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KATARZYNA STANKIEWICZ 
nie tylko o swoim powrocie do Varius Manx
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Stu den ci z ko ła na uko we go Le gen -
da ry Ro ver Te am od 19 do 20 lip ca
br. prze by wa li w ha bi ta cie księ ży -
co wo – mar sjań skim LU NA RES
w Pi le. W cza sie po by tu, astro nau -
ci z ca łe go świa ta przy go to wu ją cy
się do mi sji w ha bi ta cie, mie li oka -
zję te sto wać ła zi ka mar sjań skie go
skon stru owa ne go przez stu den tów
Po li tech ni ki Rze szow skiej.  

– Pierw�sze�go�dnia�skła�da�li�śmy�ła�zi�-
ka,� za�po�zna�li�śmy� się� z za�ło�gą� ha�bi�ta�tu
i pro�wa�dzi�li�śmy� szko�le�nie.� Ko�lej�ne�-
go� dnia�wspól�nie�z astro�nau�ta�mi�prze�-
pro�wa�dza�li�śmy�te�sty�z ła�zi�kiem.�By�ło�to
m.� in.� pod�no�sze�nie� i prze�sta�wia�nie
przed�mio�tów� ma�ni�pu�la�to�rem,� jaz�da
po trud�nym� te�re�nie,� a na ko�niec� ra�to�-
wa�nie� nie�przy�tom�ne�go� astro�nau�ty

za po�mo�cą�ła�zi�ka –�mó�wi Yurii�Kra�vets,
stu�dent I ro�ku�kie�run�ku lot�nic�twa�i ko�-
smo�nau�ty�ki.

Ha�bi�tat�LU�NA�RES�w Pi�le�jest�uni�-
ka�to�wym�na ska�le� eu�ro�pej�ską�mo�de�lem
ba�zy�księ�ży�co�wej�i mar�sjań�skiej.�Po�zwa�la
na ba�da�nie� za�cho�wa�nia� astro�nau�tów
wwa�run�kach�od�osob�nie�nia�oraz�te�sto�wa�-
nia�eks�pe�ry�men�tów,�któ�re�bę�dą�do�ce�lo�-

wo�prze�pro�wa�dza�ne�na po�wierzch�ni�ciał
nie�bie�skich.

Ha�bi�tat�skła�da�się�z dwóch�czę�ści:
miesz�kal�no�-la�bo�ra�to�ryj�nej�oraz�sy�mu�la�-
cji�po�wierzch�ni�pla�ne�ty. �Pierw�sza�mi�-
sja�w ha�bi�ta�cie�LU�NA�RES� roz�po�czę�ła
się 31� lip�ca.�No�si� na�zwę Po�land�Mars

Ana�lo�gue� Si�mu�la�tion 2017  i po�trwa
dwa�ty�go�dnie.�W jej�trak�cie,�sze�ścio�ro
astro�nau�tów�z mię�dzy�na�ro�do�wej�eki�py
prze�pro�wa�dza� eks�pe�ry�men�ty� z geo�lo�-
gii,� ro�bo�ty�ki,� psy�cho�lo�gii,� bio�lo�gii� czy
astro�no�mii.

ŹRó Dło: PRZ

Łazik marsjański Politechniki Rzeszowskiej 
w habitacie LUNARES w Pile

Ka mil Ko śció łek, pierw szy rze szow -
ski zdo byw ca zło te go me da lu
na mi strzo stwach Eu ro py w za pa -
sach za pre zen to wał zło to w urzę -
dzie mar szał kow skim. Mar sza łek
Wła dy sław Or tyl po gra tu lo wał za -
wod ni ko wi za szczy tu i wrę czył mu
pa miąt ko wy dy plom oraz na gro dę
pie nięż ną.

Mar�sza�łek�pod�czas�spo�tka�nia�po�gra�-
tu�lo�wał� zdo�by�te�go� tro�feum,� jed�no�cze�-
śnie� wy�ra�ził� prze�ko�na�nie,� że� Ka�mil� po�-
wtó�rzy�swój�wy�czyn�pod�czas�mi�strzostw
świa�ta:�

–� Cie�szy�my� się,� że� ta�kie� za�szczy�ty
i wy�róż�nie�nia� tra�fia�ją� do za�wod�ni�ków
na Pod�kar�pa�ciu.�Ta�kich�me�da�li� fak�tycz�-
nie�nie�by�ło.�Jed�nak�je�śli�jest�do�bra�opie�-
ka�tre�ner�ska,�to�z pew�no�ścią�bę�dą�ko�lej�-
ne�me�da�le�–�mam�na�dzie�ję,�że�tym�ra�zem
na mi�strzo�stwach� świa�ta� –� po�wie�dział
mar�sza�łek,� jed�no�cze�śnie�do�da�jąc: –�Pro�-
mo�cja� wo�je�wódz�twa� jest� na�szym� obo�-
wiąz�kiem,� a ta�kie� suk�ce�sy� bar�dzo� nam
po�ma�ga�ją.� Są� do�brą� nie�spo�dzian�ką� i ta�-
kim�„do�brym�du�chem”�tych�wszyst�kich
dzia�łań�pro�mo�cyj�nych,�któ�re�po�dej�mu�je�-
my.�Sport�ro�dzi�po�tęż�ne�emo�cje,�wie�my
jak� wiel�ką� ro�lę� sta�no�wi� w wy�cho�wa�niu
i ak�tyw�no�ści�mło�dzie�ży.�Tę�moc�pły�ną�cą
ze� zwy�cięstw� pod�kar�pac�kich� za�wod�ni�-
ków� bę�dzie�my� wy�ko�rzy�sty�wać� w na�-
szych�dzia�ła�niach�pro�mo�cyj�nych�–�do�dał
Wła�dy�sław�Or�tyl.

Ka�mil�Ko�śció�łek�opo�wia�dał�pod�czas
spo�tka�nia� o ko�lej�nych� eta�pach,� ja�kie
prze�cho�dził� w dro�dze� do wy�wal�cze�nia
zło�ta:�

–� Pod�czas� eli�mi�na�cji� do mi�strzostw
nie�my�śla�łem�że�bę�dę�w fi�na�le,�wo�la�łem
sku�piać�się�na bie�żą�cych�wal�kach.�Na mi�-
strzo�stwach�tre�ner�ka�dry�na pew�no�my�-
ślał�o me�da�lu,� ja� z ko�lei�my�śla�łem�że�by
jak�naj�le�piej�się�po�ka�zać,�po pro�stu�po�je�-

cha�łem�po�ka�zać�cha�rak�ter�–�mó�wił�zło�ty
me�da�li�sta.

Ka�mil� na spo�tka�nie� z mar�szał�kiem
przy�był�ze�swo�im�tre�ne�rem�Se�ba�stia�nem
Ma�czu�gą,�któ�ry�z du�mą�i za�do�wo�le�niem
opo�wia�dał� o swo�im�wy�cho�wan�ku� i je�go
osią�gnię�ciach:

–�Ka�mil� co� chwi�lę�ocie�rał� się�o ja�-
kieś� na�gro�dy.� Bra�ko�wa�ło� jed�nak� po�sta�-
wie�nia� krop�ki� nad „i”.� Na mi�strzo�-

stwach�ewi�dent�nie�tra�fił�z for�mą�i to�się
po�twier�dzi�ło.�Mam�na�dzie�ję� że�po�wtó�-
rzy� ten� suk�ces� na mi�strzo�stwach� świa�-
ta�–�za�zna�czył.

Ka�mil�Ko�śció�łek�jest�obec�nie�naj�bar�-
dziej�uty�tu�ło�wa�nym�za�pa�śni�kiem�w ZKS
Stal�Rze�szów�i na Pod�kar�pa�ciu.�Zdo�by�ty
w czerw�cu 2018�w Stam�bu�le�zło�ty�me�-
dal�Mi�strzostw�Eu�ro�py�w za�pa�sach�w sty�-
lu�wol�nym�to�pierw�sze�w hi�sto�rii�Rze�szo�-
wa�mi�strzo�stwo�Eu�ro�py�w za�pa�sach,�mi�-
mo,�że�w prze�szło�ści�tre�no�wa�li�tu�wy�bit�-
ni� za�wod�ni�cy,� olim�pij�czy�cy� i me�da�li�ści
mi�strzostw�świa�ta:�Sta�ni�sław�Ma�ko�wiec�-
ki,�Adam�San�dur�ski,�Jan�Fa�lan�dys,�Alek�-
san�der�Ci�choń,�Je�rzy�Nieć�czy�Stan�si�ław
Szo�stec�ki.
Ka mil Ko śció łek jest sty pen dy stą Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go od 2014 ro ku.
Wią że się to z je go ko lej ny mi osią gnię cia mi:
–� 2013� –� Mi�strzo�stwa� Eu�ro�py 5 m.
(do 100� kg),� Ogól�no�pol�ska� Olim�pia�da
Mło�dzie�ży 2 m.
–� 2014� –� Mi�strzo�stwa� Świa�ta� Ju�nio�-
rów 3 m.,� Mi�strzo�stwa� Pol�ski� Ju�nio�-
rów 1 m.
–� 2015� –� Mi�strzo�stwa� Świa�ta� Ju�nio�-
rów 5 m.,� Mi�strzo�stwa� Pol�ski� Ju�nio�-
rów 1 m.,�Mi�strzo�stwa�Pol�ski 3 m.
–� 2016� –� Mi�strzo�stwa� Świa�ta� Ju�nio�-
rów 4 m.,� Mi�strzo�stwa� Eu�ro�py� Ju�nio�-
rów 4m.,� Mi�strzo�stwa� Pol�ski� Ju�nio�-
rów 1m.
–�2017�–�Mło�dzie�żo�we�Mi�strzo�stwa�Eu�-

ro�py 3 m.�(do 125�kg),�Mi�strzo�stwa�Pol�-
ski 2m.

Se�ba�stian�Ma�czu�ga� rów�nież� po�cząt�-
ko�wo�tre�no�wał�za�pa�sy�w ZKS�Stal�Rze�-
szów�i stąd�zdo�był�pierw�sze�mi�strzo�stwo
Pol�ski.�Po�tem�prze�niósł�się�do Kra�śni�ka,
a na�stęp�nie� do Na�my�sło�wa.� Po�waż�na
kon�tu�zja� no�gi� unie�moż�li�wi�ła� mu� dal�szą
ka�rie�rę�za�wod�ni�czą,�więc�po�wró�cił�do ro�-
dzin�ne�go�Rze�szo�wa�i tu�za�czął�pra�cę�ja�ko
po�moc�nik� tre�ne�ra,� a na�stęp�nie� ja�ko� sa�-
mo�dziel�ny�tre�ner.

