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Nie ma nic piękniejszego w kobiecie 
niż siła do pokonywania trudności,
przeciwności losu i poodnoszenia się 
po największych porażkach. 
Takie bohaterki można spotkać 
tysiące kilometrów od Polski, 
ale również na tej samej ulicy 
czy w sąsiednim bloku.

– Często w  trakcie realizacji tych programów mam takie
poczucie, że żeby usłyszeć naprawdę niezwykłe historie, wcale
nie trzeba jechać na kraniec świata. Czasem wystarczy pojechać na
kraniec Polski, a czasem wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć
i okazuje się, że w sąsiednim bloku dzieją się dramaty i niezwykłe
historie, o których nikt nie chce mówić głośno. Więc liczę na to, że
to też będzie inspiracja dla  kobiet i  że bardzo to otworzy inne
kobiety – mówi Martyna Wojciechowska
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Dzień 3 ma ja w Rze szo wie tra dy -
cyj nie jest świę to wa ny nie tyl ko ja -
ko świę to Kon sty tu cji, ale też ja ko
Świę to Pa nia gi – czy li uli cy 3 Ma ja,
naj star szej uli cy w mie ście (daw -
niej ul. Pań skiej, na zy wa nej przez
miesz kań ców Pa nia gą).

W tym ro ku Świę to Pa nia gi zo sta nie
zor ga ni zo wa ne po raz szes na sty, a mo ty -
wem prze wod nim bę dzie Chor wa cja
i mia sto Split, z któ rym Rze szów pod pi -
sał umo wę o part ner stwie w 2018 ro ku.

Wy stę py ar ty stycz ne na 4 sce nach
Z oka zji Świę ta Pa nia gi jak co ro ku

na miesz kań ców bę dzie cze kać mnó stwo
atrak cji kul tu ral nych, roz ryw ko wych
i mu zycz nych, od by wa ją cych się na 4

sce nach: przy wie ży Ko ścio ła  Far ne go,
Fon tan nie Mul ti me dial nej, na dzie dziń cu
Ra dia Rze szów i na rze szow skim Ryn ku.

Na sce nie przy Ko ście le Far nym już
od godz. 12.00 od by wać się po ka zy, kon -
cer ty i wy stę py ar ty stycz ne. To wła śnie
stam tąd ru szy też ko ro wód ta necz ny
przez ca łą uli cę 3 ma ja aż do Fon tan ny
Mul ti me dial nej, gdzie z ko lei za pre zen tu -
ją się lo kal ne ze spo ły ta necz ne. Wie czo -
rem prze nie sie my się na Ry nek, gdzie
o 19.00 roz pocz nie się kon cert fi na ło wy:
w ra mach Ro ku Mo niusz kow skie go zo -
sta ną za pre zen to wa ne frag men ty ope ry
„Strasz ny dwór” w re ży se rii prof. Ry szar -
da  Cie śli i wy ko na niu Or kie stry Sym fo -
nicz nej Fil har mo nii Pod kar pac kiej im.

Ar tu ra Ma law skie go w Rze szo wie
pod dy rek cją Mar ty Klu czyń skiej oraz ab -
sol wen tów i stu den tów Wy dzia łu Wo kal -
no – Ak tor skie go Uni wer sy te tu Mu zycz -
ne go Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie.

Jar mark rę ko dzie ła
Tra dy cyj nie już, w ra mach Świę ta

Pa nia gi przy al. Lu bo mir skich od bę dzie
się Jar mark Rę ko dzie ła i Pro duk tów Re -
gio nal nych. 

Dzień otwar ty 
Pol skie go Ra dia Rze szów

3 ma ja to rów nież Dzień Otwar ty Pol -
skie go Ra dia Rze szów. Dla uczest ni ków
świę ta Pa nia gi bę dzie to oka zją do zwie -

dze nia sie dzi by  Pol skie go Ra dia Rze szów,
spo tka nia z dzien ni ka rza mi, obej rze nia wy -
sta wy sprzę tu ra dio we go. Na dzie ci cze ka
bo ga ty pro gram roz ryw ko wy dla naj młod -
szych „Zam ko la dia”. Na to miast na sce nie
na dzie dziń cu Ra dia bę dzie moż na zo ba -
czyć po ka zy ta necz ne i kon cer ty

Wy sta wy
Z oka zji Świę ta Pa nia gi atrak cje

dla miesz kań ców przy go tu ją rów nież
rze szow skie in sty tu cje kul tu ry: Biu ro
Wy staw Ar ty stycz nych, Ki no Zo rza,
Mu zeum Okrę go we w Rze szo wie, Ga -
le ria Fo to gra fii Mia sta Rze szo wa, GA -
LE RIA R_Z oraz I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce.

Bę dzie moż na zo ba czyć m. in. wy sta wy  
•„Chor wa cja – na tu ra, kul tu ra, dzie -

dzic two”, pre zen tu ją ca za rów no pięk no
chor wac kiej na tu ry jak i bo gac two kul tu -
ro we go dzie dzic twa te go kra ju

•„Rze szów kie dyś i dziś” pre zen tu ją -
ca fo to gra fie z ar chi wum Ga le rii Fo to -
gra fii Mia sta Rze szo wa

•„Rze szow skie hi sto rie za pi sa ne
w drew nie” – wy sta wa fo to gra fii sta no -
wią cych czę ścio we pod su mo wa nie kra jo -
bra zo wej in wen ta ry za cji mia sta Rze szo -
wa w za kre sie za cho wa ne go tra dy cyj ne go
drew nia ne go bu dow nic twa,

•#pa in ting sa me ri ca – pod czas któ -
rej po raz pierw szy za pre zen to wa ne zo -
sta ną naj now sze ob ra zy ar ty sty Pio tra
Szczu ra, po wsta ją ce w ra mach mo nu -
men tal ne go, wciąż otwar te go cy klu MA -
DE IN USA

Po ka zy ple ne ro we
W fo sie Zam ku Lu bo mir skich po -

dzi wiać bę dzie moż na m. in. po ka zy sny -
cer stwa i me ta lo pla sty ki, a na ul. 3 Ma ja:
po kaz oraz warsz ta ty wy ko ny wa nia na -
czyń gli nia nych, wy sta wę pla ka tów, pre -
zen ta cja pa tro lu kon ne go i mo to cy kla po -
li cyj ne go Har ley -Da vid son. Czas umi lą
nam szczu dla rze, ku gla rze, żon gle rzy, mi -
mo wie, a tak że ba lo no we fi gur ki
i ogrom ne bań ki. Nie za brak nie też po -
czę stun ku dla rze szo wian.

