�stwa?

– Nie ustan nie (śmiech). Zresz tą ja
lu bię tak żyć! Lu bię ry zy ko wać, sta wiać
na nie pew ne. Za wie rzać in tu icji, a nie ko -
niecz nie roz sąd ko wi.

RoZ�Ma�Wiał�MaR�CiN�Ka�li�ta

Fot.�MaR�CiN�Ka�li�ta,�aR�Chi�WuM
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Jeszcze zdarza mi się zaszaleć
Roz�mo�wa�z�DOROTĄ�LATOS
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Wo ka list ka mó wi sta now cze
nie po ni ża niu in nych osób po przez
ob raź li we ko men ta rze w In ter ne -
cie. Pod kre śla też, że od wa gi hej te -
rom do da je po zor na ano ni mo wość
i bez kar ność. Dla te go też wo ka list -
ka za de kla ro wa ła swój udział w za -
ini cjo wa nym przez Do dę kon cer cie
Ar ty ści prze ciw nie na wi ści – Hejt
off. W ten spo sób chce za chę cić
wszyst kich do re flek sji i za ape lo -
wać o za prze sta nie mo wy nie na wi -
ści, za rów no w sie ci, jak i w de ba -
cie pu blicz nej.

Ar ty ści ze swo je go do świad cze nie
wie dzą, że hej te rzy by wa ją bez li to śni.

W do mo wym za ci szu, czę sto nie ma jąc
po my słu na swo je ży cie, szka lu ją, ob ra ża -
ją i po ma wia ją w sie ci ko goś, kto cięż ko
pra cu je na swój suk ces. Nie któ rzy dzia ła -
ją pod wpły wem im pul su, by roz ła do wać
emo cje, in ni – umie jęt nie do bie ra ją sło -
wa tak, aby jak naj bar dziej za bo la ły.

– Szko da, że hejt zro bił się ja kiś ta ki
mod ny. Ano ni mo wość do da je od wa gi
tchó rzom i to jest przy kre. Ale bar dzo
moc no wie rzę w to, że lu dzi do brej wo li
jest wię cej – mó wi agen cji New se ria Sar -
sa, wo ka list ka.

Sar sa wie rzy, że hejt w koń cu stra ci
na po pu lar no ści i w sie ci za miast ob raź li -

wych ko men ta rzy bę dzie się po ja wiać
kon struk tyw na kry ty ka.

– My ślę, że zmia na mo że na stą pić
w mo men cie, w któ rym każ dy sam się
nad tym za sta no wi i tej zmia ny bę dzie
chciał do ko nać, za czy na jąc od sie bie
i te go, co ro bi sam w ży ciu. Za wsze
wszyst kie tren dy za ta cza ją ko ło, więc
mam na dzie ję, że wró ci my do war to ści
bar dziej po zy tyw nych. W su mie chy ba
już do szli śmy do ja kiejś ta kiej gra ni cy
te go i to wszyst ko za czy na się zmie -
niać – mó wi.

Sar sa bez wa ha nia zgo dzi ła się więc
na udział w kon cer cie Ar ty ści prze ciw
nie na wi ści – Hejt off. Po mysł na ta ką im -
pre zę zro dził się po tra ge dii w Gdań sku,
gdzie pod czas kon cer tu WOŚP pre zy -

dent mia sta zo stał śmier tel nie ugo dzo ny
no żem. Wte dy też Do da, za na mo wą
swo ich ob ser wa to rów na In sta gra mie, za -
ape lo wa ła do ko le gów z bran ży, aby zor -
ga ni zo wać kon cert, któ ry po łą czy fa nów
róż ne go ro dza ju mu zy ki.

– Nie wiem, czy kon cert ja ko kon -
cert jest w sta nie to tal nie zmie nić czy jeś
my śle nie. Ale mo ja obec ność tam jest
po dyk to wa na tym, że lu bię wy cho dzić
do lu dzi, grać dla nich i mó wić im, że mi -
łość jest więk szą war to ścią, a życz li wość
i zgo da bu du ją pięk ne rze czy. A je śli ktoś
chce się stać po pu lar nym czy sław nym,
oplu wa jąc dru gie go czło wie ka, to się te -
mu po pro stu sprze ci wiam.

ŹRó�Dło:�NEW�SE�Ria.�Pl

Dzien ni kar ka na sta łe za miesz ka ła
w Gre cji, speł nia jąc tym sa mym
ma rze nie z dzie ciń stwa. Do prze -
pro wadz ki przy go to wy wa ła się
przez bli sko 10 lat, stop nio wo wy -
co fu jąc się z me diów i szu ka jąc
moż li wo ści pra cy zdal nej. Twier dzi,
że w Gre cji urze ka ją za rów no nie -
sa mo wi ty kli mat, jak i uśmiech nię -
ci, po moc ni i po zy tyw nie na sta wie -
ni do ży cia lu dzie. 

Pau li na Mły nar ska za chwy ci ła się
Gre cją już we wcze snym dzie ciń stwie.
W la tach 70., ja ko sze ścio let nia dziew -
czyn ka, od wie dzi ła z ro dzi ca mi wy spę
Sko pe los, po zna jąc styl ży cia cał ko wi cie
od mien ny od pol skie go. Wspo mi na, że
ocza ro wa ła ją peł na ko lo rów i bez tro ski
śród ziem no mor ska eg zy sten cja, kon tra -
stu ją ca z sza ro ścią ko mu ni stycz nej Pol -
ski. Od te go cza su sta le tę sk ni ła za Gre -
cją i ma rzy ła o za miesz ka niu tam na sta -
łe – pod czas tej pierw szej po dró ży obie -
ca ła so bie bo wiem, że na dej dzie mo -
ment, gdy prze pro wa dzi się do uko cha -
ne go kra ju.

– Za ko chu je my się w pew nych miej -
scach. Dla mnie ta kim miej scem za wsze
by ła Gre cja. To jest wszyst ko, świa tło, za -
pach, przede wszyst kim fan ta stycz ni lu -
dzie, to jest spe cy ficz ny ro dzaj na stro ju,
któ ry tam pa nu je na wet te raz, kie dy tam
jest cięż ko – mó wi Pau li na Mły nar ska
agen cji in for ma cyj nej New se ria Li fe sty le.