W 2018�ro�ku�wo�je�wódz�two�pod�kar�-
pac�kie�prze�zna�czy�ło�na sport 3 710 091
PLN.�W tej�kwo�cie 600 000�PLN�na po�-
moc� dla� mia�sta� Rze�szo�wa� na bu�do�wę
Pod�kar�pac�kie�go� Cen�trum� Lek�ko�atle�-
tycz�ne�go, 275 000� PLN� na or�ga�ni�za�cję
Ogól�no�pol�skiej� Olim�pia�dy� Mło�dzie�ży
w Spor�tach� Zi�mo�wych,� a tak�że� środ�ki
na do�ta�cje� dla� związ�ków� i or�ga�ni�za�cji
spor�to�wych�w spo�rcie� kwa�li�fi�ko�wa�nym,
a tak�że�dla�or�ga�ni�za�to�rów�przed�się�wzięć
w spo�rcie�po�wszech�nym�oraz�na na�gro�dy
i sty�pen�dia�spor�to�we.

Na sty�pen�dia� spor�to�we� wo�je�wódz�-
two�pod�kar�pac�kie�prze�zna�czy�ło�w bie�żą�-
cym�ro�ku 450 000�PLN.�Z tych�środ�ków
wspar�cie� uzy�ska�ło 146� za�wod�ni�-
ków� –� me�da�li�stów� mi�strzostw� świa�ta,
Eu�ro�py�i Pol�ski.

D. Ko ZIK

FoT. M. MIEl NI CZuK

BIu Ro PRA So WE uMWP

Gratulacje dla złotego medalisty
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16 sierpnia 2018 (czwartek)
17.00 - wernisaż 
Anna Kobak-Pisowacka 
Pro memoria
Muzeum Rzemiosła - Wieża Farna,
ul. Piłsudskiego 5, Krosno
18.00 - wernisaż 
Wystawa prac laureatów
Międzynarodowego Biennale
Ar tystycznej Tkaniny Lnianej
Z krosna do Krosna
Piwnica PodCieniami, 
ul. Rynek 5, Krosno

17 sierpnia 2018 (piątek)
SCENA

17.30 - Inauguracja Festiwalu
Kultur Pogranicza „Karpackie
Klimaty” i Festiwalu Win
Węgierskich im. Rober ta Por tiusa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
GREENHORNS Marl (Niemcy)
Zespół wokalny OLŠAVAN 
z Vyšnej Olšavy (Słowacja)

Oficjalne wystąpienie Prezydenta
Miasta Krosna i zaproszonych
gości (ok. 19.00)
Zespół taneczny ZALAI CSÜNTÖK
Zalaegerszeg (Węgry)
Zespół taneczny BODROG
Sárospatak (Węgry)
21.30 - Koncert Kobiecym głosem 
KAROLINA SKRZYŃSKA
CHŁOPCY KONTRA BASIA

18 sierpnia 2018 (sobota)
8.30-11.00 - Gotowanie z Dzień
Dobry Wakacje (TVN) - gotuje
Paweł Dobrzański
9.00-12.00 - Radio Biwak Radia
Rzeszów na Karpackich Klimatach  
11.30 - Wernisaż wystawy
premierowej 
10. Międzynarodowe Biennale
Ar tystycznej Tkaniny Lnianej 
Z krosna do Krosna 2018
Galeria BWA, 
ul. Kolejowa 1, Krosno

17.00 - Karpacki tygiel
Zespół taneczny ZALAI CSÜNTÖK
Zalaegerszeg (Węgry)
Zespół taneczny BODROG
Sárospatak (Węgry)
RABI GABI Uherské Hradiště
(Czechy)
21.00 - Koncer t Pieśni spod
strzechy
RATATAM & FOLK DREAM TEAM
(Polska)

19 sierpnia 2018 (niedziela)
10.00 - XIV Bieg uliczny „O Skarb
Por tiusa”
16.30 - Uroczyste zakończenie
konkursu na ulubiony chleb
krośnian 
17.00 - Koncert Muzyka z Szerokiej
RABI GABI - Uherské Hradiště
(Czechy)
LEGEND OF KAZIMIERZ (Polska)
MAGDA BRUDZIŃSKA KLEZMER
TRIO (Polska)

KARPACKIE KLIMATY 2018 - PROGRAM
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Na XX Mię dzy na ro do we Warsz ta ty Pio -
sen kar skie ZAKR pod pa tro na tem ho -
no ro wym Wo je wo dy Pod kar pac kie go
Ewy Le niart, Prze wod ni czą ce go Sej mi -
ku Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Je -
rze go Cy pry sia i Pre zy den ta Mia sta
Rze szo wa Ta de usza Fe ren ca, na pły nę -
ła bar dzo du ża ilość zgło szeń z ca łej
Pol ski i z za gra nicz nych ośrod ków po lo -
nij nych. Ra da Ar ty stycz na Związ ku Pol -
skich Au to rów i Kom po zy to rów po sta -
no wi ła za kwa li fi ko wać 28 wy ko naw -
ców.

Warsz�ta�ty�od�bę�dą�się�w dniach 4�– 12
sierp�nia 2018� r.� w Szko�le� Pod�sta�wo�wej
nr 16�w Rze�szo�wie�oraz�w Cen�trum�Sztu�-
ki�Wo�kal�nej�w Rze�szo�wie.�Ce�lem�warsz�ta�-
tów�jest�do�sko�na�le�nie�umie�jęt�no�ści�wo�kal�-
nych� i in�ter�pre�ta�cyj�nych� wy�ko�naw�ców
z kra�ju�i za�gra�ni�cy�w dzie�dzi�nie�pol�skiej�pio�-
sen�ki�ar�ty�stycz�nej,�na�uka�współ�pra�cy�z ze�-
spo�łem� akom�pa�niu�ją�cym,� roz�wi�ja�nie� kre�-
atyw�no�ści� mło�dych� ar�ty�stów,� po�szu�ki�wa�-
nie�i bu�do�wa�nie�war�to�ścio�we�go�re�per�tu�aru,
a tak�że�pro�mo�cja�pol�skich�pio�se�nek�o trwa�-
łej�war�to�ści�ar�ty�stycz�nej.

Warsz�ta�ty� Pio�sen�kar�skie� ZAKR� po�-
pro�wa�dzą:�Kry�sty�na Proń�ko�–�gwiaz�da�pol�-
skiej�sce�ny�mu�zycz�nej,�zna�na z ta�kich�prze�-
bo�jów�jak�m.�in.�„Je�steś�le�kiem�na ca�łe�zło”,
„Deszcz�w Ci�snej”,�An�na Czen�czek�–�mię�-
dzy�na�ro�do�wy� ju�ror,� dy�rek�tor� Cen�trum
Sztu�ki�Wo�kal�nej� w Rze�szo�wie,� po�my�sło�-
daw�czy�ni� i dy�rek�tor� Mię�dzy�na�ro�do�we�go
Fe�sti�wa�lu�Pio�sen�ki�„Rze�szów�Car�pa�thia�Fe�-
sti�val”�oraz�Ma�rek�Hoj�da�–�wo�ka�li�sta,�kom�-
po�zy�tor,�pro�du�cent.�

W ra�mach� warsz�ta�tów� od�bę�dzie� się
kon�kurs�na pio�sen�kę�pre�mie�ro�wą,�ogło�szo�-
ny�przez�Zwią�zek�Pol�skich�Au�to�rów�i Kom�-
po�zy�to�rów� ZAKR� w War�sza�wie.�We�zmą

w nim� udział� zna�ni� ar�ty�ści� scen� pol�skich,
człon�ko�wie�ZAKR,�któ�rzy�przy�go�tu�ją�pre�-
mie�ro�we�utwo�ry.�Na sce�nie� za�śpie�wa�ją� je
uczest�ni�cy XX Mię�dzy�na�ro�do�wych�Warsz�-
ta�tów� Pio�sen�kar�skich� ZAKR,� a naj�lep�sze
wy�ko�na�nia� zo�sta�ną� na�gro�dzo�ne.� Lau�re�at
głów�nej� na�gro�dy� zo�sta�nie� no�mi�no�wa�ny
do udzia�łu�w XV Edy�cji�Mię�dzy�na�ro�do�we�-
go�Fe�sti�wa�lu�Pio�sen�ki�„Rze�szów�Car�pa�thia
Fe�sti�val”.�Fun�da�to�ra�mi�na�gród�bę�dą�m.�in.:
Sto�wa�rzy�sze�nie� Au�to�rów� ZA�iKS,� Sej�mik
Wo�je�wódz�twa�Pod�kar�pac�kie�go�oraz�Fun�da�-
cja�im.�Krzysz�to�fa�Dzi�kow�skie�go.

Kon�cert�na pio�sen�kę�pre�mie�ro�wą�od�-
bę�dzie� się 11� sierp�nia 2018� o go�dzi�-
nie 17.00�w Pol�skim�Ra�diu�Rze�szów�(wej�-
ście� tyl�ko� z za�pro�sze�nia�mi).� Ju�ry� w skła�-
dzie:�Krzysz�tof�Dzi�kow�ski,�Kry�sty�na Proń�-
ko,�An�naCzen�czek,�To�masz�Fi�lip�czak,�Sta�-
ni�sław� Kla�we,� Ma�ciej� Gna�tow�ski� i Je�rzy
Mam�carz,� wy�bie�rze� naj�le�piej� wy�ko�na�ną
pio�sen�kę�pre�mie�ro�wą.�Na�gro�dzo�ne�utwo�ry
bę�dzie�moż�na usły�szeć�pod�czas�kon�cer�tu�fi�-
na�ło�we�go 12� sierp�nia 2018� o go�dzi�-
nie 19.00�na rze�szow�skim�Ryn�ku.�

Kon�cert� fi�na�ło�wy� pt.� „Był� ta�ki� ktoś”
od�bę�dzie� się 12� sierp�nia 2018� o go�dzi�-
nie 19.00�na Sce�nie�rze�szow�skie�go�Ryn�ku,
gdzie� fi�na�li�ści� z to�wa�rzy�sze�niem� ze�spo�łu
mu�zycz�ne�go�Ro�ber�ta�Ob�cow�skie�go�za�śpie�-
wa�ją�utwo�ry�pre�mie�ro�we�i naj�więk�sze�prze�-
bo�je�z re�per�tu�aru�Ka�si�Sob�czyk�i in�nych�pol�-
skich�wy�ko�naw�ców.�Wstęp�wol�ny!

Or�ga�ni�za�to�ra�mi XX Mię�dzy�na�ro�do�-
wych� Warsz�ta�tów� Pio�sen�kar�skich� ZAKR
są:�Zwią�zek�Pol�skich�Au�to�rów�i Kom�po�zy�-
to�rów� ZAKR� w War�sza�wie,� Cen�trum
Sztu�ki�Wo�kal�nej�w Rze�szo�wie.

Part�ne�ra�mi� wy�da�rze�nia� są:� Es�tra�da
Rze�szow�ska,� SGL�De�we�lo�per,� Sto�wa�rzy�-

sze�nie�Au�to�rów�ZA�iKS,�Pol�skie�Ra�dio�Rze�-
szów,�Szko�ła�Pod�sta�wo�wa�nr 16�w Rze�szo�-
wie,�Re�stau�ra�cja�Lord�Jack.