Spa ce ry te ma tycz ne
Za pra sza my rów nież na spa ce ry te -

ma tycz ne, pod czas któ rych bę dzie moż -
na do wie dzieć się nie co wię cej o hi sto rii
uli cy 3 Ma ja.
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„Chor wa cja – na tu ra, kul tu ra, dzie dzic -
two” – wy sta wa ple ne ro wa przed bu dyn -
kiem, ul. 3 Ma ja 9 (11: 00-17: 00) 

Wy sta wa pre zen tu ją ca za rów no pięk no chor -
wac kiej na tu ry jak i bo gac two kul tu ro we go dzie -
dzic twa te go kra ju. Na fo to gra fiach Bog da na
Szczu pa ja bę dzie moż na po dzi wiać mo nu men tal ną

uro dę wo do spa dów Krka czy dzi kich plaż na bez -
lud nych wy spach, ta kich jak le żą cy w po bli żu
Korčuli, Pro izd,   ale tak że od kry wać wy jąt ko we
za byt ki bo ga tej hi sto rycz nej prze szło ści Dal ma cji.
Jej śla dy zna leźć mo że my nie tyl ko w part ner skim
mie ście Rze szo wa – Spli cie, u wy brze ży któ re go
do mi nu je wpi sa ny na li stę świa to we go dzie dzic -
twa UNE SCO pa łac rzym skie go ce sa rza Dio kle -

cja na, ale tak że w in nych mia stach i mia stecz kach
Dal ma cji – za rów no tych na lą dzie jak i na oko licz -
nych wy spach.

Jed nym z ze spo łów, któ re usły szy my pod -
czas te go rocz ne go Świę ta Pa nia gi na sce nie
przy wie ży Ko ścio ła Far ne go bę dzie BUM BUM
OR Ke STAR – czy li bom bo wa mu zy ka! Ze spół
wy ko nu je utwo ry, któ re są po łą cze niem mu zy ki

bał kań skiej, kle zmer skiej oraz pol skiej. Na zwa
for ma cji ści śle wią że się z mu zy ką ja ką i w ja ki
spo sób wy ko nu ją. Bom bo wa bo fan ta stycz nie za -
gra na, bom bo wa – bo nie sie ze so bą ta ką ilość
emo cji, ener gii i mo cy, że brak na to opi so wej
ska li. Bum Bum Or ke star to ze spół w któ rym
gra ją sa mi so li ści, two rząc przy tym har mo nię
do sko na łą.
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W nie dzie lę 7 kwiet nia 2019r.
Prze myśl za kwitł żon ki la mi, któ re
roz no si li wo lon ta riu sze kwe stu ją cy
na rzecz po wsta ją ce go Ośrod ka
Ho spi cyj no -Opie kuń cze go BE TA -
NIA. Od grud nia wie le nie tyl ko
prze my skich szkół za an ga żo wa ło
się już po raz czwar ty w ideę, któ ra
zo sta ła za po cząt ko wa na w 1948 r.
przez Ma rie Cu rie Ca ne er w Wiel -
kiej Bry ta nii. Cho dzi o po zy ski wa -
nie fun du szy na two rze nie i utrzy -
ma nie ho spi cjów. Roz da wa ny
przy tej oka zji żon kil, uzna wa ny
za sym bol na dziei ma przy po mi nać
o lu dziach cho rych, cier pią cych,
po trze bu ją cych to wa rzy stwa, opie -
ki i tro ski.

Po la Na dziei roz po czę ły się Mszą św.
w ko ście le o.o. Fran cisz ka nów, któ rą
kon ce le bro wał ks. dr Jó zef Bar – pre zes
Ry cer skie go i Szpi tal ne go Brac twa św.
Ła za rza z Je ro zo li my – Sto wa rzy sze nia
Ka to lic kie go. Na stęp nie z to wa rzy sze -
niem Sa le zjań skiej Or kie stry Dę tej AU -
GU STI NO pod ba tu tą Krzysz to fa Po -
lnia ka człon ko wie brac twa, za pro sze ni
go ście oraz miesz kań cy Prze my śla prze -
szli w „żon ki lo wym po cho dzie” do urzę -
du miej skie go przy ryn ku, gdzie mie ścił
się sztab zbiór ki. Tu taj mia ło miej sce
uro czy ste roz po czę cie Pól Na dziei. Wie -
le cie płych słów o idei two rze nia ośrod ka
pa dło ze stro ny wi ce wo je wo dy pod kar -
pac kie go Lu cy ny Pod ha licz, wi ce mar -
szał ka wo je wódz twa Pio tra Pil cha oraz
pre zy den ta Prze my śla Woj cie cha Ba ku -
na. Przez ca ły dzień na uli cach mia sta
i przy ko ścio łach moż na by ło spo tkać
wo lon ta riu szy z na rę cza mi i ko sza mi bi -
bu ło wych pięk nych żon ki li, któ re roz da -
wa ne by ły w za mian za zło żo ne dat ki
na BE TA NIĘ. Na to miast przy ra tu szu
znaj do wa ło się sto isko z wy pie ka mi Ko ła
Go spo dyń Wiej skich z Dro ho bycz ki oraz
z rę ko dzie łem, z któ re go do chód ze
sprze da ży tak że za si lił kon to po wsta ją ce -
go ośrod ka. 

Po la Na dziei zor ga ni zo wa ne zo sta ły
w Prze my ślu przez Ry cer skie i Szpi tal ne
Brac two Św. Ła za rza z Je ro zo li my – Sto -
wa rzy sze nie Ka to lic kie. To wła śnie tu taj
w re mon to wa nych obiek tach po szpi tal -
nych po wsta je Cen trum Ho spi cyj no -
-Opie kuń cze BE TA NIA. Ma to być ośro -
dek dla osób prze wle kle i ter mi nal nie
cho rych dzie ci i do ro słych oraz stwa rzać
moż li wo ści po pra wy sta nu zdro wia po -
przez za bie gi re ha bi li ta cyj ne. Przede
wszyst kim ma to być miej sce, gdzie cho -
ry i je go ro dzi na otrzy ma po moc, wspar -
cie i opie kę. 

Cen trum Ho spi cyj no -Opie kuń cze
„Be ta nia” im. św. Ła za rza w Prze my ślu
to obec nie naj więk sza re ali za cja la za ry -
tów chy ba nie tyl ko w ska li pod kar pac -

kiej, ale pol skiej. Na rzecz po wsta ją ce go
Cen trum la za ry ci otrzy ma li je den z pu -
stych bu dyn ków po szpi ta lu przy ul.
Sło wac kie go 85 w Prze my ślu. W „Be ta -
nii” bę dzie funk cjo no wa ło ho spi cjum
z opie ką dłu go ter mi no wą i opie kę
dzien ną, od dział re ha bi li ta cji, któ ry bę -
dzie świad czyć po moc pod opiecz nym
ośrod ka, ale rów nież pa cjen tom z ze -
wnątrz. Prze wi dy wa ny jest rów nież nie -
wiel ki pod od dział ho spi cyj ny dla dzie ci
oraz ho spi cjum do mo we dla naj młod -
szych. W ra mach pro jek to wa ne go Cen -
trum dzia ła już Ośro dek Tro ski o Płod -
ność opar ty na na pro tech no lo gii. Na to -
miast daw na sa la gim na stycz na zo sta nie
za go spo da ro wa na na ośro dek tra dy cji
Ry cer skie go i Szpi tal ne go Za ko nu św.