Pod kre śla, że do prze pro wadz ki
przy go to wy wa ła się od bli sko 10 lat.
Krok po kro ku wy co fy wa ła się z pra cy
w me diach, de cy do wa ła się wy łącz nie
na współ pra cę zdal ną, co raz śmie lej kro -
czy ła też no wą ścież ką roz wo ju za wo do -
we go, ja ką sta ła się dla  niej jo ga. W te
spo sób mo gła pra co wać, rów nież bę dąc
w po dró ży, z da la od Pol ski i sta cjo nar -
nych re dak cji. Rok te mu wresz cie zre ali -
zo wa ła ma rze nie i ku pi ła nie wiel ki dom
na Kre cie. W po ło żo nym w gó rach bu -
dyn ku urzą dzi ła nie  tyl ko miesz ka nie,
lecz tak że stu dio jo gi, w któ rym cza sa mi
pro wa dzi za ję cia.

– Wie le osób py ta: Coś ty zro bi ła?
Prze no sisz się do kra ju, w któ rym sza le je
kry zys. Żar to bli wie od po wia dam cza sa -
mi, że po nie waż ist nie je du ża szan sa, że

w Pol sce bę dzie my mie li za ja kiś czas
Gre cję, to ja już mam Gre cję. Dla mnie
to nie ma zna cze nia, bo po pro stu je stem
za ko cha na w tym kra ju od bar dzo wie lu
lat – mó wi Pau li na Mły nar ska.

Zda niem gwiaz dy na Kre cie kry zys
go spo dar czy nie  jest tak moc no od czu -
wal ny jak w Gre cji kon ty nen tal nej, głów -
nie ze wzglę du na tu ry stycz ny cha rak ter
wy spy. Dzię ki rol nic twu i sta łe mu na pły -
wo wi tu ry stów Kre ta jest sa mo wy star -
czal na, choć i tu miesz kań ców do ty ka ją
pro ble my, m. in. nie daw ne re stryk cje
wy ni ka ją ce z kon tro li ka pi ta łu. Grec kie
wła dze wpro wa dzi ły ogra ni cze nia w ilo -
ści wy pła ca nej go tów ki, co ude rza ło
głów nie w przed się bior ców. Do dziś
miesz kań cy Kre ty spo ty ka ją się z ob -
ostrze nia mi do ty czą cy mi wy ko ny wa nia
prze le wów za gra nicz nych.

– Po la cy so bie nie  do koń ca zda ją
spra wę z te go, kie dy mó wi my: „W Pol -
sce mo że być dru ga Gre cja, jak prze sa -
dzi my z bu dże tem”, bo to bar dzo utrud -
nia ży cie co dzien ne, na gle pań stwo bar -
dzo moc no wkra cza w na sze ży cie co -
dzien ne, kon tro lu jąc prze pły wy na szych
pie nię dzy, i na praw dę pa trzy nam na rę -
ce – mó wi gwiaz da.

Pau li na Mły nar ska pod kre śla jed -
nak, że Gre cy nie  ma ją skłon no ści

do na rze ka nia i lu bią się cie szyć ży ciem,
na wet je śli wią że się ono z przej ścio wy -
mi pro ble ma mi. Gwiaz da od naj du je
wie le po do bieństw z miesz kań ca mi
Pod ha la, na któ rym spę dzi ła wie le lat
ży cia i któ re dość do brze po zna ła. Jej
zda niem Gre ków i Po la ków z tej czę ści
kra ju ce chu je to sa mo po czu cie hu mo -
ru, za dzior ność i sto ic kie po dej ście
do pro ble mów.

– Jest ta kie po wie dze nie na Pod ha lu,
jak coś się nie uda, w ja kimś urzę dzie coś
się za ła twia: „Wie Pa ni, Pa ni Ma ry siu, jest
ta ki pro blem, że ja tu taj nie  zdą ży łam
z tym pa pie rem”, wte dy na Pod ha lu pa da
sa kra men tal ne zda nie: „Nic się nie dzie -
je”, a w Gre cji mi mó wią, po an giel sku się
na ra zie po ro zu mie wa my: „Don’t wor ry
abo ut that” – mó wi gwiaz da.

Pau li na Mły nar ska twier dzi, że pod -
czas prze pro wadz ki mia ła wie le szczę -
ścia. Nie mal na tych miast zna la zła dom
pa su ją cy do jej ocze ki wań, spo tka ła się
też z życz li wo ścią i po mo cą ze stro ny
miej sco wych lu dzi, któ rzy po mo gli jej
w prze pro wadz ce. Wciąż po ko nu je drob -
ne trud no ści, choć by ję zy ko we, do pie ro
uczy się bo wiem grec kie go, jest jed nak
szczę śli wa z za miesz ka nia w wy ma rzo -
nym kra ju.

ŹRó�Dło:�NEW�SE�Ria.�Pl

Szkoda, że hejt zrobił się taki modny

Zakochujemy się w pewnych miejscach
Dla mnie takim miejscem zawsze była Grecja
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Na ry nek tra fia co raz wię cej ro dza -
jów urzą dzeń wcho dzą cych w skład
in te li gent ne go do mu. Smart Ho me
to już nie tyl ko te le wi zor, sys tem na -
gło śnie nia czy na wet pral ka i lo dów -
ka ste ro wa ne za po mo cą apli ka cji
mo bil nej. Te raz to już tak że in te li -
gent ne oświe tle nie, któ re kon tro lo -
wać moż na za po mo cą gło su. Na ry -
nek tra fi nie ba wem pierw sza in te li -
gent na ża rów ka LED o mo cy rów no -
waż nej 100 wa tom. Za pre zen to wa -
no tak że in te li gent ny re flek tor, któ ry
po pra wi bez pie czeń stwo do mu,
chro niąc przed wła my wa cza mi.