Pa�tro�nat�me�dial�ny:� TVP 3� Rze�szów,
Pol�skie� Ra�dio� Rze�szów,�Ga�ze�ta�Co�dzien�-
na „No�wi�ny”,�No�wi�ny�24.�pl,�Ka�to�lic�kie�Ra�-
dio� Rze�szów� VIA,� Na�sze� Mia�sto,� Nasz
Dom� Rze�szów,� Me�dia� Rze�szów,� Mło�dzi
Rze�szów.

PRo WA DZĄ CY XX MIĘ DZY NA Ro Do WE
WARSZ TA TY PIo SEN KAR SKIE ZAKR:

Kry sty na Proń ko –�wo�ka�list�ka,�jest�ab�-
sol�went�ką�Aka�de�mii�Mu�zycz�nej�Wy�dzia�łu
Jaz�zu� i Mu�zy�ki�Roz�ryw�ko�wej,�w Ka�to�wi�-
cach�(dy�plom 1979�r�z na�gro�dą�rek�tor�ską
ów�cze�sne�go� Rek�to�ra� Hen�ry�ka� Gó�rec�kie�-
go).� Ama�tor�ską� pra�cę� ar�ty�stycz�ną� roz�po�-
czę�ła� od ro�dzin�ne�go� ze�spo�łu� „Re�fleks”
(1968�r.)�wraz�z brać�mi�Pio�trem,�sak�so�fo�-
ni�stą� i Wojt�kiem,�kon�tra�ba�si�stą,�gi�ta�rzy�stą
ba�so�wym� oraz� mu�zy�ku�ją�cy�mi� ko�le�ga�mi.
W la�tach� sie�dem�dzie�sią�tych� współ�pra�co�-
wa�ła�z Cze�sła�wem�Nie�me�nem,�War�szaw�-
ską�Or�kie�strą�Stu�dia�Jaz�zo�we�go�Pol�skie�go
Ra�dia,�a tak�że�z ze�spo�łem�Ko�man�Band.�La�-
ta 1987-1989� to� współ�pra�ca� z Or�kie�strą
Gu�sta�wa�Bro�ma�(Sło�wa�cja).

Jest� wie�lo�krot�ną� lau�re�at�ką� Fe�sti�wa�lu
Pol�skiej� Pio�sen�ki� w Opo�lu,� by�ła� go�ściem
Mię�dzy�na�ro�do�we�go� Fe�sti�wa�lu� Pio�sen�ki
w So�po�cie,� uczest�ni�czy�ła� wie�lo�krot�nie
w fe�sti�wa�lu� Jazz� Jam�bo�ree,� wy�stą�pi�ła
na Pra�skim�Fe�sti�wa�lu�Jaz�zo�wym�(Cze�chy).
W swo�im�do�rob�ku�ma�nie�za�prze�czal�ne�pol�-
skie� hi�ty:� „Deszcz� w Ci�snej”,� „Je�steś� le�-
kiem� na ca�łe� zło”,� „Ma�łe� tę�sk�no�ty”,
„Złość”,�„Po�ran�ne�łzy”�„Pa�pie�ro�we�pta�ki”,
„Niech�mo�je�ser�ce�ko�ły�sze�cie�bie�do snu”,
„Psalm�sto�ją�cych�w ko�lej�ce”.

An na Czen czek jest� dy�rek�tor�ką� Cen�-
trum� Sztu�ki�Wo�kal�nej� w Rze�szo�wie,� po�-
my�sło�daw�czy�nią�i dy�rek�tor�ką�Mię�dzy�na�ro�-
do�we�go�Fe�sti�wa�lu�Pio�sen�ki�„Rze�szów�Car�-
pa�thia�Fe�sti�val”,�dok�to�rant�ką�w dzie�dzi�nie
sztu�ki�mu�zycz�nej,�mię�dzy�na�ro�do�wą� ju�ror�-
ką,�mu�zy�kiem,�wo�ka�list�ką,� aran�żer�ką�wo�-
kal�ną,� pro�du�cent�ką,� lau�re�at�ką�wie�lu� ogól�-
no�pol�skich� i mię�dzy�na�ro�do�wych� kon�kur�-
sów�wo�kal�nych,�na�uczy�ciel�ką�emi�sji�gło�su,
pol�ską�przed�sta�wi�ciel�ką�Mię�dzy�na�ro�do�wej
Or�ga�ni�za�cji�TV�z sie�dzi�bą�na Mal�cie,�sku�-
pia�ją�cej� pro�du�cen�tów� mu�zycz�nych,� ar�ty�-
stów� i dy�rek�to�rów� naj�więk�szych� fe�sti�wa�li
z ca�łe�go�świa�ta.

Za�sia�da� w ju�ry� mię�dzy�na�ro�do�wych,
ogól�no�pol�skich�i re�gio�nal�nych�fe�sti�wa�li�mu�-
zycz�nych.�Współ�pra�cu�je�ze�zna�ny�mi�ar�ty�-
sta�mi� pol�skiej� es�tra�dy� oraz� in�sty�tu�cja�mi
kul�tu�ry�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju�i za gra�ni�cą.

Ko�cha� pra�cę� z dzieć�mi� i mło�dzie�żą.
Pro�wa�dzi� warsz�ta�ty� wo�kal�ne,� re�ży�se�ru�je,
aran�żu�je� wo�kal�nie� i mu�zycz�nie� spek�ta�kle,
mu�si�ca�le�i kon�cer�ty,�któ�re�na sta�łe�wpi�sa�ły
się�wka�len�darz�kul�tu�ral�ny�Rze�szo�wa,�m.�in.:
kon�cer�ty�ko�lęd,�pa�trio�tycz�ne�i roz�ryw�ko�we.

Od 2000�ro�ku�ucznio�wie�An�ny�Czen�-
czek�zdo�by�li�po�nad890�na�gród�wogól�no�pol�-
skich�i mię�dzy�na�ro�do�wych�fe�sti�wa�lach�pio�-
sen�ki.�By�li�uczest�ni�ka�mi 30�pro�gra�mów�te�le�-
wi�zyj�nych�m.�in.:�„Szan�sa�na suk�ces”,�„Dro�-
ga�do gwiazd”,�„Od przed�szko�la�do Opo�la”,
„Prze�bo�jo�we� Dzie�ci”,� „Fa�bry�ka� gwiazd”,
„X Fac�tor”,�„The�Vo�ice�of�Po�land”,�„Mam
Ta�lent”,�„Ma�li�Gi�gan�ci”,�„Pe�ters�bur�ski�Mu�-
sic�Show”,�„Hit�Hit�Hur�ra!”,�Kon�kurs�Pio�-
sen�ki�Eu�ro�wi�zji�Ju�nior 2016�i 2017�–�zdo�by�-
wa�jąc�w nich�naj�wyż�sze�lau�ry.

Ja�ko� po�my�sło�daw�czy�ni� Mię�dzy�na�ro�-
do�we�go� Fe�sti�wa�lu� Pio�sen�ki� „Rze�szów

Car�pa�thia�Fe�sti�val”�od 2005�ro�ku�współ�-
or�ga�ni�zu�je� go� wraz� z Urzę�dem� Mia�sta
Rze�szo�wa.�Na Fe�sti�wal�przy�jeż�dża�ją�ar�ty�-
ści� z ca�łe�go� nie�mal� świa�ta.� Do tej� po�ry
w kon�kur�sie�udział�wzię�li�uczest�ni�cy�z 29
kra�jów.�Dla�wie�lu�ar�ty�stów�udział�w „Rze�-
szów�Car�pa�thia�Fe�sti�val”�sta�no�wił�pierw�-
szy�krok�na dro�dze�do wiel�kich�suk�ce�sów.
Wśród�nich�war�to�wy�mie�nić:�ze�spół�Pec�-
tus,� Ka�się� Po�po�wską,� Sar�sę,� Ka�się�Moś,
An�nę�Cy�zon�z Ka�na�dy,�Pe�te�ra�Cmo�ri�ka�ze
Sło�wa�cji.�

Za pro�fe�sjo�nal�ne�po�dej�ście�dowy�ko�ny�-
wa�nych� obo�wiąz�ków� oraz� pra�cę� na rzecz
dzie�ci�i mło�dzie�ży�otrzy�ma�ła�wie�le�na�gród,
m.�in.:�Na�gro�dę�Mia�sta�Rze�szo�wa�wdzie�dzi�-
nie�kul�tu�ry�i sztu�ki�(2005),�Na�gro�dę�Bur�mi�-
strza� Mia�sta� i Gmi�ny� No�wa� Sa�rzy�-
na (2006),� Na�gro�dę� Ga�ze�ty� Co�dzien�nej
„No�wi�ny”�w ka�te�go�rii�dzia�łal�ność�ar�ty�stycz�-
na (2010),�Na�gro�dę�„Ko�bie�ta�Przed�się�bior�-
cza 2010”,�Na�gro�dę�Dy�rek�to�ra�Gim�na�zjum
im.� Ja�na Paw�ła II w No�wej� Sa�rzy�nie
(2011),�Sta�tu�et�ka�Przy�ja�cie�la�Za�cza�ro�wa�ne�-
go�Ptasz�ka�Fe�sti�wa�lu�Za�cza�ro�wa�nej�Pio�sen�-
ki� im.� Mar�ka� Gre�chu�ty� Fun�da�cji� An�ny
Dym�nej�„Mi�mo�Wszyst�ko”�(2015),�Me�na�-
dżer�Ro�ku 2016�w ka�te�go�rii�dzia�łal�ność�kul�-
tu�ral�no�-na�uko�wa,� Na�gro�dę� Dy�rek�to�ra
(2016),� Na�gro�dę� Am�ba�sa�do�ra� Kul�tu�ry
w Dzie�dzi�nie� Sztu�ki� Wo�kal�nej� przy�zna�ną
przez�Fun�da�cję�im.�Krzysz�to�fa�Dzi�kow�skie�-
go�(2018).

Ma rek Hoj da –�wo�ka�li�sta,�kom�po�zy�tor,
pro�du�cent�mu�zycz�ny.�Ab�sol�went�Wy�dzia�-
łu�Jaz�zu�AM�w Ka�to�wi�cach�w kla�sie�wo�-
kal�nej�oraz� aran�ża�cji� i kom�po�zy�cji.�Grał
na in�stru�men�tach�kla�wi�szo�wych�w ta�kich
ze�spo�łach�jak�De�Mo�no,�Emi�gran�ci,�Su�-
rzyn� Band,� Od�dział� Za�mknię�ty.� Ja�ko
aran�żer�i pro�du�cent�współ�pra�co�wał�rów�-
nież�z Izą�Tro�ja�now�ską,�Maj�ką�Je�żow�ską,
Ka�pi�ta�nem� Ne�mo,� Ro�ber�tem� Choj�nac�-
kim.� Jest� wła�ści�cie�lem� stu�dia� na�gra�nio�-
we�go�Ho�mar�Mu�sic.�W 2013�ro�ku�zo�stał
wy�bra�ny�wi�ce�pre�ze�sem�ZA�iKS.