Ła za rza z Je ro zo li my oraz hi sto rii jed no -
stek woj sko wych, któ re tu sta cjo no wa -
ły, w szcze gól no ści z okre su mię dzy wo -
jen ne go. Pra ce nad re ali za cją kon cep cji
BE TA NII są już za awan so wa ne i dla te go
każ de wspar cie fi nan so we jest nie zwy -
kle waż ne. 

La za ry ci są jed ną z naj star szych
chrze ści jań skich in sty tu cji szpi tal nych,
w skład któ rej wcho dzą du chow ni prze -
orzy i ka pe la ni oraz ka wa le ro wie i da my,

bę dą cy świec ki mi człon ka mi, ży ją cy mi
zgod nie z za sa da mi chrze ści jań skiej wia ry
i mi ło sier dzia wo bec in nych. Dzia łal ność
ich jest na sta wio na naj pierw na for ma cję
człon ków, aby po tem w du chu Ewan ge -
lii mo gli być po moc ni po trze bu ją cym.
Mi ło śni cy hi sto rii i tra dy cji zwią za nych
z za ko na mi ry cer ski mi znaj du ją moż li -
wość re ali za cji swo ich za in te re so wań. 

Dziś nie wy star cza już jed no ra zo -
wa ak cja cha ry ta tyw na, po któ rej
wszy scy roz cho dzą się z po czu ciem
speł nio ne go do bre go uczyn ku. Co raz
czę ściej lu dzie szu ka my po łą cze nia
dzia łal no ści z roz wo jem du cho wym,
chce my po wro tu do tra dy cji, wspól -
no ty, roz mo wy, mo że też wy ci sze nia
od szu mu współ cze sne go świa ta.
W Pol sce co raz bar dziej w sfe rę dzia -
łal no ści cha ry ta tyw nej i for ma cyj nej
wkra cza ją od ro dze ni la za ry ci. Spo łe -
czeń stwo mi mo po mo cy pań stwa or -
ga ni zu je struk tu ry zaj mu ją ce się
dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną. Or ga ni -
za cje po za rzą do we są bli żej lu dzi,
świet nie zna ją po trze by róż nych śro -
do wisk i du żo szyb ciej re agu ją na ich

po trze by. Od kil ku lat moż na za ob -
ser wo wać po wrót do dzia łal no ści
tak że za ko nów, wy wo dzą cych się ze
śre dnio wiecz nych in sty tu cji szpi tal -
nych i za ko nów ry cer skich.

DR Iza Be la FaC, SlJ
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IV Pola Nadziei w Przemyślu

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom 
– uczniom, nauczycielom, sympatykom 
za włączenie się w POLA NADZIEI – Przemyśl 2019. 
Dar serca i pracy jest bezcenny 
dla powstającego Ośrodka Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA. 
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17 – 19 ma ja w Rze szo wie od bę -
dzie się ju bi le uszo wa pięt na sta
edy cja „HART BEX Car pa thia Fe sti -
val” Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Pio sen ki 2019, któ ry na sta łe wpi -
sa ny jest w ka len darz im prez kul -
tu ral nych Rze szo wa i Pod kar pa cia. 

Do udzia łu w fe sti wa lu na pły nę ła re -
kor do wa ilość zgło szeń z kra jów ta kich
jak: Li twa, Mal ta, Niem cy, Pol ska, Ro sja,
Sło wa cja, Ukra ina, Wiet nam, Wiel ka
Bry ta nia, Wło chy. Ju ry Kwa li fi ka cyj ne
w skła dzie: To masz Fi lip czak – Prze wod -
ni czą cy, Do ro ta Szpet kow ska, Ma ciej
Bła że wicz i Ro man Owsiak, wy ło ni ło
Zło tą Pięt nast kę. Fi na li ści po wal czą o na -
gro dę Grand Prix w wy so ko -
ści 15.000 zł, pa miąt ko wą sta tu et kę i za -
pro sze nie do udzia łu w przy szło rocz nej
edy cji Fe sti wa lu, a tak że o na gro dy
za I, II i III miej sce oraz na gro dy spe cjal -
ne: za naj lep szą kom po zy cję i dla naj -

więk szej oso bo wo ści sce nicz nej. W tym
ro ku uczest ni cy bę dą mie li oka zję zdo być
rów nież pre sti żo we na gro dy ufun do wa ne
przez Pre zy den ta Mia sta Rze szo wa, Sto -
wa rzy sze nie Au to rów Wy ko naw ców
Utwo rów Mu zycz nych i Słow no – Mu -
zycz nych SAWP w War sza wie, Zwią zek
Pol skich Au to rów i Kom po zy to rów
ZAKR w War sza wie – Krysz ta ło wy Ka -
mer ton oraz na gro dę fi nan so wą Fun da cji
im. Krzysz to fa Dzi kow skie go w War sza -
wie. Spon so rem głów nej na gro dy Grand
Prix jest De we lo per Ap klan.

18 ma ja, wy da rze nia fe sti wa lo we
za in au gu ru je kon cert Ani „Ani Ki” Dą -
brow skiej – uczen ni cy Cen trum Sztu ki
Wo kal nej w Rze szo wie, zwy cięż czy ni
dru giej edy cji mu zycz ne go ta lent show
TVP 2 „The Vo ice Kids” oraz in nych ar -
ty stów CSW Rze szów. Na stęp nie od bę -
dą się Prze słu cha nia Fe sti wa lo we za kwa -
li fi ko wa nych uczest ni ków oraz ob ra dy
ju ry. Po uro czy stym otwar ciu fe sti wa lu
od bę dzie się wy jąt ko wy kon cert pt.
„Ser ca gwiazd”, w któ rym wy stą pią: Ha -
li na Frąc ko wiak – Gość Ho no ro wy Fe -
sti wa lu oraz ar ty ści Cen trum Sztu ki
Wo kal nej w Rze szo wie pod kie run kiem
An ny Czen czek – po my sło daw czy ni
i dy rek tor „HART BEX Car pa thia Fe sti -
val”, dy rek tor Cen trum Sztu ki Wo kal -
nej w Rze szo wie. Ha li na Frąc ko wiak jest
jed ną z naj więk szych ar ty stek pol skiej
sce ny mu zycz nej. Pod czas te go kon cer tu
wy ko na swo je naj po pu lar niej sze prze bo -
je ta kie jak m. in.: „Pa pie ro wy księ życ”,
„Ser ca gwiazd”, „Bądź go to wy dziś
do dro gi”, „Tin Pan Al ley”. Ar ty stom to -
wa rzy szyć bę dzie Or kie stra Fe sti wa lo wa
pod kie row nic twem To ma sza Fi lip cza -
ka – pia ni sty, aran że ra i kom po zy to ra,
kie row ni ka mu zycz ne go wie lu pro duk cji
te le wi zyj nych.

