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Przez wie le lat był Pan front ma -
nem le gen dar nej już dziś Bud ki Su -
fle ra. Ko ja rzy się ona z te atrem,
a za da niem „po miesz ku ją ce go”
w niej je go mo ścia jest pod po wia dać
ak to rom ich kwe stie. Pa nu zda rzy ło
się za po mnieć tek stu pio sen ki?

– Oczy wi ście, że zda rza ją się ta kie
sy tu acje. Uwa żam je za coś zu peł nie nor -
mal ne go. W cią gu tych wszyst kich lat
gra nia, na uczy łem się za stę po wać za po -
mnia ny frag ment ja kimś in nym sło wem.
Póź niej wra cam do wła ści we go tek stu.
Na szczę ście pu blicz ność naj czę ściej nie
za uwa ża te go ty pu wpa dek.

Po wie dział Pan kie dyś o so bie,
że nie jest ta ki na ja kie go wy glą da.
Co miał Pan na my śli?

– To nie by ło do kład nie tak. Je den
z dzien ni ka rzy po wie dział mi, że je stem
in ny niż wy glą dam.

Pew nie miał na my śli to, że jest
Pan nie zwy kle otwar ty.

– Są dzę, że tak. Ale po wiem pa nu
szcze rze, że nie lu bię się za bar dzo bra tać
z ludź mi. Licz ba osób, któ re po zna łem
przez te wszyst kie la ta w zu peł no ści mi
wy star cza. Po za tym przez ja kiś czas pro -
wa dzi łem tak zwa ny dom otwar ty. Mia -
łem wów czas wie lu zna jo mych. Kie dy
na sta ły w mo im ży ciu pew ne za wi ro wa -
nia, oka za ło się, że ten krąg znacz nie się
za wę żył. 

W ta kim ra zie ja ki jest Krzysz tof
Cu gow ski pry wat nie?

– Wy da je mi się, że dla lu dzi, któ -
rych lu bię je stem mi łym to wa rzy szem.
Na po zo sta łych je stem z ko lei obo jęt ny
i nie chcę mieć z ni mi nic wspól ne go.

Za wsze Pan pod kre śla, że ro dzi -
na jest w ży ciu naj waż niej sza?

– Tak. Prze cież te wszyst kie kon cer -
ty, na gry wa nie płyt są w pew nym sen sie,
na szczę ście, mi łym spo so bem na za ra -
bia nie pie nię dzy, za któ re utrzy mu ję ro -
dzi nę. Oso bi ście sta ram się nie mie szać
spraw za wo do wych z ży ciem pry wat -
nym. To nie ma sen su.

Chy ba nie do koń ca. Pa na sy no -

wie pró bu ją iść w śla dy sław ne go
oj ca. Co Pan na to?

– To jest ich ży cie.

Od uro dze nia jest Pan zwią za ny
z Lu bli nem. Nie my ślał Pan kie dyś
o prze pro wadz ce do sto li cy, że by
być bli żej świa ta pol skie go show -
-biz ne su?

– Mo ja żo na, któ ra nie jest lu bli nian -
ką, ma wia o mnie, że je stem pa trio tą lo -

kal nym. To nie jest tak. Ale miesz kam
w tym mie ście od za wsze i je stem z nim
wszyst kim zwią za ny. Moi przy ja cie le,
mo gę chy ba tak po wie dzieć, rzą dzą Lu -
bli nem. Dziś są to naj lep si w mie ście le -
ka rze, po li ty cy, ad wo ka ci. W związ ku
z tym ła twiej jest żyć. Nie ukry wam, że
nie jest to bez zna cze nia. Je że li miał bym
się uże rać ze wszyst ki mi urzę da mi i nie
miał moż li wo ści sko rzy stać z tych zna jo -
mo ści, mo men tal nie bym osza lał.

Uni ka Pan też pła ce nia man da -
tów?

– Rze czy wi ście jeż dżę bar dzo szyb -
ko, ale mi mo wszyst ko nie po mie ście.
Po za tym rzad ko zda rza mi się mieć z te -
go po wo du ja kieś pro ble my. A je że li już
do sta nę man dat, to oczy wi ście pła cę.
Prze cież nie mo gę so bie po zwo lić na to,
że by w mo im do mu za wi tał ko mor nik.
Ale był by mi wstyd.

Po dob no ukoń czył Pan jed no
z bar dziej re no mo wa nych li ce ów lu -
bel skich?

– To praw da, ale przez czy sty przy -
pa dek. Naj pierw cho dzi łem do śred niej
szko ły mu zycz nej, z któ rej z róż nych po -
wo dów mnie wy la no. Tra fi łem więc
do pierw sze go lep sze go ogól nia ka. Zresz -
tą w rok po mnie z tej sa mej szko ły mu -
zycz nej wy la no Rom ka Lip ko, któ ry
skoń czył to sa mo li ceum.