Był taki  ktoś
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Te go chy ba nikt się nie spo dzie -
wał. To bo daj pierw szy przy pa dek
na pol skim ryn ku mu zycz nym. By ła
wo ka list ka kul to we go ze spo łu po 21
la tach wra ca w je go sze re gi. Nie ba -
łaś się wcho dzić po raz ko lej ny
do tej sa mej wo dy?

–�Jak�wie�my,�nie�da�się�wejść�dwa�ra�-
zy�do tej� sa�mej� rze�ki.�Nie� je�stem�fan�ką
tych� ogra�ni�cza�ją�cych� sfor�mu�ło�wań,� bo
gdy�by�się�te�go�trzy�mać,�nie�prze�ży�li�by�-
śmy�wie�lu�wspa�nia�ło�ści.�A tu�na�gle�na�sze
spo�tka�nie�sprzed�dwóch�lat,�któ�re�mia�ło
być�krót�kim� świę�to�wa�niem 25-le�cia� ze�-
spo�łu,�oka�za�ło�się�tak�du�żym�suk�ce�sem,
że�gra�my�do dziś.�A jak�by�te�go�by�ło�ma�-
ło,� na�gra�li�śmy� wła�śnie� wspól�nie� prze�-
ślicz�ną�pły�tę�„Ent”.

ow szem, trzy la ta te mu na gra łaś
z Va riu sa mi al bum z oka zji ćwierć -
wie cza gru py, ale wszy scy po dej rze -
wa li za pew ne, że w cha rak te rze
spe cjal ne go go ścia ju bi le uszo we go.
Wte dy pla no wa li ście już po now ną
wspól ną przy szłość? A mo że i tym
ra zem jest to jed no ra zo wy skok
w bok?

–�Każ�dy�etap�w ży�ciu�jest�tym�cza�so�-
wy,�to�już�wiem.�Mi�mo�du�żych�za�mie�-
rzeń,� ży�cie� cza�sa�mi� ro�bi� po swo�je�mu.
Tak� by�ło�w tym� przy�pad�ku,� spo�tka�nie
na kil�ka�kon�cer�tów,� za�mie�ni�ło�się�w kil�-
ka�dzie�siąt�rocz�nie.�Te�go�nie�da�się�za�pla�-
no�wać,�zwłasz�cza�w tym�za�wo�dzie.�Za�-
tem�trud�no�prze�wi�dzieć�co�bę�dzie�da�lej.
Cie�szę�się�tym,�co�ak�tu�al�nie�ma�miej�sce
bo�moż�li�wość�wy�ko�ny�wa�nia�te�go�za�wo�-
du,� nie�ko�niecz�nie� za�le�ży� od na�kła�du
pra�cy.

od ko go wy szła pro po zy cja po -
now nych wspól nych dzia łań mu -
zycz nych, na grań?

–�To� się�wy�da�rzy�ło� bar�dzo� na�tu�ral�-
nie,�moż�na�by�rzec,�że�za�dzia�ło�się�wręcz
sa�mo.�My�ślę,� że� pod�ło�że� ku� te�mu�by�ło
sprzy�ja�ją�ce,�do�bry,�twór�czy�kli�mat�w ze�-
spo�le,�ak�cep�ta�cja�ze�stro�ny�pu�blicz�no�ści,
a do te�go� Ro�bert� skom�po�no�wał� pięk�ne
pio�sen�ki.�Ale�my�ślę�też,�że�na�sze�wspól�-
ne�chę�ci�i cie�ka�wość,�co�z te�go�wyj�dzie,
by�ły�klu�czo�we.

Two ja no wa pły ta z chło pa ka mi,
to nie ja ko ko lej ny po wrót w hi sto -
rii  Va rius  Manx. Na po przed ni al -
bum, na gra ny z An ną Jó ze fi ną  lu -
bie niec ką, kil ka tek stów po peł ni ła
Ani ta lip nic ka. Na naj now szy krą -
żek na gra łaś swo ją wer sję wiel kie go
prze bo ju w jej wy ko na niu. Nie śmier -
tel ną „Pio sen kę księ ży co wą”.

–� „Pio�sen�ka� księ�ży�co�wa”� jest� dla
mnie�waż�na,�bo�to�nią,�tak�na�praw�dę�wy�-
gra�łam�pa�mięt�ną�„Szan�sę�na suk�ces”.�Jak
wszy�scy�wie�dzą,�w pro�gra�mie�wy�lo�so�wa�-
łam� pio�sen�kę� „Za�mi�go�tał� świat”,� ale
przed na�gra�niem� pro�gra�mu,� każ�dy

z uczest�ni�ków�mógł�na pró�bę,�za�śpie�wać
swój�ulu�bio�ny�utwór�Va�riu�sa.�Wy�bra�łam
„Księ�ży�co�wą”.�To�wte�dy�ze�spół�usły�szał
mnie�po raz�pierw�szy�i za�in�te�re�so�wał�się,
co� to� za dziew�czę� (uśmiech.)� To� prze�-
pięk�na� pio�sen�ka,� któ�rą� uwiel�biam� śpie�-
wać� i na któ�rą� eu�fo�rycz�nie� re�agu�je� pu�-
blicz�ność.�Nie�mo�gło�jej�za�brak�nąć�na tej
pły�cie.

Roz ma wia łaś z Ani tą o swo im
po wro cie do ze spo łu?

–�Wsze�la�kie�de�cy�zje�po�dej�mu�ję�sa�ma
ze�so�bą.�To�trud�ne�i fa�scy�nu�ją�ce�za�ra�zem,
a naj�lep�sze� jest� to,� że� ich� efekt� zo�sta�je
z na�mi�czę�sto�na spo�ry�ka�wa�łek�ży�cia. 

Śle dzi łaś do ko na nia ze spo łu
po swo im odej ściu? By ło wśród nich

coś, co wy jąt ko wo Cię uję ło, że ża -
ło wa łaś, że to nie Two je?

–�By�łam�po�chło�nię�ta�mo�imi�pro�duk�-
cja�mi.�Na�gra�łam�w tym�cza�sie�kil�ka�so�lo�-
wych�płyt:�„Extra�pop”,�„Mi�mi�kra”,�„Lu�cy
And�The�Lo�op”.�Jeź�dzi�łam�po świe�cie�szu�-
ka�jąc�in�spi�ra�cji�i lu�dzi,�z któ�ry�mi�chcia�ła�-
bym�two�rzyć.�Pro�du�ko�wa�łam� i wy�da�wa�-
łam�pły�ty.�To�by�ło�bar�dzo�zaj�mu�ją�ce�kil�ka

lat.� Zwłasz�cza� pro�duk�cja� „Lu�cy”� oka�za�ła
się�być� ogrom�nym�przed�się�wzię�ciem,�an�-
ga�żu�ją�cym�w ten�pro�jekt�ar�ty�stów�ma�la�-
rzy,� rzeź�bia�rzy,� mu�zy�ków� ze� świa�ta.� To
pły�ta,�z któ�rej�je�stem�nie�by�wa�le�dum�na.

Przez te 21 spo ro prze ży łaś tak -
że oso bi ście, prze isto czy łaś się
z na sto lat ki w ko bie tę, żo nę i mat kę.
Sły chać to w naj now szym ma te ria le.
Wa sza pły ta „Ent” jest bar dzo sto -
no wa na i doj rza ła.

–�Trud�no�się�dzi�wić.�Gdy�by�śmy�na�-
gra�li�ma�te�riał�ta�ki,�jak 20�lat�te�mu,�moż�-
na�by� się� za�sta�na�wiać� czy�wszyst�ko� jest
z na�mi�ok�(śmiech).�Me�try�ka�zo�bo�wią�zu�-
je�do bra�nia�od�po�wie�dzial�no�ści�za swo�je
sło�wo�i dzie�ło. 

Nie bra ku je Ci prze bo jów
na mia rę hi tu „or ła cień”? 

–� Bra�ku�je� mi� pięk�nych� pio�se�nek
i praw�dzi�wych,�czy�stych�ta�len�tów.�Cza�sy
ja�kie�są,�wszy�scy�wi�dzi�my.�Mi�mo�to�na�dal
wie�rzę,� że� pod tym� zi�dio�ce�niem� jest
wraż�li�wość�oraz�po�trze�ba�do�brych�i war�-
to�ścio�wych� rze�czy.� Ostat�nio� by�łam
na otwar�ciu� Mu�zycz�nej� Sto�do�ły� w Le�-
śnia�ków�ce�pod Kra�ko�wem�i tam�przy for�-
te�pia�nie,� na pu�stej� sa�li,� za�siadł� Le�szek
Moż�dżer�i so�bie�grał,�i grał. I wiesz�co�po�-
czu�łam?�Praw�dę,�au�ten�tycz�ność�i od�da�nie
mu�zy�ce.�To�nie�zwy�kle�rzad�kie�do�zna�nie,
ob�co�wać�z praw�dzi�wym�ta�len�tem.

Da rzysz sen ty men tem utwo ry,
któ re na gra li ście na „Ego” i „End”?

–� Tak,� bar�dzo.� To� ca�ła� mo�ja� mło�-
dzień�czość.�My�ślę,� że� tak� sa�mo� jak�na�si
fa�ni�ma�ją�swo�je�na�sto�let�nie�wspo�mnie�nia
z tą�mu�zy�ką,� tak� sa�mo� i ja.�Koń�czy�łam
osiem�na�sty� rok� ży�cia,� wszyst�ko� by�ło
pierw�sze� i dzie�wi�cze.� Z ta�kie�go� okre�su
bar�dzo�wie�le�zo�sta�je�pod skó�rą.

Co da lej? Bę dzie tra sa pro mu ją -
ca no wy ma te riał?

–�Ak�tu�al�nie�wy�ru�sza�my�w se�zo�no�wą
tra�sę�ple�ne�ro�wą.�A już�pod ko�niec�ro�ku
kil�ka�na�ście�kon�cer�tów� fil�har�mo�nicz�nych
pro�mu�ją�cych�pły�tę�„Ent”.�Z wi�zu�ali�za�cja�-
mi,�kwar�te�tem�smycz�ko�wym�i prze�pięk�-
ną� mu�zycz�ną� opo�wie�ścią.� To� bę�dzie
wzru�sza�ją�ce� i baj�ko�we� wi�do�wi�sko.� Już
dziś�za�pra�szam!

Wspo mnia łaś wcze śniej swo je
so lo we al bu my. usły szy my jesz cze
Ka ta rzy nę Stan kie wicz ja ko in dy wi -
du al ną wo ka list kę?