Go ściem Spe cjal nym Fe sti wa lu bę -
dzie Krzysz tof Dzi kow ski – tek ściarz
i au tor zna nych, lu bia nych pol skich
prze bo jów ta kich jak m. in.: „Cią gle pa -
da”, „Tak bar dzo się sta ra łem”, „An na
Ma ria”, „Do zwo lo ne do lat osiem na stu”,
„Gon do lie rzy znad Wi sły” i wie lu in -
nych. W trak cie fe sti wa lu zo sta nie pre -
mie ro wo wy ko na ny utwór pt. „We
wspól nym ryt mie serc”, do któ re go
tekst na pi sał Krzysz tof Dzi kow ski,
a mu zy kę To ma sza Fi lip czak, spe cjal nie
dla Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo -
wie. Wo ka li ści tej szko ły – lau re aci ogól -
no pol skich i mię dzy na ro do wych fe sti -
wa lu oraz pro gra mów te le wi zyj nych,
przy go to wa ni wo kal nie przez An nę
Czen czek, za śpie wa ją pio sen kę pod czas
ce re mo nii otwar cia ju bi le uszo wej edy cji
„HART BEX Car pa thia Fe sti val” 2019.
„We wspól nym ryt mie serc” to wy jąt ko -
wa pio sen ka o ma rze niach mło dych wo -
ka li stów, Fe sti wa lu Car pa thia i o roz -
śpie wa nym Rze szo wie.

19 ma ja, wy stą pi gwiaz da te go rocz -
nej edy cji – Mi chał Szpak, je den z naj -
więk szych ido li mło de go po ko le nia.
W krót kim re ci ta lu za pre zen tu je się rów -
nież Ne rin ga Siau di ky te z Li twy – lau re -

at ka Grand Prix XIV Mię dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu Pio sen ki „Rze szów Car pa -
thia Fe sti val” 2018. Dla naj młod szych
bę dą stre fy za baw na ryn ku. Wie czo rem
na to miast od bę dzie się Kon cert Lau re -
atów i wrę cze nie na gród przez przed sta -
wi cie li spon so rów, go ści fe sti wa lu, or ga -
ni za to rów, ju ro rów oraz fun da to rów na -
gród. 

Za po wie dzi fe sti wa lu zo sta ną wy -
emi to wa ne przez TVP 2 m. in. w pro gra -
mie „Py ta nie na śnia da nie” oraz TVP Po -
lo nia w pro gra mach: „Ha lo Po lo nia” oraz
„Po lo nia 24”.

W tym ro ku pa tro nat me dial ny
nad „HART BEX Car pa thia Fe sti val” ob -
ję ły te le wi zje: TVP 2, TVP Po lo nia
i TVP 3 Rze szów, a tak że: 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,
Ga ze ta Wy bor cza, „Via”, Nasz Dom
Rze szów, VIP Biz nes&Styl, biz ne si styl.
pl, Dzien nik Eu ro wi zyj ny, eu ro wi zja.
org, Me dia Rze szów, Re si net. pl, Na sze
Mia sto.

„HARTBEX CARPATHIA FESTIVAL” 2019 
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Na zy wa się Piotr Adam ski. Po cho -
dzi z Byd gosz czy. Dziś ma 34 la ta.
Od naj młod szych lat wy ka zy wał za -
in te re so wa nie ma te ma ty ką. Wy -
gry wał olim pia dy z te go przed mio -
tu, miał na wet in dy wi du al ny tok
na ucza nia. Ale to za spra wą je go
wy glą du w 2005 ro ku, kie dy miał
za le d wie 21 lat, usły sza ła o nim
ca ła Pol ska. Ba, na wet ca ły świat.
To wła śnie on zo stał naj słyn niej -
szym pol skim hy drau li kiem, któ ry
stał się po stra chem Fran cji, nie -
chęt nej na szym fa chow com.

Mia ło być tyl ko jed no zdję cie
Do sto li cy przy je chał kie dy miał 19

lat i 300 zło tych w kie sze ni. Za czął stu -
dio wać fi nan se i ban ko wość w Szko le
Głów nej Han dlo wej. Choć je go atu tem
był ści sły umysł i lo gicz ne my śle nie, zda -
wał so bie spra wę, że te – przy naj mniej
na po cząt ku – nie po zwo lą mu na utrzy -
ma nie się w War sza wie. Po sta no wił więc
wy ko rzy stać swo je wa run ki ze wnętrz ne
i za jął się... mo de lin giem. Po ja wiał się
na wy bie gu, brał udział w se sjach fo to -
gra ficz nych, sta nął na wet w szran ki z naj -
przy stoj niej szy mi fa ce ta mi w wy bo rach
o ty tuł pol skie go mi ste ra.

Na po cząt ku nie by ło mu ła two.
Mie sią ca mi wa le to wał na ma te ra cu w sa -
lo nie ko le gi. Zda rza ły się ty go dnie,
w któ rych mu siał prze żyć i wy ży wić się
ma jąc za le d wie 7 zło tych. O wyj ściu
do ki na mógł je dy nie po ma rzyć. Je go
pierw szym po waż nym zle ce niem by ło
po zo wa nie do ka ta lo gu pro du cen ta gar ni -
tu rów z... ro dzin nej Byd gosz czy. Sy tu -
acja fi nan so wa Pio tra usta bi li zo wa ła się
do pie ro wte dy, kie dy zo stał na wy łącz -
ność twa rzą jed nej z pol skich firm odzie -
żo wych.

Jed nak sła wę i roz po zna wal ność
przy nio sła mu do pie ro fo to gra fia,
do któ rej po zo wał w ogrod nicz kach
i z klu czem fran cu skim w rę ku. – Nie
na zwał bym te go przy pad kiem, a ra czej
zrzą dze niem lo su. Mia ło to być do słow -
nie jed no zdję cie dla Pol skiej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej. Ja ko od po wiedź na we to
Fran cu zów, do ty czą ce otwo rze nia ryn ku
pra cy dla Po la ków. Ale w za my śle za -
chę ca ją ce Fran cu zów do od wie dze nia
na sze go kra ju. Stąd znaj du ją ce się w mo -
im tle wi do ki pięk nych, pol skich
miast – wspo mi na Piotr.

Zdję cie zo sta ło za miesz czo ne
na stro nie in ter ne to wej Pol skie go Ośrod -
ka In for ma cji Tu ry stycz nej w Pa ry żu.
Ha sło prze wod nie tej ak cji brzmia ło „Je
re ste en Po lo gne, ve nez nom breux”, czy li
w tłu ma cze niu „Zo sta ję w Pol sce, przy -
jeż dżaj cie licz nie”.

Obe szło się bez po mo cy fa ce bo oka
Na po cząt ku ofer ta mia ła po kil ka -

dzie siąt wejść dzien nie. Po kil ku ty go -
dniach by ło ich już oko ło 3 mi lio nów. To
nie by wa ły suk ces. War to wspo mnieć, że
by ło to na rok przed po ja wie niem się fa -
ce bo oka. Na wet dziś, ty le od słon to już
jest coś.

Przede wszyst kim by ła to za słu ga
tra fio nej i do brze prze my śla nej kam pa -
nii. Mi ło, je śli ktoś do pa try wał się w tym
tak że mo je go współ udzia łu. Fakt, dość
in ten syw nie wte dy tre no wa łem. No i ta
sty li za cja zro bi ła swo je. Ogrod nicz ki,
z któ rych od pią łem jed ną szel kę, że by
by ło bar dziej z pa zu rem. Ko szul kę mia -
łem swo ją. Ro bo cze bu ty też ku pi łem
za wła sne pie nią dze. Po pro stu chcia łem
mieć faj ne zdję cie. A wy szło, jak wy -
szło – śmie je się.