Sko ro je ste śmy przy edu ka cji...
Ma ło kto wie, że stu dio wał Pan
w Rze szo wie.

– Zga dza się. Był to rok aka de mic -
ki 1971/1972. Naj pierw stu dio wa łem
pra wo ad mi ni stra cyj ne na lu bel skim
UMCS -ie. By łem bar dzo we so łym stu -
den tem, więc „za ka rę” na dwa se me -
stry od de le go wa no mnie do fi lii w Rze -
szo wie. Miesz ka łem w aka de mi ku nie -
da le ko sta dio nu Sta li. Czas wol ny spę -
dza łem w fan ta stycz nej re stau ra cji „Ar -
ka dia”, któ rej już nie ste ty nie ma. No,
gło wa mi pę ka ła przez wie le po ran -
ków... Wspo mi nam ten czas ze łza mi
w oczach. Rze szów wte dy był jesz cze
ma łym mia stecz kiem. Dziś Lu blin
mógł by się od nie go uczyć.

ROZ Ma Wiał: MaR CiN Ka Li ta

KRZYSZTOF CUGOWSKI

Za karę przez rok studiowałem w Rzeszowie



Jed nym z pierw szych i naj waż -
niej szych usta leń przy or ga ni za cji
we se la jest da ta i miej sce ślu bu.
Nie zmien nie od lat ulu bio nym
i czę sto wy bie ra nym ter mi nem
przez mło de pa ry jest okres wio -
sen no -let ni. Jed nak rów nie pięk ną
i uro kli wą po rą ro ku, któ ra ide al -
nie wpa so wu je się w we sel ny kli -
mat jest zi ma. Do rad ca ślub ny
z Zam ku To pacz pod po wia da dla -
cze go war to zor ga ni zo wać przy ję -
cie ma rzeń w tym ter mi nie.  

Przy szli no wo żeń cy czę sto z gó ry de -
cy du ją się na wy bra nie la ta ja ko po ry ro -
ku na swój ślub. Jed nak po go da w tym
okre sie po tra fi nas moc no za sko czyć,
a na ter min wy ma rzo nej sa li trze ba cze -
kać oko ło dwóch lat. Dla te go przy pla no -
wa niu naj waż niej sze go dnia w swo im ży -
ciu war to wziąć pod uwa gę zi mę. Za pla -
no wa nie przy ję cia w tym okre sie ma du -
żo plu sów, a nie sa mo wi ty urok tej po ry
ro ku spra wi, że na sze we se le bę dzie nie -
za po mnia ne i ma gicz ne – po wie dzia ła
Ol ga So kol ska – Ja ni siów, do rad ca ślub -
ny Zam ku To pacz.

Po go da i kli mat do zdjęć w ple ne rze 
Co spę dza sen z po wiek na rze czo -

nym tuż przed ślu bem la tem? Z pew no -
ścią jed ną z ta kich rze czy jest po go da.
Tym cza sem zi mą nie mu si my się o nią

oba wiać. W mie sią cach ta kich jak gru -
dzień, sty czeń czy lu ty za zwy czaj jest
mroź nie i bia ło od śnie gu. Ta ki zi mo wy
kli mat ide al nie wpa so wu je się w te ma ty -
kę ślub nej se sji zdję cio wej np. przy roz -
pa lo nym ko min ku, czy w okre sie świą -
tecz nym przy bla sku cho in ki. Pla nu jąc
we se le war to zwró cić uwa gę, czy wy bra -
ne przez nas miej sce po sia da ogród, je zio -
ro czy park. Suk nia ślub na rów nie pięk -
nie pre zen tu je się w bia łej sce ne rii,
wśród ośnie żo nych drzew jak i w kwie ci -
stym ogro dzie la tem.

Miej sce i ce na 
Ogrom nym plu sem or ga ni za cji ślu bu

i we se la zi mą jest do stęp ność wol nych
ter mi nów, dzię ki cze mu mo że my prze -
bie rać w re stau ra cjach oraz sa lach we sel -

nych bez po trze by re zer wo wa nia ich z kil -
ku let nim wy prze dze niem. Po za tym, de -
cy du jąc się na przy ję cie po za po pu lar nym

let nim se zo nem, ma my szan sę na otrzy -
ma nie atrak cyj nej ofer ty ce no wej, któ ra
po zwo li nam spo ro za osz czę dzić.