– Na rzę dzia in te li gent ne go oświe tle -
nia po zwa la ją na ste ro wa nie za po śred -
nic twem wie lu urzą dzeń i z wy ko rzy sta -
niem róż nych me tod, ta kich jak głos. Te -
go rocz ną na gro dę CES za in no wa cyj ność
otrzy ma li śmy za pierw szą na świe cie ża -
rów kę o mo cy rów no waż nej 100 wa tom,
da ją cą ja sność 1500 lu me nów. Jest ona
jed no cze śnie in te li gent ną ża rów ką, któ rą
moż na ste ro wać za po śred nic twem asy -
sten ta Go ogle lub Ama zon – mó wi agen -
cji in for ma cyj nej New se ria In no wa cje
Alex Ru an z fir my Sen gled.

Do ro dzi ny sys te mów in te li gent ne go
do mu do łą cza ją co raz to now sze ro dza je

urzą dzeń. In te li gent ne oświe tle nie to jed -
nak wciąż jed no z naj waż niej szych punk -
tów smart ho me, któ rym moż na ste ro -
wać za po mo cą gło su. Z dru giej stro ny
trend ener go osz częd no ści po wo du je, że
w skle pach co raz rza dziej moż na spo tkać
ża rów ki o du żej mo cy. Na pół kach skle -
po wych zna leźć moż na zwy kle LED -owe
ża rów ki, któ rych ja sność ma od po wia dać
ja sno ści emi to wa nej przez ża rów ki o du -

żych mo cach. W wie lu przy pad kach ja -
sność jed nak nie do koń ca od po wia da de -
kla ro wa nej, stąd za po trze bo wa nie na ża -
rów ki o wyż szej mo cy.

Ża rów ka za pro po no wa na przez ame -
ry kań ską fir mę Sen gled ce chu je się więk -
szą mo cą niż do tych czas do stęp ne
na ryn ku ża rów ki in te li gent ne. Te naj czę -
ściej ce cho wa ły się mo cą o rów no war to -
ści 60 wa tów.

– Je ste śmy obec nie je dy ną fir mą,
któ ra ma w swo jej ofer cie ta kie ża rów ki.
Ża rów ka 100 W jest rów nież in te li gent -
nym roz wią za niem, za tem na si klien ci
otrzy mu ją ża rów kę emi tu ją ca naj wię cej
świa tła, któ ra rów nież jest ża rów ką in te -
li gent ną z funk cją ste ro wa nia gło -
sem – za pew nia Alex Ru an.

Z ba da nia opra co wa ne go na pod -
sta wie an kie ty kon su menc kiej Ac cen -

tu re 2019 wy ni ka, że 93 proc. osób ko -
rzy sta ją cych z asy sten tów gło so wych
uży wa ich do ob słu gi urzą dzeń in te li -
gent ne go do mu. Dla te go pro du cen ci
de cy du ją się na wpro wa dza nie na ry -
nek co raz szer szej ga my urzą dzeń
smart ho me, ob słu gi wa nych za po mo cą
gło su.

Sen gled na tar gach CES 2019 w Las
Ve gas za pre zen to wał rów nież in te li gent -
ny re flek tor, któ ry ma czu wać nad bez -
pie czeń stwem w do mu.

– Re flek to ry te są urzą dze nia mi
ze wnętrz ny mi, wy kry wa ją cy mi ruch
w mo men cie, gdy w po bli żu znaj du ją
się lu dzie, zwie rzę ta czy sa mo cho dy.
Po wy kry ciu ru chu, świa tło zo sta je
włą czo ne. Lecz au to ma tycz ne uru cho -
mie nie nie  jest je dy ną opcją. Moż -
na usta wić funk cję „we wnątrz”, któ ra
po zwa la na włą cze nie świa tła rów nież
we wnątrz bu dyn ku. Je że li do na sze go
do mu zbli ża się in truz, po my śli, że
ktoś jest we wnątrz – prze ko nu je eks -
pert.

We dług pro gnoz Mar ket sand -
Mar kets ry nek in te li gent ne go oświe -
tle nia w 2023 r. osią gnie war tość 21
mld dol.
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Inteligentnym oświetleniem 
można już sterować za pomocą głosu
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Ktoś kie dyś po wie dział, że „dom
bez kwia tów nie jest praw dzi wym
do mem”. Na wet je śli nie wszy scy
zga dza ją się z tym twier dze niem to
trud no o oso bę, któ ra miesz ka ła
kie dy kol wiek w do mu bez ro -
ślin. I cho ciaż ak tu al na obec ność
na tu ry we wnę trzach róż ni się
od te go, o co kró lo wa ło kil ka na ście
lub kil ka dzie siąt lat te mu to wciąż
wie le osób się ga po ma te ria ły czer -
pią ce z przy ro dy. 

Je śli za le ży nam nie tyl ko na es te -
tycz nym, funk cjo nal nym, ale i mod nym
efek cie, za bieg ten wca le nie mu si ozna -
czać kosz tow nych i trud nych do zdo by -
cia su row ców. Pod po wia da my, jak stwo -
rzyć sub tel ne de ko ra cje, któ re od mie nią
nie jed no po miesz cze nie.

Na wstę pie war to so bie od po wie -
dzieć na py ta nie, ja ki styl do mi nu je w na -
szym wnę trzu. Każ dy z nich da je nam
bo wiem róż ne moż li wo ści – np. w ru sty -
kal nych aran ża cjach, ko ja rzo nych tak że
z Pro wan sją świet nie spraw dzi się la wen -
da, przy sty lu Hamp tons mo gą od na leźć
się ele men ty z rat ta nu i tra wy mor skiej.
Na to miast w sty lu skan dy naw skim, któ -
ry po ko cha li Po la cy, do brze bę dą wy glą -
da ły de ko ra cje zwią za ne z drew nem, ka -
mie niem, ale i so czy stą zie le nią.