–�Bez�względ�nie�tak!�Pra�cu�ję�nad ko�-
lej�nym�al�bu�mem.�Je�stem�otwar�ta�na bar�-
dzo� róż�ne� sty�li�stycz�nie� współ�pra�ce� i nie
chcę�ogra�ni�czać�się�tyl�ko�do jed�ne�go�pro�-
jek�tu.�Tym�bar�dziej,�że�pęcz�nie�ją�we�mnie
ko�lej�ne�hi�sto�rie,�któ�re�swo�je�uj�ście�mo�gą
zna�leźć�przede�wszyst�kim�w mu�zy�ce.

RoZ MA WIAł MAR CIN KA lI TA

FoT. MI CHAł PAńSZ CZYK

KATARZYNA STANKIEWICZ 
nie tylko o swoim powrocie do Varius Manx
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Hi sto rycz nym suk ce sem   za koń -
czy ły się Mi strzo stwa Świa ta Ju nio -
rów i Se nio rów w Su mo, któ re od -
by ły się w dniach 20-22 lip ca w taj -
wań skim Tao y un. Przed sta wi cie le
klu bów z na sze go wo je wódz twa,
któ rzy zna leź li się w skła dzie re pre -
zen ta cji kra ju, zdo by li aż 6 me da li. 

W gru�pie� se�nio�rów� Ja�cek� Pier�siak
z Su�mo�ki�Rze�szów�zdo�był�srebr�ny�me�dal
w ka�te�go�rii�open�oraz�brą�zo�wy�w tur�nie�-
ju�dru�ży�no�wym.�

Brąz�w ka�te�go�rii�do 65kg�wy�wal�czy�-
ła�Mag�da�le�na�Ma�cios� z LUKS� Lub�zi�na.
W gru�pie� ju�nio�rów�me�dal� brą�zo�wy�wy�-
wal�czył�w ka�te�go�rii�do 80kg�Ad�rian�Gon�-
dek�z Lub�zi�ny.�

Tuż�za po�dium�na pią�tej�po�zy�cji�skla�-
sy�fi�ko�wa�ny� zo�stał� je�go� ko�le�ga� klu�bo�wy
Ja�kub� No�wa�kow�ski� w ka�te�go�rii
do 100kg.�Ja�kub�i Ad�rian�wy�wal�czy�li�me�-
da�le�brą�zo�we�w tur�nie�ju�dru�ży�no�wym.�

MA REK GRZE SIK

Wia do mo już, że Pa weł Mi ko ła juw,
zna ny ja ko Po pek, wró ci do klat ki
pod czas KSW 45, któ re od bę dzie
się 6 paź dzier ni ka 2018 ro ku
w lon dyń skiej We mbley Are nie. Ra -
per po po raż ce z To ma szem Oświe -
ciń skim do stał ko lej ną szan sę
od wło da rzy KSW. Za wod nik zdra -
dza, że te raz sku pia się przede
wszyst kim na tre nin gu wy dol no -
ścio wym.

KSW�w swo�ich�sze�re�gach�ma�nie tyl�-
ko�świet�nych�spor�tow�ców,�lecz�tak�że�ce�-
le�bry�tów� wal�czą�cych� w fre�ak� fi�gh�tach.
Po�pek�przy�zna�je,�że�udział�w ta�kich�wal�-
kach� to� dla  nie�go� nie�zwy�kła� przy�go�da,
a za�ra�zem�do�ko�na�ły�tre�ning.�Py�ta�ny�rów�-
nież�o to,�z kim�chciał�by�za�wal�czyć�pod�-
czas�ga�li�w Lon�dy�nie,� ra�per�wy�zna�je,�że
chce� re�wan�żu� z To�ma�szem� Oświe�ciń�-
skim.

–�KSW�jest�spo�ko.�To�faj�na�przy�go�-
da� i mam� na�dzie�ję,� że� wyj�dzie� mi� to
na do�bre,�nie�ko�niecz�nie�na zdro�wie.�Mu�-
szę�wy�grać�mo�ją�na�stęp�ną�wal�kę,�wte�dy
bę�dę�czuł�się�w mia�rę�speł�nio�ny,�tak�pół
na pół� –�mó�wi� agen�cji�New�se�ria� Pa�weł
Mi�ko�ła�juw,�ra�per,�za�wod�nik�MMA.

Po�pek� do�sko�na�le� pa�mię�ta� swo�ją
pierw�szą�wal�kę,�któ�ra�trwa�ła�za�le�d�wie 80
se�kund.� Po�raż�ka� zmo�bi�li�zo�wa�ła� go
do tre�nin�gów� i da�ła�mo�ty�wa�cję� do roz�-
wo�ju�umie�jęt�no�ści�tech�nicz�nych.

–� To� był�Ma�riusz� Pu�dzia�now�ski,� tę
wal�kę�prze�gra�łem.�Nie�by�łem�ab�so�lut�nie
go�to�wy�na wal�kę�z Ma�riu�szem.�Ten�sport
po�le�ga�na tym,�że�trze�ba�się�roz�wi�jać,�bu�-
do�wać� swo�ją�wy�dol�ność�przede�wszyst�-
kim� w mo�im� wy�pad�ku� –� mó�wi� Pa�weł
Mi�ko�ła�juw.

Po�pek�nie re�zy�gnu�je�rów�nież�ze�swo�-
jej�ka�rie�ry�mu�zycz�nej.

–�Ja�koś�to�łą�czę,�w dzień�na�gry�wam,
w no�cy�śpię,�po�mię�dzy�na�gryw�ka�mi�tre�-
nu�ję�–�mó�wi�Pa�weł�Mi�ko�ła�juw.

ŹRó Dło: NEW SE RIA. Pl

Mistrzostwa Świata Muszę wygrać moją następną walkę. 
Wtedy będę czuł się w miarę spełniony, tak pół na pół
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Pił karz wie rzy, że pod czas mun dia -
lu w Ro sji Bia ło -Czer wo ni chcie li
dać z sie bie wszyst ko i za grać jak
naj le piej. Nie któ rzy re pre zen tan ci
nie  by li jed nak w ta kiej for mie,
do ja kiej nas przy zwy cza ili. Zda -
niem by łe go re pre zen tan ta Pol ski,
nie  my li się jed nak tyl ko ten, kto
nic nie  ro bi. Przed je go ko le ga mi
ko lej ne me cze i ko lej ne wy zwa nia.
W ra mach Li gi Na ro dów UEFA ka -
dra Je rze go Brzęcz ka już 7 wrze -
śnia zmie rzy się z Wło cha mi.

Se�ba�stian� Mi�la� przy�zna�je,� że� gru�pa
H,�w któ�rej� za�gra�li� Po�la�cy,� nie  na�le�ża�ła
do ła�twych.�Co�praw�da�nie by�ło�w niej
in�nej�dru�ży�ny�z Eu�ro�py,�ale�każ�dy�z na�-
szych�ry�wa�li�to�czo�ło�wy�ze�spół�na swo�im
kon�ty�nen�cie.� Dla� Bia�ło�-Czer�wo�nych
wyj�ście�z gru�py�by�ło�więc�za�ra�zem�mi�ni�-
mum,� jak� i mak�si�mum.� Coś� jed�nak
nie po�szło�zgod�nie�z pla�nem.

–�Na pew�no� to�nie był� ta�ki�mun�-
dial� jak� by�śmy� so�bie� to� wy�ma�rzy�li.
Oczy�wi�ście� mi� też� by�ło� smut�no
po tym�że�się�nie uda�ło,�ale�pił�ka�spra�-
wi�ła�mi� do tej� po�ry,� że� wie�rzę� da�lej.
No�we�roz�da�nie� jest�te�raz,�miej�my�na�-
dzie�ję,� że� chło�pa�ki� da�dzą� nam� zno�wu
ty�le� emo�cji� –�mó�wi� agen�cji�New�se�ria
Se�ba�stian�Mi�la,�pił�karz.

Pod�czas� te�go�rocz�ne�go� mun�dia�lu
w Ro�sji� Se�ba�stian� Mi�la� był� eks�per�tem
Te�le�wi�zji�Pol�skiej.�By�ły�re�pre�zen�tant�Pol�-
ski�zwró�cił�uwa�gę�na to,�że�ostat�nie�Mi�-
strzo�stwa�Świa�ta�nie uło�ży�ły�się�po�myśl�-
nie� dla wie�lu� czo�ło�wych�dru�żyn.�Mi�mo
do�bre�go�przy�go�to�wa�nia�nie uda�ło�im�się
do�trzeć�do fi�na�łu.

–�Emo�cje�po mun�dia�lu�wciąż�są�jesz�-
cze�spo�re,�więc�wszy�scy�chcą�już�ochło�-
nąć,�za�po�mnieć�o tym�i za�cząć�coś�od po�-
cząt�ku.�Nie�ste�ty�za�wsze�coś� się�koń�czy,
że�by�coś�się�mo�gło�za�cząć,�wie�rzę�w to,
że�no�we�eli�mi�na�cje,�że�przy�szłość�bę�dzie
jesz�cze�bar�dziej�ko�lo�ro�wa�–�mó�wi�Se�ba�-
stian�Mi�la.

Se�ba�stian�Mi�la�do�sko�na�le�zda�je�so�bie
spra�wę�z te�go,�że�ocze�ki�wa�nia�by�ły�du�żo
więk�sze,�dla�te�go�też�ro�zu�mie�roz�go�ry�cze�-
nie�fa�nów.

–�Cza�sa�mi�sam�nie naj�le�piej�gra�łem�al�-
bo� mia�łem� słab�szy� se�zon,� al�bo� słab�szy
mecz,�więc�ge�ne�ral�nie�wiem�jak�to�funk�-
cjo�nu�je� i wiem,�że�oni�bar�dzo�chcie�li,�ale
w tym�dniu,�w tym�mie�sią�cu,�ty�go�dniu�czy
na tym�mun�dia�lu�nie by�li�w sta�nie�wię�cej
z sie�bie�dać�–�mó�wi�Se�ba�stian�Mi�la.

Zda�niem�Se�ba�stia�na�Mi�li,�za�rzu�ty,�że
pił�ka�rze� bar�dziej� sku�pia�ją� się� na grze
w klu�bach,�niż�w re�pre�zen�ta�cji�nie ma�ją
nic�wspól�ne�go�z rze�czy�wi�sto�ścią.�Po�wo�ła�-
nie�do ka�dry�na�ro�do�wej�to�du�ży�pre�stiż.

–�Oni�przy�jeż�dża�jąc�na re�pre�zen�ta�cję
wie�dzą,�że�to�jest�dla nich�coś�wię�cej�niż
gra�klu�bo�wa�i ni�gdy�nie bę�dzie�moż�na�te�-
go� po�rów�nać.� Bram�ka� w re�pre�zen�ta�cji
a bram�ka�w klu�bie�to�nie ma�co�po�rów�-
ny�wać.�Za�wsze�czło�wiek�bę�dzie�cho�dził
dum�ny�jak�grał�z orzeł�kiem�na pier�si�czy
słu�chał�hym�nu�na�ro�do�we�go,�to�jest�pięk�-
ne�–�mó�wi�Se�ba�stian�Mi�la.