Pierw szy wy wiad na... skrzy żo wa niu
I wte dy się za czę ło. – By łem w jed -

nej z war szaw skich ga le rii z ko le gą
na krę glach. Do sta łem te le fon od jed nej
z ko mer cyj nych sta cji te le wi zyj nych, czy
mógł bym im udzie lić wy wia du. Kie dy się
zgo dzi łem, nie mu sia łem dłu go cze kać
na na gra nie. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach
eki pa zja wi ła się na krę giel ni. Nie do sta li
jed nak zgo dy na na gra nie w ga le rii, więc
wy szli śmy przed bu dy nek. Swo je go
pierw sze go wy wia du Piotr udzie lił więc
na... skrzy żo wa niu. 

Przez na stęp ne kil ka dni po kil ka go -
dzin „wi siał” na te le fo nie. O roz mo wę
pro si ły nie tyl ko pol skie me dia. Dzwo ni -
ły tak że re dak cje z za gra ni cy. O ak cji
i na szym hy drau li ku pi sa ły świa to we me -

dia, w tym m. in. bry tyj skie „Fi nan cial
Ti mes” i „Da ily Te le graph”, fran cu ski
„Li be ra tion” czy wło ski „Cor rie re del la
Se ra”. – Pa mię tam też te le fon z „The
New York Ti mes'a”. Kie dy by ła ta ka po -
trze ba, na li nii to wa rzy szył mi tłu macz.
Dzien ni ka rze by li cie ka wi kim je stem
i skąd się wzią łem. Naj bar dziej śmie szy ły
mnie te o sa mą hy drau li kę. Py ta no mnie,
co mam z nią wspól ne go i czy sam po tra -
fię coś na pra wić. Dziś mo gę po twier dzić,
że w miesz ka niu z drob ny mi na bpra wa mi
hy drau licz no -elek trycz ny mi ra dzę so bie
sam – do da je z du mą.

W Pa ry żu wzię li go za Bec kha ma
Or ga ni za to rzy kam pa nii po sta no wi li

pójść za cio sem. Przy go to wa li kon fe ren -
cję pra so wą z udzia łem Pio tra w sto li cy
Fran cji. Za pew nia li na sze go hy drau li ka,
że to nie bę dzie nic wiel kie go, że nie ma
się cze go oba wiać. By li prze ko na ni, że
tra dy cyj nie po ja wi się kil ku dzien ni ka rzy,
za da dzą pa rę py tań i bę dzie po spra wie.
Tym cza sem już na pły cie lot ni ska po ja -
wi ły się dwie eki py te le wi zyj ne: pol ska
i fran cu ska. Piotr był ubra ny w t -shirt
i bia łą ma ry nar kę. Miał też świe żo zro -
bio ne, ja sne pa sem ka. 

– W „Te le expres sie” sko men to wa no
to w dość żar to bli wy, cha rak te ry stycz ny

dla pro gra mu spo sób: „Nie pro szę pań -
stwa, to nie Da vid Bec kham. To nasz
pol ski hy drau lik wy lą do wał wła śnie
w Pa ry żu” – wspo mi na z uśmie chem
Piotr. 

Póź niej, na wspo mnia nej kon fe ren cji
po ja wi ło się po nad 60 fo to re por te rów
i je de na ście sta cji te le wi zyj nych. Po jej
za koń cze niu, kie dy ca ły ten tłum wy -
szedł na uli cę, za blo ko wał ruch sa mo cho -
do wy. Pro szo no Pio tra o prze spa ce ro wa -
nie się przed fon tan ną. Na wet sa mym
środ kiem Pól Eli zej skich z Łu kiem
Trium fal nym w tle. Je den z fran cu skich
re por te rów pod cho dził do prze cho dzą -
cych w po bli żu ko biet i wy py ty wał, czy
wie dzą kim jest ten fa cet. Wie dzia ły! Nic
w tym dziw ne go, bo o ca łej spra wie
z pol skim hy drau li kiem w pew nym mo -
men cie zro bi ło się gło śniej wła śnie
nad Ta mi zą niż Wi słą. Piotr nie ukry wa,
że wte dy – mo że nie jak Bec kham – ale
po czuł się kimś wy jąt ko wym.

Klucz fran cu ski za stą pi ła ak tów ka
Piotr wy ko rzy stał pięć mi nut sła wy.

Wziął udział w dru giej edy cji pro gra mu
„Ta niec z gwiaz da mi”. Wy stą pił w kam -
pa nii re kla mo wej udraż nia cza do rur,
w któ rej po now nie wcie lił się w ro lę hy -
drau li ka. Zo stał am ba sa do rem dys try bu -
to ra ko sme ty ków do wło sów. Re kla mo -

wał fir mę zaj mu ją cą się pro duk cją ar ma -
tu ry ła zien ko wej.

– Ni cze go nie ża łu ję, jak śpie wa ła no -
men omen wspa nia ła fran cu ska ar tyst ka
Edith Piaf. Gdy by ów cze sne so cial me -
dia by ły roz wi nię te na ta kim po zio mie,
jak obec nie. Gdy bym na wią zał kon takt
z do brym me na dże rem, to kto wie...
Choć od mo de lin gu nie od sze dłem
na do bre. Zda rza mi się być za pro szo nym
do udzia łu w ja kiejś re kla mie. Do dziś
moż na też wy pa trzyć mnie na bil l bo ar -
dach, do któ rych po zo wa łem już pe wien
czas te mu.

Jed nak po zo wa nie trak tu je już jak
za ba wę, przy go dę i przede wszyst kim
mi łe wspo mnie nia. Za wo do wo re ali zu je
się w swo jej pa sji z dzie ciń stwa. Zaj mu je
się fi nan sa mi, do radz twem kre dy to wym
i ubez pie cze nia mi. Naj czę ściej moż na go
spo tkać w ko szu li, gar ni tu rze i ak tów ką
peł ną do ku men tów. Od kil ku lat no si też
gę sty za rost. Bar dziej przy po mi na dziś
typ drwa la czy wi kin ga. Zresz tą w ro li te -
go ostat nie go, Pio tra spo strze gaw czy mo -
gą wy pa trzyć w jed nej z re klam te le wi -
zyj nych. I choć obec nie w ni czym nie
przy po mi na tam te go 21-lat ka z klu czem
fran cu skim, to zda rza się jesz cze, że przy -
pad ko wi lu dzie na uli cy zo ba czą w nim
tam te go chło pa ka w ogrod nicz kach.

MaR CIN Ka lI Ta

Od hydraulika do finansisty
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Dzien ni kar ka po raz ko lej ny wy ru -
szy ła na spo tka nie nie zwy kłym ko -
bie tom. Nie któ re z nich są z po zo ru
de li kat ne, in ne na pierw szy rzut
oka wręcz prze ra ża ją ce. Nie za leż -
nie od te go, czy po cho dzą z wiel kie -
go mia sta czy z ple mie nia ży ją ce go
po za  cy wi li za cją, łą czy je jed -
no – wy jąt ko wa hi sto ria ży cia.
Dzien ni kar ka zdra dza, że w naj -
now szej edy cji pro gra mu „Ko bie ta
na krań cu świa ta” wraz z jed ną
z bo ha te rek rzu ci się w kłę bo wi sko
re ki nów, by udo wod nić, że czło wiek
ba zu jąc je dy nie na mi tach, nie po -
trzeb nie oba wia się nie zna ne go.