– Je śli ma my pro blem z jed no znacz -
nym okre śle niem kie run ku to war to pa -
mię tać, że sza ro ści, bie le i be że sta no wią

do brą ba zę dla de ko ra cji, któ re czer pią
z na tu ry. I tu – jak w więk szo ści za bie -
gów wnę trzar skich – wie le ro bią do dat -
ki – pod po wia da eks pert ka KiK i do da je:
–drew nia ne świecz ni ki i lam pio ny, wy -
peł nio ne cie płym świa tłem świec lub
drob ny mi lamp ka mi LED na dru ci ku
nada dzą na szym czte rem ką tom bar dzo
od prę ża ją ce go kli ma tu, a jak tyl ko na ze -
wnątrz zro bi się cie pło, świet nie od naj dą
się na bal ko nie lub w ogro dzie. Od kil ku
se zo nów mo że my za ob ser wo wać du że
za in te re so wa nie tzw. „la sa mi w sło iku”,
co wpły nę ło tak że na ogól ny wzrost za in -
te re so wa nia aran ża cja mi w szkle z ro śli -

na mi w ro lach głów nych. – Tu na le ży za -
po znać się z po ję ciem „su ku len tów”, czy -
li in try gu ją cych for mą ro ślin, któ re przy -
sto so wa ły się do ży cia z ogra ni czo nym
do stę pem do wo dy, dzię ki cze mu
przy nie wiel kim na kła dzie pra cy świet nie
speł nia ją funk cję na tu ral nej de ko ra -
cji – mó wi eks pert ka KiK. 

Dla tych, któ rzy zu peł nie nie od naj -
du ją się w upra wie ro ślin lub chcą umie -
ścić ta ką ozdo bę w trud no do stęp nym
miej scu, ide al nym roz wią za niem bę dą
go to we po łą cze nia sztucz nych (ale na -
praw dę do brze wy ko na nych) ro ślin z ka -
my ka mi znaj du ją ce się w ram ce lub

w szkla nych po jem ni kach – ża rów kach,
sło ikach, wa zo ni kach, spe cjal nych
„bomb kach” w kształ cie łez ki. Moż na je
wy eks po no wać za rów no na pół ce al bo
ko mo dzie, ale i po wie sić na kar ni szu,
lam pie czy ha czy ku na ścia nie.

Z ro ślin ny mi de ko ra cja mi do brze
kom po nu ją się geo me trycz ne for my
czer pią ce z na tu ry – pod staw ka
pod świecz kę lub go rą cą her ba tę przy -
po mi na ją ca frag ment pnia drze wa, sze -
ścio kąt ne pół ki przy wo łu ją ce na myśl
pla stry mio du to drob ne i nie dro gie ele -
men ty, któ re do da dzą ży cia na sze mu
wnę trzu. Rów nie po pu lar ne są wszel -
kie go ro dza ju sto li ki z drew nia ny mi bla -
ta mi lub na drew nia nych nóż kach
o okrą głym prze kro ju. Wie le sie ció wek
wy cho dzi na prze ciw te mu tren do wi,
pro po nu jąc me ble, któ re wy glą da ją
rów nie świet nie, co iko ny świa to we go
de si gnu, ale ich ce na jest nie po rów ny -
wal nie niż sza. – Ta kie sto li ki to
wdzięcz ny ele ment wy stro ju za rów no
sa lo nu, jak i sy pial ni, a na wet ła zien ki,
ko ry ta rza czy bal ko nu. Dzię ki swo im
nie wiel kim roz mia rom zmiesz czą się na -
wet na nie wiel kich prze strze niach,
a do te go są funk cjo nal ne i pod ręcz -
ne – na bla cie moż na po sta wić lamp kę,
ro śli ny, ale też te le fon i fi li żan kę ka wy
czy książ kę, któ rej jesz cze nie skoń czy li -
śmy czy tać – ra dzi eks pert ka KiK.

Współ cze śnie obec ność ro ślin we
wnę trzu wca le nie mu si ozna czać pa ra pe -
tów ugi na ją cych się od róż nych kwia tów.
Mo że my je wy eks po no wać w bar dziej
sub tel ny i de ko ra cyj ny spo sób, do da jąc
po miesz cze niu cha rak te ru oraz ko ją ce go
wy mia ru. Ele men ty wy ko na ne z na tu ral -
nych ma te ria łów lub ich wier nych imi ta -
cji bę dą nie tyl ko funk cjo nal ne, ale tak że
bar dzo es te tycz ne, w do dat ku czę sto są
do stęp ne za na praw dę przy stęp ne pie -
nią dze. Za wsze my śląc o aran ża cji do mu
czy miesz ka nia na le ży mieć na wzglę dzie
wła sne przy zwy cza je nia i upodo ba nia, by
czuć się na praw dę na tu ral nie, by czuć się
„u sie bie”, nie za leż nie od pa nu ją cych
tren dów. Z dru giej jed nak stro ny mo że
cza sem war to eks pe ry men to wać i za sta -
no wić się nad „po wro tem do ko rze ni”,
tyl ko w swo im sty lu.

Fot.�KiK

Poczuj się naturalnie we własnym wnętrzu!
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Styl ru sty kal ny ma w so bie coś ta -
kie go, co spra wia, że ota cza jąc się
przed mio ta mi z du szą i hi sto rią
przy cho dzą nam na myśl cie płe po -
po łu dnia w bab ci nej kuch ni czy le -
ni wy week end spę dzo ny w dom ku
na wsi. 

Ta ki siel ski -aniel ski, nie co sen ty -
men tal ny i nie zwy kle uro kli wy kli mat
co raz chęt niej go ści rów nież w no wo cze -
snych wnę trzach. W ide al nej sy tu acji
wy star czy zaj rzeć na strych czy do piw ni -
cy i przy po mnieć za ku rzo ne mu kre den -
so wi dziad ków daw ną świet ność. Je śli
jed nak nie ma my ta kich pa mią tek, me ble
z na tu ral nym efek tem po sta rze nia mo że -
my z ła two ścią wy ko nać sa mi… No, pra -
wie sa mi, bo przy da się jesz cze Far ba
Kre do wa mar ki Li be ron!

Po ję cie „far ba kre do wa” świę ci ak tu -
al nie praw dzi we trium fy po pu lar no ści,
obej mu jąc pro duk ty o róż nym skła dzie
oraz wła ści wo ściach, np. far by ka ze ino -
we, mi ne ral ne czy te na ba zie ży wic akry -
lo wych. Nie wszyst kie z nich za wie ra ją
jed nak na tu ral ną kre dę, dla te go tak sze -
ro kie sto so wa nie tej na zwy jest w wie lu
przy pad kach my lą ce.