Se�ba�stian� Mi�la� zo�stał� za�pa�mię�ta�ny
przez  ki�bi�ców� ja�ko� strze�lec� pa�mięt�ne�go
go�la�w star�ciu�z Niem�ca�mi,�któ�re�po raz
pierw�szy�w hi�sto�rii�za�koń�czy�ło�się�trium�-
fem�Bia�ło�-Czer�wo�nych�(2: 0).

ŹRó Dło: NEW SE RIA. Pl

Moi koledzy na mundialu bardzo chcieli, 
ale w tym czasie nie byli w stanie więcej z siebie dać 
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WYDAWCA
Me dia Rze szów 
tel.  603 790 207
e-mail:s.ga jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma rek Ga jos

WSPół PRA CoW NI CY
Mar cin Ka li ta, Ra do sław Ga jos, 
Ma rek Grze sik, Alek san dra Trze ciak

GAZETA ZRZESZoNA W

DRuK 
Ago ra  SA ,ul. Da ni szew ska 27,
War sza wa

Re dak cja nie od po wia da za treść re klam 
i ogło szeń oraz za strze ga so bie pra wo
skró tu nad sy ła nych ma te ria łów.

RzeszówMedia .pl

Sebastian Mila
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TER MIN: 14.10.2018 r. godz. 16: 00
MIEJ SCE: Fil har mo nia Pod kar pac ka, 

RZE SZóW, ul. Szo pe na 30
BI lE TY: 85 zł, 95 zł, 110 zł

sprze�daż�sta�cjo�nar�na:�ka�sa�Fil�har�mo�nii�Pod�-
kar�pac�kiej,�Pod�ziem�na�Tra�sa�Tu�ry�stycz�na�
sprze�daż� on�-li�ne:� ed�ma�art.� pl,� abi�let.� pl,
kup�bi�le�cik.�pl
za�mó�wie�nia�zbio�ro�we�bi�le�tów�u or�ga�ni�za�to�-
ra:�ka�ro�li�na@ed�ma�art.pl,�tel. 501 28 58 63
Spek�takl�Te�atru�Ca�pi�tol�z War�sza�wy!

Współ�cze�sne,� wiel�ko�miej�skie� osie�-
dle.�Ha�rold�wra�ca�po pra�cy�do do�mu.�Za�-
ję�ta� przy�go�to�wa�niem� ro�dzin�ne�go� obia�du
Ho�ney,�pro�wa�dzi�z nim�ru�ty�no�wą,�po�po�-
łu�dnio�wą� roz�mo�wę.�Dzień� jak� co�dzień.
Żad�ne�z nich�nie�do�strze�ga�na�wet,�że�coś
tu�się�nie�zga�dza,�bo…�On�tra�fia�do ob�ce�-
go�miesz�ka�nia,�a Ona�w fer�wo�rze�do�mo�-
wych�obo�wiąz�ków,�bie�rze�go�za swo�je�go
mał�żon�ka.�Nie�ta�żo�na,�nie�ten�mąż!�Gdy
bo�ha�te�ro�wie� orien�tu�ją� się,� że� za�szła� po�-

mył�ka,� zda�rze�nia� przy�bie�ra�ją� nie�ocze�ki�-
wa�ny�ob�rót…

Za�baw�na,� a za�ra�zem� bar�dzo� ży�cio�wa
ko�me�dia�oby�cza�jo�wa�o mi�ło�ści,�związ�kach,
skry�wa�nych�pra�gnie�niach�i tłu�mio�nych�fru�-
stra�cjach,�w pę�dzą�cym�świe�cie XXI wie�ku.
To�sztu�ka�o nas!�W tej�hi�sto�rii�przed�sta�wio�-
nej�przez�Joh�na�To�bia�sa,�mo�że�my�przej�rzeć
się�ni�czym�w lu�strze�i jed�no�cze�śnie�szcze�rze
po�śmiać� z sa�mych� sie�bie,� pod�cho�dząc
do wie�lu�spraw�z przy�mru�że�niem�oka.

Uwi�kła�ni� w sche�ma�ty,� funk�cjo�nu�jąc
we�dług� po�wszech�nie� przy�ję�tych� sza�blo�-
nów,�cier�piąc�na cią�gły�nie�do�czas,�po�rzu�ca�-
my� swo�je� ma�rze�nia.� Efekt?� Po�grze�ba�na
spon�ta�nicz�ność,�za�głu�szo�ne�praw�dzi�we�„ja”
oraz�nie�usta�ją�ca,�choć�umie�jęt�nie�wy�pie�ra�-
na,�tę�sk�no�ta�za wol�no�ścią�i po�ry�wa�mi�ser�-
ca. I choć�kom�pak�to�wy�świat,�na każ�dą�do�-
le�gli�wość� cia�ła� lub�du�szy,� za�wsze� znaj�dzie
sku�tecz�ną�pi�guł�kę,�to�jed�nak�głę�bo�ko�skry�-
wa�ne�pra�gnie�nia�po�tra�fią�zu�peł�nie�nie�ocze�-

ki�wa�nie� dojść� do gło�su.� Jed�nak� kie�dy� już
zdo�bę�dzie�my� się� na od�wa�gę,� że�by� za�wal�-
czyć�o in�ne�ży�cie,�za�le�wa�nas�fa�la�wąt�pli�wo�-
ści.� Czy� to� wy�tę�sk�nio�ne,� wy�ide�ali�zo�wa�ne
ży�cie,�bę�dzie�lep�sze?�Czy�war�to�ry�zy�ko�wać
utra�tą�do�tych�cza�so�wej,�wy�pra�co�wa�nej�sta�-
bi�li�za�cji?�Czy�aby�na pew�no�tra�wa�u są�sia�da
jest�bar�dziej�zie�lo�na?

Tłu ma cze nie: Elż�bie�ta�Woź�niak
Re ży se ria: Ro�bert�Ta�lar�czyk
opra co wa nie mu zycz ne: Prze�my�-

sław�So�kół
Cho re ogra fia: Krzysz�tof�Adam�ski
Ko stiu my i sce no gra fia: Ad�rian�na

Go�łę�biew�ska
ob sa da: Mi�chał�Rol�nic�ki,�Da�ria�Wi�-

daw�ska,�Łu�kasz�No�wic�ki,�Ma�rze�na�Ro�gal�-
ska

Czas trwa nia: 120min�z prze�rwą
(Wi�dzo�wie�uczest�ni�czą�cy�w spek�ta�klu

„Czy�Ty� to�Ty?”�na�ra�że�ni� są� na dzia�ła�nie
świa�teł�stro�bo�sko�po�wych,�któ�re�bę�dą�wy�-
ko�rzy�sty�wa�ne� pod�czas� przed�sta�wie�nia
(świa�tła� te� mo�gą� do�pro�wa�dzić� do ata�ku
epi�lep�sji)

JOHN TOBIAS: CZY TY TO TY?

W dzi siej szych cza sach wie lu lu dzi
jest nie szczę śli wych, nie ma ją oni
po czu cia sen su ży cia. Co raz czę -
ściej do ty czy to osób mło dych. Pro -
blem po głę bia ją me dia spo łecz no -
ścio we: z pu bli ko wa nych w nich
zdjęć na ogół prze bi ja szczę ście,
więc mo że nam się wy da wać, że in -
nym ży je się do brze, a tyl ko nam
cze goś bra ku je. Co jed nak zro bić,
aby fak tycz nie być za do wo lo nym
ze swo je go ży cia?

„Po pierw�sze,�trze�ba�za�dać�so�bie�py�ta�nie,
ja�kie� ma�my� naj�waż�niej�sze,� stra�te�gicz�ne
ce�le� w swo�im� ży�ciu,� czy�li� co� chce�my
w nim�osią�gnąć”�–�mó�wi�w wy�wia�dzie�dla
agen�cji� in�for�ma�cyj�nej� in�fo�Wi�re.� pl� To�-
masz�Kal�ko,�wła�ści�ciel�mar�ki� szko�le�nio�-
wo�-do�rad�czej�To�masz�Kal�ko.�pl.

Na�stęp�nie� za�sta�nów�my� się,� czy� aby
na pew�no�są�to�na�sze�ce�le,�a nie�np.�na�-
szych� ro�dzi�ców� lub� wmó�wio�ne� nam
przez�me�dia.�Bar�dzo�czę�sto�w re�kla�mach
pró�bu�je�się�nas�prze�ko�nać,�że�bez�ja�kichś

pro�duk�tów�czy�usług�na�sze�ży�cie�jest�nie�-
peł�ne,�i po�win�ni�śmy�na to�uwa�żać.

Wresz�cie� po trze�cie,� spró�buj�my
usta�lić,� czy� osią�gnię�cie� na�szych� ce�lów
mo�że� prze�ło�żyć� się� na ko�rzy�ści� fi�nan�so�-
we,� tak� aby� jed�no�cze�śnie� „być� i mieć”
(oczy�wi�ście�my�śleć�w ten�spo�sób�na�le�ży
tyl�ko� w przy�pad�ku� nie�któ�rych� dzie�dzin
ży�cia).

Dzię�ki�re�ali�za�cji�tych�ce�lów�bę�dzie�my
czuć�się�bar�dziej�speł�nie�ni�i szczę�śliw�si.

ŹRó Dło: IN Fo WI RE. Pl

Je steś nie szczę śli wy? 
Mo że to wi na Fa ce bo oka… 
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Wo da przy wo łu je róż ne sko ja rze -
nia, za rów no let nie wa ka cje
nad mo rzem, spa cer w desz czu,
ale i znisz czo ne przez po wódź bu -
dyn ki. W ce lu pod kre śle nia zna -
cze nia wo dy w co dzien nym ży ciu
or ga ni zo wa ny jest Wa ter PIX Pho -
to Com pe ti tion, kon kurs fo to gra -
ficz ny Eu ro pej skiej Agen cji Śro -
do wi ska.