– W trak cie 11 lat pra cy nad pro gra -
mem „Ko bie ta na krań cu świa ta” mo gę
po wie dzieć z peł ną od po wie dzial no ścią,
że każ da bo ha ter ka i każ da hi sto ria zo sta -
wia ją we mnie ogrom ny ślad. I pró ba od -
po wie dzi na py ta nie, któ ry pro gram
i któ rą bo ha ter kę lu bię naj bar dziej, to tak
jak by mat ka mia ła po wie dzieć, któ re
dziec ko ko cha naj bar dziej. Oczy wi ście,
że każ dy z tych pro gra mów, każ de z tych
do świad czeń mnie bu du je. Od po wia da ją
mi na wie le py tań, któ re nio słam w so bie
przez wie le lat – mó wi agen cji New se ria
Li fe sty le Mar ty na Woj cie chow ska.

Dzien ni kar ka pod kre śla, że rów nież
w naj now szej edy cji pro gra mu „Ko bie ta

na krań cu świa ta” nie za brak nie hi sto rii,
któ re mo gą za dzi wić i moc no po ru szyć
wi dzów. Pod czas na grań ko lej nych od -
cin ków dzien ni kar ka uchy la ła rąb ka ta -
jem ni cy za po mo cą me diów spo łecz no -
ścio wych. Na jej In sta gra mie po ja wi ło się
na przy kład nie zwy kłe zdję cie z nur ko -
wa nia z re ki na mi.

– Je stem prze ko na na, że war ta uwa -
gi jest cho ciaż by hi sto ria z RPA, gdzie
rzu cam się w sam wir re ki nów, któ re są
w wo dzie, a ja wraz z mo ją bo ha ter ką,
bar dzo mło dą, pięk ną, i ze wnętrz nie,
i we wnętrz nie dziew czy ną ska cze my
w sam śro dek te go kłę bo wi ska. To
z pew no ścią bę dzie od ci nek bar dzo emo -

cjo nu ją cy, ale bar dzo pięk ny i po ucza ją -
cy. Mó wią cy o tym, jak czło wiek mo że
współ grać z na tu rą, że nie na le ży się jed -
nak bać rze czy, któ rych nie  ro zu mie -
my. I tyl ko dla te go się ich bo imy, że ich
nie ro zu mie my i nie zna my. Li czę na to,
że bar dzo wie le czu łych strun po ru szy
ten od ci nek – mó wi Mar ty na Woj cie -
chow ska.

W po ście na In sta gra mie Woj cie -
chow ska tłu ma czy ła, że re ki ny od wie lu
lat ma ją nie słusz nie złą sła wę zwie rząt
mor der ców. A tak na praw dę rocz nie
w wy ni ku ata ków re ki nów gi nie za le d wie
kil ka osób. Lu dzie na to miast za bi ja ją ich
mi lio ny. Jed nym z po wo dów jest słyn na,
ucho dzą ca za ra ry tas, zu pa z płe twy re ki -
na. Ko lej ne – gi ną przy pad ko wo, w wy ni -
ku ko mer cyj nych po ło wów i tu ry sty ki.
Opty mi zmem na pa wa jed nak fakt, że
jest co raz wię cej lu dzi, któ rzy ak tyw nie
an ga żu ją się w obro nę tych nie sa mo wi -
tych ryb, wal czą z mi ta mi i wpa ja ją sza -
cu nek do nich.

Każ dy od ci nek pro gra mu „Ko bie ta
na krań cu świa ta” to nie zwy kłe spo tka -
nie, nie zwy kła hi sto ria i lek cja dla  in -
nych.

– Mó wi my o ży ciu w bar dzo or to -
dok syj nym świe cie ży dow skim, gdzie
ko bie ta, któ ra chce się roz wieść, któ ra

chce zmie nić swo je ży cie, mu si się po go -
dzić z tym, że czę sto mu si zo sta wić
wszyst ko. Mu si zo sta wić swo je miej sce
ży cia, przy ja ciół, pra cę, dzie ci, że by móc
się wy zwo lić i żyć ina czej. Mó wi my więc
o tym, jak to jest wy rwać się sche ma -
tom. To by ły bar dzo po ru sza ją ce i po -
ucza ją ce spo tka nia – mó wi Mar ty na
Woj cie chow ska.

Mar ty na Woj cie chow ska pod kre śla,
że nie  ma nic pięk niej sze go w ko bie cie
niż si ła do po ko ny wa nia trud no ści, prze -
ciw no ści lo su i po od no sze nia się po naj -
więk szych po raż kach. Ta kie bo ha ter ki
moż na spo tkać ty sią ce ki lo me trów
od Pol ski, ale rów nież na tej sa mej uli cy
czy w są sied nim blo ku.

– Czę sto w trak cie re ali za cji tych
pro gra mów mam ta kie po czu cie, że że by
usły szeć na praw dę nie zwy kłe hi sto rie,
wca le nie trze ba je chać na kra niec świa -
ta. Cza sem wy star czy po je chać na kra -
niec Pol ski, a cza sem wy star czy się tyl ko
do brze ro zej rzeć i oka zu je się, że w są -
sied nim blo ku dzie ją się dra ma ty i nie -
zwy kłe hi sto rie, o któ rych nikt nie chce
mó wić gło śno. Więc li czę na to, że to też
bę dzie in spi ra cja dla ko biet i że bar dzo to
otwo rzy in ne ko bie ty – mó wi Mar ty na
Woj cie chow ska.

ŹRó DłO: NeW Se RIa. Pl

Martyna Wojciechowska będzie pływać wśród rekinów
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PRO GRAM
01.05.2019 (śro da) – Ry nek
20.00 In spi ra cje mu zycz ne
21.00 Uro czy sta in au gu ra cja XX Mię -
dzy na ro do wych Gór skich Za wo dów
Ba lo no wych – Ba lo no we go Pu cha ru
Pol ski
02.05.2019 (czwar tek) – lot ni sko
6.00 i 18.00 Kon ku ren cje ba lo no we*
12.00-19.00 Stre fa warsz ta to wa: 
– Warsz tat ma szyn la ta ją cych, RCKP
– Aka de mia Mło de go In ży nie ra, ZSP nr 3
14.00-19.00 Stre fa VI VO! 
20.00-24.00 Ba lo no we par ty:
DJ: Wo uzek, Alex Li ght, Car ry, Pri so -
ners Show
03.05.2019 (pią tek) – lot ni sko
6.00 i 18.00 Kon ku ren cje ba lo no we*
11.00-19.00 Stre fa warsz ta to wa:
– Warsz tat ma szyn la ta ją cych, RCKP
– Aka de mia Mło de go In ży nie ra, ZSP
nr 3, PWSZ Kro sno
11.00-19.00 Stre fa VI VO!
13.00 Po kaz lot ni czy Bal tic Be es Jet
Te am
19.30-23.00 Ate lier fo to gra ficz ne, dia -
po ra my, PSAK
20.00-24.00 Ba lo no we par ty:
DJ: To oby, Trans for mers LED Ro bot
Show, Ju ri, Dir ty Ana
21.00 Noc na pre zen ta cja ba lo nów*