Far ba kre do wa mi ne ral na Li be ron,
w skład któ rej wcho dzi aż 45% na tu ral nej
kre dy, za pew nia wy jąt ko wą głę bię ma lo -
wa nej po wierzch ni. Roz wią za nie po wsta -
ło z my ślą o two rze niu za chwy ca ją cych
efek tów de ko ra cyj nych, a w szcze gól no -

ści efek tu po sta rze nia czy li tzw. prze cier -
ki. Kon cep cja wy ko na nia, opar ta na cha -
rak te ry stycz nej tech ni ce Li be ron, po le ga
na po łą cze niu dwóch pro duk tów – far by
ka ze ino wej, wy ko rzy sta nej ja ko war stwa
ba zo wa oraz ze wnętrz nej war stwy far by
kre do wej. Ta dru ga cha rak te ry zu je się bo -
wiem nie co mniej szą przy czep no ścią
do po wierzch ni niż far by ka ze ino we.
Dzię ki te mu, pod czas prze cie ra nia, ście -
ra niu ule ga tyl ko war stwa ze wnętrz na,
na to miast war stwa ba zo wa po zo sta je nie -
na ru szo na. W ten spo sób otrzy mu je my
nie zwy kle na tu ral ny efekt po sta rze nia,
do sko na le wpi su ją cy się w styl ru sty kal -
ny, pro wan sal ski czy shab by chick.

Do wy bo ru ma my 10 de li kat nych
barw – Gli nia ny Szron, Pu styn ną Sza -
rość, Pu dro wą Biel, Pia sko wy Pył, Kru -
chą Ska łę, Na tu ral ną Kre dę, Sta lo wy
Na lot, Ete rycz ną Sza rość, Błę kit Pół no -
cy i Desz czo wy Po piel. W za leż no ści
od do bo ru od cie nia ba zy (far ba ka ze ino -
wa) i war stwy do mi nu ją cej (far ba kre do -

wa), uzy ska my wy ra zi -
stą lub sto no wa ną prze -
cier kę – do sko na le do -
pa so wa ną do po zo sta -
łych ele men tów wy stro -
ju wnę trza. Far by kre -
do we mo gą być rów nież
na kła da ne bez po śred nio
na su ro wą po wierzch nię
drew nia ną.

Ra da Eks per ta Li be ron: Przed ma lo -
wa niem, far bę na le ży do kład nie wy mie -
szać. Na stęp nie na kła da my cien ką war -
stwę pro duk tu za po mo cą pędz la do farb
akry lo wych, a gdy far ba bę dzie do ty ko -
wo su cha, wy cie ra my wszyst kie kra wę -
dzie, li stwy, na roż ni ki itp. za po mo cą wil -
got nej, do brze wy ci śnię tej gąb ki, aby
otrzy mać w tych miej scach efekt po sta -
rze nia. Po zo sta wia my do wy schnię cia
na 4 go dzi ny i go to we!

Ca ły urok ru sty kal ne go wnę trza
tkwi w har mo nij nym ze sta wie niu ko lo -
rów, kształ tów i do dat ków. To one bu -
du ją na strój i dba ją o to, by po miesz cze -
nie na bra ło wdzię ku i cha rak te ru. A po -
sta rza ne me ble, te z dłuż szą czy krót szą
hi sto rią, bę dą je go do sko na łym uzu peł -
nie niem!

ŹRó�Dło:�iN�Fo�Wi�RE.�Pl
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Za mon to wa na w kurt ce po dusz ka
po wietrz na na peł ni się w 25 mi li -
se kund i za pew ni mo to cy kli ście
ochro nę pod czas zde rze nia lub
upad ku. Z ko lei in te li gent ne ka ski,
mi mo że kry ją w so bie za awan so -
wa ne tech no lo gie sta ją się co raz
lżej sze i du żo bar dziej wy trzy ma łe.
Pro du cen ci sprzę tu dla  mo to cy kli -
stów pro po nu ją co raz now sze roz -
wią za nia, ma ją ce chro nić mo to cy -
kli stów. Tym cza sem z da nych Ko -
men dy Głów nej Po li cji wy ni ka, że
rocz nie na pol skich dro gach wciąż
gi nie po nad dwu stu użyt kow ni ków
jed no śla dów.

– Wpro wa dza ne są te raz kurt ki mo -
to cy klo we z tzw. po dusz ką po wietrz ną,
gdzie w sy tu acji kry tycz nej, śli zgu czy in -
ne go zda rze nia dro go we go, kurt ka wy -
peł nia się w od po wied nich prze strze -
niach po wie trzem i za bez pie cza
przed ura za mi me cha nicz ny mi cia ło. Zu -
peł ną no wo ścią jest kur ty na po wietrz na,
któ ra wy bu cha w sy tu acji po śli zgu al bo
zde rze nia. Wo kół mo to cy kli sty two rzy
się koł nierz bez pie czeń stwa, chro nią cy
ca łe cia ło mo to cy kli sty –  mó wi agen cji
in for ma cyj nej New se ria In no wa cje Syl -
we ster Pi wo war z Vozz Hel mets. 

We dług sta ty styk po li cji w sa -
mym 2018 ro ku na pol skich dro gach zgi -
nę ło 238 mo to cy kli stów, a pra wie 2,5
tys. zo sta ło ran nych. To o 428 osób wię -
cej niż w 2017 r. Dla te go pro du cen ci
mo to cy kli, ale rów nież ak ce so riów sta ra -
ją się w jak naj lep szy spo sób za bez pie czyć
kie ru ją cych jed no śla da mi. Naj now szym
roz wią za niem dba ją cym o bez pie czeń -
stwo mo to cy kli stów są po dusz ki po -
wietrz ne.

Jed nym z naj po pu lar niej szych mo -
de li po dusz ki po wietrz nej zin te gro wa nej
ze stro jem mo to cy kli sty jest Al pi ne stars
Tech -Air, stwo rzo na i udo sko na la na we
współ pra cy z za wod ni ka mi Mo toGP.
Me cha nizm wy ko rzy stu ją cy dzia ła nie
czuj ni ków re agu je na na głe przy spie sze -
nia i pom pu je ko mo ry na ple cach i pier si
w cią gu 25 mi li se kund. Kurt ki z tą tech -
no lo gią są prze zna czo ne za rów no do po -
ru sza nia się w wa run kach szo so wych, jak
i off -ro ado wych. Na za sto so wa nie po du -
szek po wietrz nych w kon struk cji mo to -
cy kla zde cy do wa ła się na to miast Hon da
w mo de lu Gold Wing, jed nak roz wią za -
nie za pew nia ochro nę tyl ko w przy pad ku
zde rze nia czo ło we go.