W kon�kur�sie� mo�że� wziąć� udział
każ�dy�peł�no�let�ni�Eu�ro�pej�czyk.�Jak�pod�-
kre�śla�Ewa�No�wak�-Ko�pro�wicz�z Re�gio�-
nal�ne�go� Punk�tu� In�for�ma�cyj�ne�go� Eu�ro�-
desk� Pol�ska� przy WSIiZ� w Rze�szo�-
wie� –� Te�go�rocz�ny� kon�kurs� Wa�ter�PIX
kon�cen�tru�je� się� na zna�cze�niu� czy�stej
wo�dy� dla� wszyst�kich� ży�wych� istot
na na�szej�pla�ne�cie�i ma�umoż�li�wić�Eu�ro�-
pej�czy�kom� dzie�le�nie� się� swo�imi� do�-
świad�cze�nia�mi�w tej�kwe�stii.�

Zdję�cia�do kon�kur�su�moż�na�zgła�szać
w trzech�ka�te�go�riach: 1.�wo�da� i my, 2.
wo�da�i na�tu�ra, 3.�wo�da�i eko�no�mia.�Au�-
to�rzy�naj�lep�szych�zdjęć�otrzy�ma�ją�na�gro�-
dy� w wy�so�ko�ści 1000� eu�ro.� Zwy�cięz�ca

na�gro�dy� pu�blicz�no�ści� otrzy�ma� zaś 500
eu�ro.� Do�dat�ko�wo� zdję�cia� na�de�sła�ne
przez�oso�by�w wie�ku 18-24�la�ta�we�zmą
udział�w kon�kur�sie o Na�gro�dę�Mło�dzie�-

ży.  Ter�min� nad�sy�ła�nia� zgło�szeń� upły�-
wa 15� sierp�nia� br.� Szcze�gó�ły� na stro�nie
Eu�ro�pej�skiej� Agen�cji� Śro�do�wi�-
ska�–�https://www.�eea.�eu�ro�pa.�eu

Zrób zdjęcie WODY i wygraj 1000 euro

Jest naj po pu lar niej szym da niem
na świe cie, a w ubie głym ro ku zo -
sta ła wpi sa na na li stę Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO ja ko nie ma -
te rial ne do bro kul tu ry... Piz za!
Uwiel bia ją ją nie mal wszy -
scy – od naj młod szych po naj star -
szych – nie za leż nie od te go, czy je -
my ją w re stau ra cji w Ne apo lu czy
w pol skich piz ze riach, któ re co raz
czę ściej do trzy mu ją kro ku wło -
skim. Aro ma tycz ną piz zę mo że my
przy go to wać rów nież sa mi w do -
mu. Naj lep si ku cha rze zgod nie po -
twier dza ją, że se kre tem do bre go
cia sta jest wy bór od po wied niej
mą ki. W li nii „Do mo wa Pie kar nia”
z Mły na Jacz ko wi ce znaj dzie my
spe cjal ną mą kę do piz zy, z któ rą
przy go tu je my pach ną ce da nie ro -
dem ze sło necz nej Ita lii. 

Mą�ka�na piz�zę�od Mły�na�Jacz�ko�wi�ce
ma� bia�ły,� jed�no�li�ty� ko�lor,� bez� do�dat�ko�-
wych�smug.�Pach�nie�zmie�lo�nym�zbo�żem,
nie�wy�czu�wa�my�w niej�żad�nych�ob�cych
aro�ma�tów,� dzię�ki� cze�mu� mo�że�my� się
w peł�ni� cie�szyć� głę�bią� sma�ku� przy�go�to�-
wy�wa�nych� po�traw.� Po�le�ca�na� do piz�zy
mą�ka� z Mły�na� Jacz�ko�wi�ce� po�zwa�la
na nie�ogra�ni�czo�ne�moż�li�wo�ści�w do�mo�-
wej�kuch�ni.�

Prze pis na piz zę
Skład ni ki:
500 g�Mą�ki�na Piz�zę�„Do�mo�wa�Pie�-

kar�nia”
300�ml�chłod�nej�wo�dy
10 g�świe�żych�droż�dży
12�ml�ole�ju�(2�łyż�ki�sto�ło�we)
12 g�so�li�(2�ły�żecz�ki)
3 g�cu�kru�(1�pła�ska�ły�żecz�ka)

Spo sób przy go to wa nia:
Mą�kę�prze�siać�do mi�ski�(moż�na�ode�-

brać 1�łyż�kę�na pod�sy�pa�nie)�i wy�mie�szać
z so�lą.�Do�dać�droż�dże� i cu�kier� roz�pusz�-

czo�ne� w chłod�nej� wo�dzie� oraz� olej.
Wszyst�kie� skład�ni�ki� do�kład�nie� ze� so�bą
wy�mie�szać.�Cia�sto�wy�ra�biać�kil�ka�mi�nut
aż�do uzy�ska�nia�jed�no�li�tej�i gład�kiej�kon�-
sy�sten�cji.� Otrzy�ma�ne� cia�sto� po�dzie�lić
na por�cje�we�dług�uzna�nia:

2�piz�ze�na grub�szym�cie�ście
3�piz�ze�na cien�kim�cie�ście
Z otrzy�ma�nych� por�cji� ufor�mo�wać

kul�ki,� wło�żyć� do po�jem�ni�ków� z przy�-
kryw�ką� (aby� cia�sto� nie�wy�schło).�Te�raz
mo�żesz�wy�brać:

Wer�sja�dla�głod�nych�i nie�cier�pli�wych
Cia�sto� od�sta�wić� do wy�ro�śnię�cia

w cie�płe�miej�sce�na 30-40�mi�nut.

Wer�sja�dla�ce�nią�cych�pro�fe�sjo�na�lizm
Cia�sto�wsta�wić�do lo�dów�ki�na min. 2

godz.�(max. 24�godz.).�W ten�spo�sób�cia�-
sto� zo�sta�nie� pod�da�ne� pro�ce�so�wi� dłu�giej
fer�men�ta�cji�–�sta�nie�się�de�li�kat�ne�i na�bie�-
rze�bar�dziej�in�ten�syw�ne�go�sma�ku!

Wy�ro�śnię�te� cia�sto� wy�ło�żyć� na blat
po�sy�pa�ny� mą�ką,� sta�ra�jąc� się� za�cho�wać
kształt�cia�sta.�Nie�wy�ra�biać�i nie�wał�ko�-
wać!� De�li�kat�nie� i rów�no�mier�nie� roz�cią�-
gać�cia�sto�we�wszyst�kie�stro�ny,�za�cho�wu�-
jąc� grub�szy� rant.� Po uzy�ska�niu� plac�ka
o po�żą�da�nej� wiel�ko�ści� prze�ło�żyć� go
na bla�chę� po�sy�pa�ną�mą�ką.�Na�ło�żyć� do�-
dat�ki� wg� uzna�nia.� Na�grzać� pie�kar�nik
do temp. 250˚C.�Piec�przez�ok. 10-15
min�aż�brze�gi�i spód�cia�sta�bę�dą�de�li�kat�-
nie�za�ru�mie�nio�ne.�

FoT. MłYN JACZ Ko WI CE

Zasmakuj Italii w swojej kuchni!
Mąka na pizzę z linii „Domowa
Piekarnia” od Młyna Jaczkowice
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Trzy dni wiel kich raj do wych emo cji
cze ka ją ki bi ców i miesz kań ców Pod -
kar pa cia w dru gi week end sierp nia,
kie dy ro ze gra na zo sta nie 27. edy cja
Raj du Rze szow skie go. 

Za�wo�dy� or�ga�ni�zo�wa�ne� przez� Au�to�-
mo�bil�klub�Rze�szow�ski�od lat�przy�cią�ga�ją
do Rze�szo�wa� naj�lep�sze� pol�skie� za�ło�gi,
a przez�ostat�nie�dwa�la�ta�go�ści�li�w sto�li�cy
Pod�kar�pa�cia� tak�że� czo�ło�wi� za�wod�ni�cy
z Eu�ro�py.�Choć�w tym� ro�ku�Rajd�Rze�-
szow�ski�nie�zna�lazł�się�w ka�len�da�rzu�Raj�-
do�wych�Mi�strzostw�Eu�ro�py� (ERC),� or�-
ga�ni�za�to�rzy�za�dba�li,�aby�nikt�nie�wy�je�chał
z Rze�szo�wa�za�wie�dzio�ny.

Te�go�rocz�ny�Rajd�Rze�szow�ski�za�li�cza�-
ny� jest� do Raj�do�we�go� Pu�cha�ru� Eu�ro�py
(FIA� ERT),� no�we�go,� roz�wi�ja�ją�ce�go� się
cy�klu,�sta�no�wią�ce�go�za�ple�cze�ERC�i pod�-
le�ga�ją�ce�go�za�sad�ni�czo�tym�sa�mym�re�gu�la�-
cjom�tech�nicz�nym�i spor�to�wym.

Na tra�sie�za�wo�dów�po�ja�wi�się�tak�-
że� ca�ła� czo�łów�ka� Raj�do�wych� Sa�mo�-
cho�do�wych� Mi�strzostw� Pol�ski� oraz,
po raz�pierw�szy�w hi�sto�rii�raj�du,�ple�ja�-
da� aut� hi�sto�rycz�nych,� któ�re� rzą�dzi�ły
na raj�do�wych�tra�sach�dwie,�trzy�i wię�-
cej� de�kad� te�mu,� ry�wa�li�zu�ją�cych
w MO�TUL�Hi�sto�rycz�nych�RSMP.�To
gwa�ran�tu�je�wy�so�ką�fre�kwen�cję� i wiel�-
kie�emo�cje.

Rajd�Rze�szow�ski�cie�szy�się�wśród�za�-
wod�ni�ków�i ki�bi�ców�du�żą�po�pu�lar�no�ścią
ze�wzglę�du�na do�sko�na�łą�at�mos�fe�rę,�wy�-
so�ki�po�ziom�or�ga�ni�za�cyj�ny�oraz�uroz�ma�-
ico�ne�i trud�ne�tech�nicz�nie�tra�sy,�pro�wa�-
dzą�ce�krę�ty�mi,�wą�ski�mi�dro�ga�mi,�ob�fi�tu�-
ją�cy�mi�w licz�ne�stro�me�pod�jaz�dy�i kar�ko�-
łom�ne� „spa�da�nia”.� To� wszyst�ko� cze�ka
na za�wod�ni�ków�tak�że�w tym�ro�ku.�Tra�sa,
po�dzie�lo�na�na dwa�eta�py,�skła�da�się�z 11
wy�ma�ga�ją�cych� od�cin�ków� spe�cjal�nych,
o łącz�nej�dłu�go�ści�po�nad 176 km.

Pią�tek� (10� sierp�nia)� stał� bę�dzie
pod zna�kiem�od�cin�ków�za�pę�tlo�nych,�po�-
zwa�la�ją�cych� zo�ba�czyć� ki�bi�com� jesz�cze
wię�cej� prze�jaz�dów.� W ta�kiej� wła�śnie
kon�fi�gu�ra�cji�przy�go�to�wa�ne�zo�sta�ły�od�cin�-

ki�spe�cjal�ne�Bli�zian�ka� i Lu�be�nia.�Na ko�-
niec�dnia�za�ło�gi�ści�gać�się�bę�dą�na wi�do�-
wi�sko�wej�pró�bie�w Rze�szo�wie,�w są�siedz�-
twie�Ga�le�rii�No�wy�Świat.