04.05.2019 (so bo ta) – lot ni sko
6.00 i 18.00 Kon ku ren cje ba lo no we*
12.00-19.00 Stre fa warsz ta to wa:
– Warsz tat ma szyn la ta ją cych, RCKP
– Aka de mia Mło de go In ży nie ra, PWSZ
Kro sno
12.00-17.00 Po kaz Służb Mun du ro -
wych
14.00-19.00 Stre fa VI VO!
17.00 Ba lo no we kon cer ty:
– 17.00 ØRGA NEK
– 19.00 ALEK SAN DRA KO ZU BAL
– 20.00 Grub Son
– 22.00 XXA NAXX

05.05.2019 (nie dzie la) – lot ni sko
11.00-18.00
Stre fa warsz ta to wa:
Warsz tat ma szyn la ta ją cych, RCKP
14.00-18.00
Stre fa VI VO!
* UWA GA! Kon ku ren cje ba lo no we (02-
04.05.2019, ok. godz. 6.00 i 18.00) są
uza leż nio ne od wa run ków at mos fe -
rycz nych, a miej sce ich star tu oraz za -
koń cze nia jest usta la ne na bie żą co
przed roz po czę ciem po szcze gól nych
kon ku ren cji przez Dy rek to ra Spor to we -
go Za wo dów

Ope ra tor: Fun da cja Otwar tych Serc im.
Bo gu sła wy Ny kiel -Ostrow skiej

Ba lo no we kon cer ty:
ØRGa NeK
Gru pa po wsta ła w 2013 ro ku z ini -

cja ty wy jej li de ra, au to ra tek stów, opo -
wia dań i mu zy ki, To ma sza Or gan ka, lau -
re ata wie lu pre sti żo wych na gród, m. in.
Ma te usza Trój ki, Na gro dy Ar ty stycz nej
Mia sta To ru nia im. Grze go rza Cie chow -
skie go, Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ku jaw sko -Po mor skie go. To masz Or -
ga nek jest rów nież Am ba sa do rem Ho no -
ro wym Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni -
ka oraz po sia da czem wła snej Ka ta rzyn ki
w Pier ni ko wej Alei Gwiazd. Do chwi li
obec nej ze spół wy dał dwie pły ty dłu go -
gra ją ce (Głu pi 2014 – no mi na cja do Fry -
de ry ka 2015 w ka te go rii Al bum Ro ku
Rock oraz Czar na Ma don na 2016 – Fry -
de ry ki 2017 w ka te go rii Al bum Ro ku
Rock oraz Pio sen ka Ro ku) – oba al bu my
uzy ska ły sta tus pla ty no wej pły ty. Przez
dwa la ta (2016 – 2017) ze spół był trzo -
nem Or kie stry Mę skie go Gra nia i jest
współ au to rem dwóch płyt kon cer to -
wych MGO, któ re rów nież po kry ły się
pla ty ną. Dy rek to rem mu zycz nym obu
edy cji był To masz Or ga nek. 

W skład ze spo łu wcho dzą: To masz

Or ga nek (gi ta ra, śpiew), Adam Sta szew -
ski (bas), To masz Le wan dow ski (in stru -
men ty kla wi szo we), Ro bert Mar kie wicz
(per ku sja). Ze spół za grał do chwi li obec -
nej kil ka set kon cer tów w Pol sce i za gra -
ni cą (Li twa, Fran cja, An glia, Szko cja, Ir -
lan dia, Szwaj ca ria, Buł ga ria), cie sząc się
ogrom nym za in te re so wa niem pu blicz no -
ści oraz wie lo mi lio no wą oglą dal no ścią
swo ich te le dy sków. Je go pio sen ki zaj mu -
ją czo ło we miej sca na li stach prze bo jów
pol skich roz gło śni ra dio wych. ØRGA -
NEK jest rów nież sta łym by wal cem naj -
więk szych pol skich fe sti wa li (m. in Wo -
od stock Fe sti val, Ja ro cin Fe sti val,
Open’er Fe sti val, Oran ge Fe sti val, Mę -
skie Gra nie, Eu ro pej ski Sta dion Kul tu ry,
CJG Fe sti wal, Gre en Fe sti val i wie lu in -
nych). 

Pod ko niec mar ca 2019 ro ku ze spół
ØRGA NEK wy dał dwu pły to wą, pla ty no -
wą re edy cję al bu mu Czar na Ma don na.
Wy daw nic two za wie ra dwa pre mie ro we
utwo ry, mię dzy in ny mi „Nie mi łość” oraz
in ne pio sen ki ko ja rzą ce się z dzia łal no ścią
ze spo łu wcze śniej nie pu bli ko wa ne, co
jed no cze śnie moż na po trak to wać ja ko
pod su mo wa nie pię cio let niej dzia łal no ści
oraz wstęp do no we go eta pu, któ ry gru -
pa chce za cząć no wym al bu mem pla no -
wa nym na prze łom te go ro ku. 
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BALONY NAD KROSNEM 
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Sta ra lu do wa praw da gło si, że co
kraj to oby czaj, dla te go tak lu bi my
po zna wać tra dy cje i oby cza je na -
szych są sia dów. 

We Wło szech nie od łącz nym ele -
men tem świąt Wiel ka no cy jest od wie -
dza nie gro bów pań skich. Pa nu je
przy tym prze sąd, że po win no się zo ba -
czyć co naj mniej trzy gro by, gdyż mniej -
sza licz ba mo że przy nieść pe cha. Nie -
dzie la to czas spo tkań to wa rzy skich.
Na wło skim sto le nie mo że za brak nąć
tra dy cyj ne go plac ka, zwa ne go co lom ba,
czy li go łę bi ca. Jest to lek ka bab ka droż -
dżo wa po sy pa na cu krem pu drem. Cia sto
to, choć sma kiem przy po mi na na sze ba -
by wiel ka noc ne, róż ni się od nich kształ -
tem. Co lom ba po win na wy glą dać jak le -
cą cy ptak. An giel ska Wiel ka noc swo ją
na zwę za wdzię cza an glo – sa skiej bo gi ni
płod no ści i szczę ścia – Ostre i swój po -
czą tek da tu je na dłu go przed po wsta -
niem chrze ści jań stwa. Do tra dy cji na le ży
ukry wa nie przez do ro słych w do mu lub
w ogro dzie jaj z cze ko la dy. W Nie dzie lę
Wiel ka noc ną dzie ci mu szą je wszyst kie
od na leźć, a w na gro dę mo gą zjeść. W nie -
któ rych re gio nach Czech w Wiel ki
Czwar tek, zwa ny zie lo nym czwart kiem.
po da je się na obiad go to wa ną po krzy wę.