Cią gle pod sta wo wym ele men tem

bez pie czeń stwa mo to cy kli stów są ka ski,
któ re tak że są co raz bar dziej in te li gent ne.
Dzię ki za sto so wa niu w naj bar dziej za -
awan so wa nych mo de lach roz wią zań z za -
kre su roz sze rzo nej rze czy wi sto ści, ta kich
jak m. in. wy świe tla cze HUD, sta ją się
one rów nież cen trum in for ma cji o pa ra -
me trach jaz dy. In te li gent ne ka ski mo to -
cy klo we, ta kie jak za pre zen to wa ny
przez IPC na JEC World 2019 w Pa ry żu,
wy po sa żo ne są po nad to w sze reg czuj ni -
ków i funk cję ko mu ni ka cji NFC. Dzię ki
za sto so wa niu dru ko wa nej elek tro ni ki or -
ga nicz nej moż li we jest zdal ne re gu lo wa -
nie tem pe ra tu ry we wnątrz ka sku.

Jed nak pod sta wo wa funk cja ka sków,
zwią za na z za bez pie cza niem gło wy
przed ura za mi, rów nież jest do pra co wy -
wa na, głów nie w za kre sie sto so wa nych
ma te ria łów.

– Je że li cho dzi o ka ski z wy świe tla -
cza mi i no we tech no lo gie, mó wi my o no -
wych ma te ria łach sto so wa nych cho ciaż -
by na sko ru py ka sków, któ re są zde cy do -
wa nie wy trzy mal sze niż te ka ski, któ re są
po wszech nie sto so wa ne. Od po wied nie
za sto so wa nie mie sza nek ma te ria łów ty pu
Ke vlar, ewen tu al nie ara mid, po wo du je,
że te ma te ria ły są trwa łe, nie prze cie ra ją
się, nie prze ci na ją się w tak pro sty spo -
sób – twier dzi Syl we ster Pi wo war.

Ka ski mo to cy klo we wy ko ny wa ne są
obec nie naj czę ściej z ma te ria łów kom po -
zy to wych. Har ley Da vid son sta wia
w swo ich mo de lach na po łą cze nie włók -
na szkla ne go z kar bo no wym, dzię ki cze -
mu osło na na gło wę jest za ra zem lek ka
i wy trzy ma ła. Pro du cen ci eks pe ry men -
tu ją tak że z in ny mi spo so ba mi na kła da nia
ka sków w ce lu po pra wy bez pie czeń stwa
mo to cy kli stów.

– Cie ka wą in no wa cją i roz wią za -
niem, ja kie zo sta ło za sto so wa ne w ka -
skach obec nie przez fir mę Vozz, jest spo -
sób za kła da nia ka sku. Kask za kła da my
od ty łu, a ru cho ma część po ty licz na po -
wo du je, że kask ma lep sze pa ra me try ae -
ro dy na micz ne. W więk szym stop niu
chro ni też gło wę z te go wzglę du, że
nie  ma my po trze by bu do wa nia du że go
otwo ru, któ ry w przy pad ku kla sycz nych
ka sków po zwa la wsu nąć gło wę od do łu
do sa me go ka sku. W tym roz wią za niu
otwór szyj ny jest ma ły, obu do wa ny
i chro ni za rów no część pod bród ko wą jak
i ca łą gło wę  –  in for mu je przed sta wi ciel
Vozz Hel mets.

ŹRó�Dło:�NEW�SE�Ria.�Pl

Poduszka powietrzna w kurtce 
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Dzię ki tech no lo gii umoż li wia ją cej
ko mu ni ka cję sa mo cho dów z in fra -
struk tu rą i in ny mi uczest ni ka mi ru -
chu zmniej szy się licz ba wy pad -
ków. Na uli cach Hisz pa nii roz po czy -
na ją się te sty tech no lo gii, a pro -
duk cja se ryj nych mo de li wy po sa żo -
nych w łącz ność 5G roz pocz nie się
jesz cze w tym ro ku. Opra co wa no
już spe cjal ny pro to kół ko mu ni ka -
cyj ny, po zwa la ją cy sa mo cho dom
ko mu ni ko wać się mię dzy so bą, na -
wet gdy nie są w po lu wi dze nia.

– V2X to pro to kół „ve hic le -to -eve -
ry thing”, czy li pro to kół ko mu ni ka cyj ny,
któ ry po zwa la po jaz dom ko mu ni ko wać
się mię dzy so bą, a tak że łą czyć się z in -
fra struk tu rą i pie szy mi. To bez prze wo -
do wy pro to kół, dzię ki któ re mu sa mo -
cho dy mo gą roz po zna wać sie bie na wza -
jem, nie  ma jąc się w po lu wi dze nia.
Głów nym ce lem tej tech no lo gii jest za -
po bie ga nie wy pad kom i ra to wa nie ży -
cia – mó wi agen cji in for ma cyj nej New -
se ria In no wa cje pod czas tar gów Mo bi le
World Con gress w Bar ce lo nie Yuval
Lach man, dy rek tor ds. roz wo ju biz ne su
fir my Au to talks.

Or ga ni za cja In tel li gent Trans por ta -
tion So cie ty of Ame ri ca na zle ce nie De -

par ta men tu Trans por tu USA wy da ła
po zy tyw ną opi nię do ty czą cą pro to ko łu
V2X. We dług ITS Ame ri ca im wcze -
śniej te go ty pu tech no lo gie zo sta ną
wdro żo ne na sze ro ką ska lę, tym wię cej
żyć uda się ura to wać. Aby przy spie szyć
wdra ża nie i za chę cić do więk szej in no -

wa cyj no ści na le ży zda niem or ga ni za cji
za pew nić in te ro pe ra cyj ność tech no lo gii
V2X, w szcze gól no ści udo stęp nia jąc
dla  niej moż li wość ko mu ni ka cji w pa -
śmie 5,9 GHz.