So�bo�ta�(11�sierp�nia)�to�zna�ne�z ubie�-
głe�go�ro�ku�od�cin�ki� spe�cjal�ne�Pstrą�go�wa,
tym�ra�zem�prze�jeż�dża�ne�w prze�ciw�nym
kie�run�ku,� oraz� Grud�na,� ale� w zu�peł�nie
zmie�nio�nym�ukła�dzie.� Po ro�ku� prze�rwy
wra�ca�OS�Za�go�rzy�ce,� z wi�do�wi�sko�wym
prze�jaz�dem�przez�bród.

W czwar�tek� (9� sierp�nia),� za�nim
jesz�cze� roz�pocz�nie� się� rajd,� za�wod�ni�cy
we�zmą� udział� w od�cin�ku� te�sto�wym
w Nie�cho�brzu�oraz�w wie�czor�nej,� uro�-
czy�stej�ce�re�mo�nii�star�tu�na pla�cu�even�-
to�wym�cen�trum�han�dlo�we�go�Mil�le�nium

Hall�w Rze�szo�wie.�Zwień�cze�nie�ry�wa�li�-
za�cji� na�stą�pi� na Ryn�ku� w Rze�szo�wie,
gdzie� od�bę�dzie� się� ce�re�mo�nia� me�ty
i wrę�cze�nie� na�gród� zwy�cię�skim� za�ło�-
gom.�Przez�ca�ły�raj�do�wy�ty�dzień�uczest�-
ni�ków� raj�du� i ich� sa�mo�cho�dy� bę�dzie
moż�na�zo�ba�czyć�w Par�ku�Ser�wi�so�wym,
w cen�trum�Rze�szo�wa,�przy ha�li�spor�to�-
wej�Pod�pro�mie.

Do tej� po�ry� naj�wię�cej� zwy�cięstw
w Raj�dzie�Rze�szow�skim�za�pi�sał�na swo�im
kon�cie� Fran�cuz� Bry�an� Bo�uf�fier,� któ�ry
wy�gry�wał�w sto�li�cy�Pod�kar�pa�cia�już�pię�-
cio�krot�nie.�Trzy�krot�nie�w za�wo�dach�try�-
um�fo�wa�ła�za�ło�ga�Ka�je�tan�Ka�je�ta�no�wicz�/
Ja�ro�sław�Ba�ran,� zaś�po dwa� zwy�cię�stwa
za�no�to�wa�li�Mi�chał�So�ło�wow�z Ma�cie�jem
Ba�ra�nem�oraz�Grze�gorz�Grzyb�z Prze�my�-
sła�wem�Ma�zu�rem.

Kto�wy�gra�w tym�ro�ku,�do�wie�my�się
już 11�sierp�nia.�Wcze�śniej,�bo 1�sierp�nia,
kie�dy�pla�no�wa�na�jest�pu�bli�ka�cja�zgło�szeń,
po�zna�my� wszyst�kich� uczest�ni�ków� te�go�-
rocz�ne�go�Raj�du�Rze�szow�skie�go.

HAR Mo No GRAM
Czwar tek, 9 sierp nia
Od ci nek te sto wy Nie chobrz – 13: 00-
17: 00
CE RE MO NIA STAR TU – Rze szów, Mil -
le nium Hall – 19: 00

Pią tek, 10 sierp nia
OS -1 Bli zian ka 1 (17,45 km) – 10: 40
OS -2 Lu be nia 1 (17,58 km) – 11: 25
Ser wis A (Rze szów, Pod pro -
mie) – 13: 05
OS -3 Bli zian ka 2 (17,45 km) – 14: 45
OS -4 Lu be nia 2 (17,58 km) – 15: 30
Ser wis B (Rze szów, Pod pro -
mie) – 17: 10
OS -5 Rze szów (4,00 km) – 18: 00
Fle xi Ser wis C (Rze szów, Pod pro -
mie)  – 18: 35
So bo ta, 11 sierp nia
Ser wis D (Rze szów, Pod pro -
mie) – 08: 05
OS -6 Pstrą go wa 1 (26,00
km) – 09: 10
OS -7 Grud na 1 (13,25 km) – 10: 10
OS -8 Za go rzy ce 1 (12,12
km) – 11: 10
Ser wis E (Rze szów, Pod pro -
mie) – 12: 30
OS -9 Pstrą go wa 2 (26,00
km) – 13: 50
OS -10 Grud na 2 (13,25 km) – 14: 50
OS -11 Za go rzy ce 2 (12,12
km) – 15: 50
Ser wis F (Rze szów, Pod pro -
mie) – 17: 10
CE RE MO NIA ME TY – Rze szów, Ry -
nek – 17: 30

27. Rajd Rzeszowski. 11 „oesów”. 
Nowością plejada aut historycznych
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Alek siej Łu kja niuk, zwy cięz ca nie -
daw ne go Raj du di Ro ma Ca pi ta le
i ak tu al ny li der kla sy fi ka cji Raj do -
wych Mi strzostw Eu ro py (FIA ERC),
na za pro sze nie firm Pro to Cars
i Da kar -To yo ta Rze szów oraz Au to -
mo bil klu bu Rze szow skie go bę dzie
go ściem spe cjal nym 27. Raj du
Rze szow skie go. 

Ro�syj�ski�kie�row�ca�za�sią�dzie�za kie�-

row�ni�cą�To�yo�ty�Yaris�Pro�to,�zbu�do�wa�-
nej� w staj�ni� Dyt�ko� Sport� w Ny�sie
i prze�je�dzie�tym�au�tem�od�ci�nek�me�dial�-
ny,� bie�gną�cy� uli�ca�mi� Rze�szo�wa,� w są�-
siedz�twie� ga�le�rii� „No�wy� Świat”,
przed star�tu�ją�cy�mi�w Raj�dzie�Rze�szow�-
skim� kie�row�ca�mi.� OS 5� Rze�szów� roz�-
pocz�nie�się�w pią�tek, 10�sierp�nia,�o go�-
dzi�nie 18: 00,�a po�pi�sy�sły�ną�ce�go�z bez�-
kom�pro�mi�so�wej� jaz�dy� Łu�kja�niu�ka� bę�-

dzie� moż�na� po�dzi�wiać� kil�ka�na�ście� mi�-
nut�wcze�śniej.�

Z li�de�rem�ERC�bę�dzie�moż�na�spo�tkać
się�tak�że�w au�to�ry�zo�wa�nym�sa�lo�nie�Da�kar�-
-To�yo�ta�Rze�szów�w Świl�czy.�Alek�siej�Łu�-
kja�niuk�bę�dzie� tam�cze�kać�na wszyst�kich
ki�bi�ców�w czwar�tek, 9�sierp�nia,�od go�dzi�-
ny 17: 30,� na�to�miast� w go�dzi�nach
od 10: 00�do 18: 00�bę�dzie�moż�na�z bli�ska
obej�rzeć�To�yo�tę�Yaris�Pro�to.�
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Aleksiej Łukjaniuk gościnnie w Rzeszowie!
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27. Rajd Rzeszowski
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27. Rajd Rze szow ski roz pocz nie się w czwar tek 9 sierp nia,
godz. 19,�w Mil�le�nium�Hall.�Na je�go� je�de�na�stu� spe�cjal�nych
od�cin�kach�(li�czą�łącz�nie 177 km!)�po�ja�wią�się�licz�ne�prze�szko�-
dy.�Za�wod�ni�cy�po�now�nie�bę�dą�mu�sie�li�sta�wić�czo�ła�stro�mym
i krę�tym�dro�gom�po�gó�rza�kar�pac�kie�go.�W piąt�ko�wy�wie�czór

miesz�kań�cy�Rze�szo�wa�bę�dą�mo�gli�zo�ba�czyć�wi�do�wi�sko�wy�od�-
ci�nek�me�dial�ny.�Na miej�scu�bę�dzie�rów�nież�zlo�ka�li�zo�wa�na�ba�-
za�raj�du�i Park�Ser�wi�so�wy.�Ad�re�na�li�na�gwa�ran�to�wa�na!�

Staw ka jest wy so ka
Te�go�rocz�na�edy�cja�Raj�du�Rze�szow�skie�go�jest�run�dą�Raj�-

do�we�go�Pu�cha�ru�Eu�ro�py�(FIA�ERT),�Mi�strzostw�Stre�fy�Eu�-
ro�py�Cen�tral�nej� (FIA�CEZ)� oraz� pią�tym� z sied�miu� raj�dów
w ro�ku 2018,�w któ�rym�zmie�rzą�się�naj�lep�si�pol�scy�za�wod�ni�-
cy.�Na�le�ży� pod�kre�ślić,� że�w mi�strzo�stwach� Pol�ski� pierw�sza
dzie�siąt�ka� jest�pre�mio�wa�na�po�dwój�nie,�na�to�miast�zwy�cięz�ca
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raj�du�w przy�pad�ku�wy�gra�nia� rów�nież� od�cin�ka� Po�wer� Sta�ge
mo�że�zy�skać�aż 55�punk�tów!

Si mo ne Tem pe sti ni w Fia cie Abar tha 124 Ral ly 
Ry�wa�li�zo�wać�bę�dą 42�za�ło�gi,�w tym�rów�nież�mistrz�świa�-

ta�ju�nio�rów�w se�zo�nie 2016�(JWRC)�–�Si�mo�ne�Tem�pe�sti�ni.
Si�mo�ne� za�de�biu�tu�je� za kie�row�ni�cą� Fia�ta�Abar�tha 124�Ral�ly

kla�sy�RGT.�Je�go� sil�nik�dys�po�nu�je�mo�cą�aż 300 km.�Trze�ba
jed�nak�za�zna�czyć,�że�mo�ment�ob�ro�to�wy�prze�no�szo�ny�jest�je�-
dy�nie�na tyl�ną�oś�przez�co�wy�wal�cze�nie�po�dium�w Rze�szo�wie
bę�dzie�dla�Si�mo�ne’a nie�la�da�wy�zwa�niem.

Rajd Rze szow ski – pol scy za wod ni cy
Je�że�li�cho�dzi�o Pol�skie�za�ło�gi,�w ich�skła�dzie�zo�ba�czy�my

trzech�mi�strzów�–�Grze�go�rza�Grzy�ba,� Łu�ka�sza�Ha�ba�ja� oraz
Woj�cie�cha�Chu�cha�łę.�Na koń�co�wy�suk�ces�w Rze�szo�wie�stać
rów�nież�li�de�ra�RSMP�–�Ja�ku�ba�Brze�ziń�skie�go,�Mi�ko�ła�ja�Mar�-
czy�ka�czy�To�ma�sza�Ka�sper�czy�ka.�Wal�kę�o miej�sce�na po�dium
sto�czą� tak�że� Łu�kasz� Byś�ki�nie�wicz,� Da�riusz� Po�loń�ski,� Zbi�-
gniew�Ga�bryś�oraz�Ja�ro�sław�Koł�tun. ŹRó Dło: Mo To. WP. Pl
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