Ran kiem w po nie dzia łek wiel ka noc ny
roz po czy na się „szmi grus” (po dob ny
do na sze go śmi gu sa). Te go dnia chłop cy
kil ku oso bo wy mi grup ka mi pod cho dzą
pod do my dziew cząt, nio sąc ze so bą tzw.
„po mlaz ki”, czy li war ko cze sple cio ne
z wierz bo wych ga łą zek. Dziew czy ny ob -
le wa ją ich z okien wo dą, a chłop cy wpa -
da ją do do mów i sma ga ją je „po mlaz ka -
mi”. Póź niej wy no szą pan ny z do mów
i wrzu ca ją do stru my ków. Po skoń czo nej
za ba wie roz po czy na się po czę stu nek zło -
żo ny ze sło dy czy i „pa len ki” czy li pę dzo -
nej w do mach wód ki ze śli wek, mo re li
lub wi śni. W Szwe cji na tar gach po ja wia -
ją się ga łąz ki brzo zy przy ozdo bio ne ko lo -
ro wy mi piór ka mi, zwa ne „pa skris”. Cza -
sem bi je się ni mi do mow ni ków na pa -
miąt kę bi czo wa nia Chry stu sa. Cią gle
po pu lar ny jest zwy czaj prze bie ra nia się
dziew cząt w Wiel ką So bo tę za wiedź my.
Cho dzą one od do mu do do mu, zbie ra ją
do czaj nicz ków drob ne pie nią dze i sło -
dy cze, a w za mian roz da ją kart ki świą -
tecz ne i Li sty Wiel ka noc ne. W Niem -
czech na krza kach wie sza się ko lo ro we
pi san ki, a wo kół roz sta wia się za jącz ki.
Po mo dli twie wier ni gro ma dzą się
na aga pie – po sił ku, na któ ry skła da się
chleb, wo da i wi no.

Święta wielkanocne na świecie
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Ide al ne roz wią za nie na dal sze świę -
to wa nie. Roz grza ny do czer wo no ści par -
kiet bę dzie cze kać na Pań stwa przy ul.
Ko zie nia 3, gdzie usły szy cie za rów no
współ cze sne prze bo je, jak i naj lep sze hi -

ty sprzed lat. Ser decz nie za pra sza my! 
Za re zer wuj już dziś na www.run -

wayc lub.pl
Re zer wa cja lo ży na run wayc lub. pl

szcze gó ły pod nr. 798 33 77 88

Lany
Poniedziałek 
w Runway Music Club
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Gmi na Ha czów ser decz nie za pra -
sza na I Bieg im. Lot nej Kom pa nii
Sztur mo wej por. Sta ni sła wa Macz -
ka oraz Ha czow skich Bo ha te rów
Walk o Nie pod le głość Pol -
ski 1918 – 1921, któ ry od bę dzie
się 23 czerw ca 2019 r. Bieg jest
kon ty nu acją ubie gło rocz ne go wy -
da rze nia – Bie gu Nie pod le gło ści
w Ha czo wie. 

Start i me ta zlo ka li zo wa ne bę dą
w uro kli wym Par ku Dwor skim w Ha czo -
wie. Tra sa po pro wa dzi przez pięk ne za -
kąt ki Gmi ny Ha czów, dro ga mi po lny mi,
szu tro wy mi i le śny mi ścież ka mi, po mię -
dzy Ha czo wem a Ma li nów ką. Bie ga cze
zmie rzą się z dy stan sem 13,5 km, a za -
wod ni cy ka te go rii Nor dic Wal -
king – z dy stan sem 10 km. Za wod ni cy
bie gu i NW zo sta ną skla sy fi ko wa ni
w trzech ka te go riach wie ko wych: do 35
lat, 36 – 50 lat, 51 i wię cej. 

No wo ścią w tym ro ku bę dzie ka te -
go ria mun du ro wa, w któ rej zo sta ną skla -
sy fi ko wa ne naj lep sze 3 ko bie ty oraz naj -
lep szych 3 męż czyzn służb mun du ro -
wych (Si ły Zbroj ne RP, Po li cja, Pań stwo -
wa Straż Po żar na, Straż Gra nicz na, Służ -
ba Cel na, Służ ba Wię zien na, Służ ba Le -
śna, Straż Miej ska). 

Zgło szeń moż na do ko ny wać na stro -
nie www.ha czow.pl/bieg. Opła ta star to -
wa wy no si – do dnia 20 czerw ca 2019
r. – 25 zł, a w dniu bie gu – 23 czerw -
ca 2019 r. – 30 zł.

Li mit łącz ny za wod ni ków na obu
tra sach wy no si 300 osób.

Za wo dy od bę dą się wg na stę pu ją ce -
go pro gra mu:

23 czerw ca 2019 r. (nie dzie la)
11: 30 – 13: 30 pra ca Biu ra Za wo -

dów, wy da wa nie pa kie tów star to wych,
14: 00 start bie gu głów ne go,

14: 05 start ka te go rii Nor dic Wal -
king,

ok. 14: 45 przy by cie pierw sze go za -
wod ni ka,

16: 00 li mit cza su dla ka te go rii Bieg,
16: 00 li mit cza su dla ka te go rii Nor -

dic Wal king,
16: 00 de ko ra cja zwy cięz ców ka te -

go rii Bieg i Nor dic Wal king. 
Ce lem bie gu jest upa mięt nie nie Lot -

nej Kom pa nii Sztur mo wej por. Sta ni sła -
wa Macz ka ora Ha czow skich Bo ha te rów
Walk o Nie pod le głość Pol -
ski 1918 – 1921, wspól ne ob cho dze -
nie XX -le cia Warsz ta tów Te ra pii Za ję -
cio wej w Ha czo wie, po pu la ry za cja kul tu -
ry fi zycz nej i zdro we go try bu ży cia, a tak -
że pro mo cja wspól nych dzia łań na rzecz
lo kal nej spo łecz no ści. 

Or ga ni za to rem za wo dów jest Gmi na

Ha czów wraz z Gmin nym Ośrod kiem
Kul tu ry i Wy po czyn ku w Ha czo wie, Sto -
wa rzy sze niem LGD „Zie mia Brzo zow -
ska” i Warsz ta tem Te ra pii Za ję cio wej
w Ha czo wie. Wy da rze nie współ fi nan so -
wa ne jest ze środ ków Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich. 

Bieg bę dzie wy da rze niem to wa rzy -
szą cym czwar tej edy cji „Wian ków
nad Wi sło kiem”. Wszyst kich za wod ni -
ków go rą co za pra sza my do sko rzy sta nia
z do dat ko wych atrak cji: kon cer tu, wy -
stę pów, a tak że cie ka wych warsz ta tów
i ani ma cji dla dzie ci. Za chę ca my do za -
pla no wa nia ak tyw nej nie dzie li z ro dzi ną
i zna jo my mi w Ha czo wie! 

Stro na bie gu: www.ha czow.pl/bieg
za pi sy: 
www.e -ge pard.eu/show -con test/740

Druga edycja biegu w Haczowie

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

R
ek

la
m

a



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl16
R

ek
la

m
a