– Sa mo cho dy pod czas jaz dy prze sy -
ła ją mię dzy so bą da ne o wła snej lo ka li -

za cji i nad cho dzą cych ma new rach, mo -
gą też alar mo wać po zo sta łe sa mo cho dy
o na głych zda rze niach. Roz wią za nie,
któ re do star cza Au to talks, ja ko pro du -
cent ukła dów sca lo nych, to wła śnie
układ elek tro nicz ny wbu do wa ny w sa -
mo chód. Słu ży on ja ko mo dem ob słu gu -
ją cy pro to ko ły ko mu ni ka cyj ne po zwa la -
ją ce sa mo cho dom ko mu ni ko wać się
przez ra dio – tłu ma czy Yuval Lach man.

W ra mach ini cja ty wy 5G Bar ce lo na
na uli cach ka ta loń skie go mia sta L'Ho spi -
ta let de Llo bre gat te sto wa ne bę dą dwa
au ta mar ki Se at wy po sa żo ne w tech no lo -
gię V2X. Na tar gach MWC w Bar ce lo nie
za pre zen to wa ne zo sta ły przy kła do we sy -
tu acje, w któ rych ta kie roz wią za nie mo -
że się spraw dzić.

Pierw szą z nich jest wy kry wa nie pie -
sze go na przej ściu za po mo cą ka me ry ter -
mo wi zyj nej. Dru ga to wy kry wa nie ro we -
rzy sty skrę ca ją ce go w pra wo. Ro wer wy -
po sa żo ny w ul tra pre cy zyj ną tech no lo gię
lo ka li za cyj ną, ko rzy sta jąc z ob li czeń brze -
go wych, sko mu ni ku je się z są sied ni mi sa -
mo cho da mi, aby po in for mo wać ich
o swo jej po zy cji. W przy pad ku moż li wej
ko li zji sa mo cho dy wy ślą kie row cy ko mu -
ni kat ostrze gaw czy na pa ne lu ste ro wa -
nia. Ro wer zo sta nie zlo ka li zo wa ny za po -

mo cą ra dio la tar ni ul tra sze ro ko pa smo -
wych, któ re zo sta ną roz miesz czo ne
na dro dze.

Łącz ność V2X spraw dzi się rów -
nież przy wy kry wa niu nie ru cho me go
sa mo cho du na dro dze o sła bej wi docz -
no ści. Je śli au to za trzy ma się w ob sza -
rze dro gi o sła bej wi docz no ści, au to ma -
tycz nie uru cho mi świa tła awa ryj ne
i ostrze że in ne zbli ża ją ce się po jaz dy
za po mo cą ko mu ni ka tu na pa ne lu ste -
ro wa nia. Ta ko mu ni ka cja bę dzie ob słu -
gi wa na za po mo cą bez po śred nie go in -
ter fej su ko mu ni ka cyj ne go.

Choć w Eu ro pie te sty tech no lo -
gii 5G w ko mu ni ka cji po jaz dów do pie ro
się za czy na ją, to pierw sze se ryj ne au ta
wy po sa żo ne w tę łącz ność po ja wią się
jesz cze w tym ro ku.

– Po dro gach jeż dżą już po jaz dy
z tym roz wią za niem, któ re tra fi ły do du -
żych do staw ców na ca łym świe -
cie – w USA, Eu ro pie oraz w Chi nach.
Mię dzy 2020 a 2023 ro kiem na ry nek
chiń ski tra fi bar dzo du żo sa mo cho dów
z na szym ukła dem. Po dob nie do Eu ro py,
gdzie pierw sze ma so we wdro że nia za pla -
no wa ne są na 2021 rok – za po wia da  eks -
pert Au to talks.

ŹRó�Dło:�NEW�SE�Ria.�Pl

Dzięki podłączeniu samochodów do sieci 5G 
poprawi się bezpieczeństwo na drogach
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No wo cze sne na wi ga cje sa te li tar ne
są już nie mal po wszech nie sto so -
wa ne. In no wa cyj ne roz wią za nia
opie ra ją się na po łą cze niu sił in ter -
ne tu z sys tem GPS. Co raz czę ściej
jed nak sto so wa ny jest Ga li leo, czy -
li eu ro pej ski sys tem na wi ga cji sa -
te li tar nej, gdzie pro mień błę du jest
znacz nie mniej szy. Już te raz wie le
firm stwo rzy ło od bior ni ki, chi py
i mo du ły z ob słu gą Ga li leo, m. in.
kil ku dzie się ciu pro du cen tów
smart fo nów czy czo ło wych pro du -
cen tów po jaz dów, któ rzy te stu ją
na wi ga cje Ga li leo w pierw szej ge -
ne ra cji au to no micz nych sa mo cho -
dów. Tak że co raz wię cej miast
na ca łym świe cie ulep sza swo ją
tech no lo gię po zy cjo no wa nia.

– Ga li leo to sys tem po zy cjo no wa nia
i na wi ga cji, któ ry jest eu ro pej ską al ter na -
ty wą lub kom ple men tem dla ame ry kań -
skie go GPS. Zo stał już wdro żo ny w wie -
lu pro duk tach, moż na uży wać go już dzi -
siaj, m. in. w wie lu pro duk tach kon su -
menc kich – ist nie je bli sko 70 mo de li
smart fo nów, któ re od bie ra ją i pro ce su ją
sy gna ły Ga li leo, moż na go tak że uży wać
w na wi ga cjach sa mo cho do wych  – pod -
kre śla w roz mo wie z agen cją New se ria
In no wa cje pod czas tar gów Mo bi le World
Con gress w Bar ce lo nie Ju sty na Ry deł kie -
wicz z Eu ro pej skiej Agen cji GNSS.

Eu ro pej skie sa te li ty od nie daw na do -
star cza ją użyt kow ni kom glo bal nych in -

for ma cji o po ło że niu, na wi ga cji i cza sie.
Z my ślą o sys te mie Ga li leo wie le firm
stwo rzy ło od bior ni ki, chi py i mo du ły
z je go ob słu gą, z cze go część jest już do -
stęp na na ryn ku. Pierw szy smart fon z eu -
ro pej skim sys te mem Ga li leo zo stał za -
pro jek to wa ny przez  hisz pań ską fir mę
tech no lo gicz ną BQ. Mo de le z ob słu gą
Ga li leo wpro wa dził m. in. STM, wio dą -
cy eu ro pej ski pro du cent chip se tów
w bran ży mo to ry za cyj nej, któ ry wpro wa -
dził chi py go to we do in sta la cji te le ma ty -
ki i sys te mów na wi ga cji.

Od 2018 ro ku Ga li leo znaj du je się
w każ dym no wym ho mo lo go wa nym ty -
pie po jaz du sprze da wa nym w Eu ro pie.
Sys tem eCall au to ma tycz nie wy bie ra po -
je dyn czy eu ro pej ski nu mer alar mo -
wy 112 w przy pad ku po waż ne go wy pad -
ku dro go we go i ko mu ni ku je się za po -
śred nic twem sys te mu Ga li leo z lo ka li za -

cją po jaz du dla służb ra tow ni czych. Sys -
tem prze ka zu je tyl ko naj istot niej sze da -
ne. Sza cu je się, że sys tem eCall skró ci
o po ło wę czas re ak cji służb ra tow ni czych
na ob sza rach wiej skich i na wet o 60 proc.
na ob sza rach za bu do wa nych.

–  Ga li leo jest tech no lo gią GNSS,
ta ką sa mą lub po dob ną do GPS i GLO -
NASS, jed nak do dat ko we 24 sa te li ty
Ga li leo po wo du ją, że tych sy gna łów jest
wię cej. Je śli je ste śmy w mie ście, to ma -
my do stęp do wie lu sy gna łów i mo że my
do kład niej okre ślić po zy cję. Ga li leo jest
sys te mem zmo der ni zo wa nym, sa te li ty
by ły wy sy ła ne 20 lat po GPS, dla te go
sy gna ły są no wo cze sne, le piej wy ko rzy -
sty wa ne w chip se tach i za pew nia ją więk -
szą do kład ność – tłu ma czy Ju sty na Ry -
deł kie wicz.

Dzię ki Ga li leo in for ma cje o po zy -
cjach do star cza ne przez  smart fo ny są

bar dziej do kład ne i nie za wod ne – zwłasz -
cza w mia stach, gdzie wą skie ulicz ki i wy -
so kie bu dyn ki mo gą blo ko wać sy gna ły sa -
te li tar ne i ogra ni czać uży tecz ność wie lu
usług mo bil nych.

Tak że wie lu czo ło wych pro du cen -
tów po jaz dów te stu je sys tem Ga li leo
w pierw szej ge ne ra cji au to no micz nych
sa mo cho dów. In te li gent ny sys tem trans -
por to wy po zwa la kie row com i me na dże -
rom ru chu na dzie le nie się in for ma cja mi
i wy ko rzy sty wa nie ich do ko or dy no wa nia
dzia łań. Mo że to zna czą co po pra wić bez -
pie czeń stwo, wy daj ność ru chu dro go we -
go i ogól ny kom fort jaz dy, po ma ga jąc
kie row com w po dej mo wa niu wła ści -
wych de cy zji i ła two do sto so wu jąc się
do bie żą cych wa run ków ru chu dro go we -
go. Na Ga li leo sko rzy sta ją jed nak nie mal
wszyst kie bran że.

– Ga li leo mo że być wy ko rzy sty wa ny
do na wi ga cji stat ków, do lą do wa nia sa -
mo lo tów. Waż nym ob sza rem jest rol nic -
two pre cy zyj ne, a tak że no we apli ka cje,
jak au to no micz ne sa mo cho dy, dro ny
i ro bo ty ka. Tam wszę dzie po trze ba
nie  tyl ko po zy cjo no wa nia i na wi ga cji,
lecz tak że pre cy zyj ne go cza su, któ ry do -
star cza Ga li leo – prze ko nu je eks pert ka.

Dzię ki no wo cze snej na wi ga cji mo że
zy skać bu dow nic two – dzię ki sa te li tom
moż na do kład nie okre ślić grunt, na któ -
rym po wsta je da ny bu dy nek, spraw dzić
ewen tu al ne za gro że nie. Sys tem spraw dzi

się w rol nic twie, np. szyb ko oce ni ob sza -
ry za gro żo ne su szą czy po wo dzią. Sko rzy -
sta ją rów nież fir my ubez pie cze nio -
we – ła two i do kład nie osza cu ją znisz cze -
nia i ob li czą wy so kość od szko do wań.

Sys te my na wi ga cyj ne wspie ra też
roz sze rzo na rze czy wi stość, np. dla  kie -
row ców wpro wa dzo no roz wią za nie, któ -
re wy świe tla na ekra nie za rów no ma pę
z za zna czo ną tra są, jak i prze two rzo ny
ob raz z ka me ry ob ser wu ją cej tra sę
przed po jaz dem, ostrze ga przed dziu ra mi
na dro gach czy z do kład no ścią do kil ku
cen ty me trów po da je od le głość do in nych
po jaz dów.

Z ko lei elek tro nicz ny sys tem opłat
dro go wych no wej ge ne ra cji w Sin ga pu rze
wy ko rzy stu je po zy cjo no wa nie opar te
na GNSS, aby ob cią żyć kie row ców pro -
por cjo nal nie do prze by tej od le gło ści.
Sys tem do star cza kie row com in for ma cji
o ru chu dro go wym w cza sie rze czy wi -
stym w ce lu lep sze go pla no wa nia tras,
wraz z moż li wo ścią elek tro nicz ne go opła -
ca nia opłat par kin go wych.

– Ża den kraj nie był by w sta nie sam
stwo rzyć sys te mu Ga li leo ze wzglę du
na bar dzo wy so ki koszt, ale też du że za -
awan so wa nie te go pro jek tu. Ga li leo jest
pro jek tem cał ko wi cie fi nan so wa nym
przez Unię Eu ro pej ską, przez 28 kra jów
człon kow skich  – prze ko nu je Ry deł kie -
wicz.
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Europejski Galileo rewolucjonizuje systemy nawigacji
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