Na stro jo wa sa la we sel na
Sa la we sel na zi mą mo że wy glą dać

pięk nie i bar dzo na stro jo wo. Ta ki efekt
uzy ska my wy bie ra jąc de ko ra cje w od po -
wied nich ze sta wie niach ko lo ry stycz nych
np. w od cie niach błę ki tu, bie li oraz gra na -
tu. Drob ne do dat ki o ta kiej bar wie świet -
nie pod kre ślą uro czy sty cha rak ter przy ję -
cia. Zi mą szyb ciej ro bi się ciem no, więc
mo że my rów nież stwo rzyć pięk ny i nie -
po wta rzal ny kli mat po przez oświe tle nie.

Je śli za le ży nam na na stro jo wym
miej scu do brze, aby wy strój przy po mi nał
zam ko we, ale cie płe wnę trza. Ho tel Za -

mek To pacz pod Wro cła wiem dys po nu -
je np. Sa lą Ko min ko wą wła śnie w ta kim
kli ma cie. Jej głów ną atrak cją jest za byt -
ko wy ko mi nek, któ ry ide al nie pa su je
do zi mo wej au ry – po wie dzia ła Ol ga So -
kol ska – Ja ni siów, do rad ca ślub ny Zam ku
To pacz.

Kre acje we sel ne 
W mo dzie ślub nej od dłuż sze go cza -

su kró lu ją za bu do wa ne suk nie z dłu gim
rę ka wem. La tem, gdy tem pe ra tu ra
na ze wnątrz jest wy so ka, pan ny mło de
rzad ko de cy du ją się na te go ty pu za kup.
O tej po rze ro ku tak na praw dę mo że my
obie po zwo lić na każ dą suk nię ślub ną.
Na sa li za zwy czaj jest cie pło, a do ko ścio -
ła mo że my za rzu cić np. fu ter ko, w któ -
rym nie zmar z nie my. Dla pa na mło de go
zi ma jest rów nież sprzy ja ją cym okre -
sem – na wet w trzy czę ścio wym gar ni tu -
rze nie bę dzie do skwie rać mu zbyt wy so -
ka tem pe ra tu ra.

Usta la jąc da tę ślu bu i miej sce,
w któ rym od bę dzie się we se le, war to
wziąć pod uwa gę ter min w okre sie zi mo -
wym – w mo men cie, gdy za okna mi pa -
da śnieg ce re mo nia ślub na mo że stać się
jesz cze bar dziej baj ko wa i ro man tycz na.

Wię cej in for ma cji na te mat or ga ni za -
cji uro czy sto ści we sel nych moż na zna leźć
na stro nie: www.za mek to pacz.pl/uro cy -
sto sci/ we se la

ŹRó dłO: NeW Se Ria. PL

RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl2

Powody, dla których warto wziąć ślub zimą
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De cy zja o ślu bie to za wsze bar dzo
du że emo cje – uwa ża ak tor. Je go zda -
niem mał żeń stwo to cięż ka pra ca
z dru gą oso bą i od po wie dzial ność, ro -
zu mie więc, że mło dzi lu dzie od wle -
ka ją tę de cy zję. Piotr Cyr wus jest jed -
nak prze ko na ny, że war to wspól nie
dą żyć do mał żeń skie go szczę ścia. 

Piotr Cyr wus po znał swo ją przy szłą żo nę, Ma -
ję Ba reł kow ską, w la tach 80. pod czas stu diów
w kra kow skiej Pań stwo wej Wyż szej Szko le Te -
atral nej. Pa ra wzię ła ślub jesz cze przed za koń cze -
niem na uki i jest ze so bą do dziś. Ak tor twier dzi, że
do sko na le pa mię ta mo ment, gdy po raz pierw szy
przy pro wa dził uko cha ną do ro dzin ne go do mu
i tam się oświad czył.

– To wa rzy szą te mu wiel kie emo cje, za wsze to
są emo cje, na wet jak lu dzie się zna ją. To są pew ne
emo cje, jest to pew na de cy zja – mó wi Piotr Cyr wus
agen cji in for ma cyj nej New se ria Li fe sty le.

Ak tor wspo mi na, że ta kie wcze sne mał żeń -

stwa w la tach 80., tuż po za koń cze niu sta nu wo -
jen ne go, by ły czymś na tu ral nym. Lu dzie gar nę li
się do sie bie, pra gnę li być ra zem i czuć bli skość

dru gie go czło wie ka. Obec nie mło dzi lu dzie uwa -
ża ją mał żeń stwo za zbyt du żą od po wie dzial ność,
któ rej nie  chcą brać na sie bie zbyt wcze śnie.

Z trój ki dzie ci Pio tra Cyr wu sa tyl ko cór ka, An na
Ma ria, wy szła za mąż, sy no wie na to miast wo lą
po zo sta wać w wol nych związ kach.

– Też przez to, że my śmy im mo że na ga da li, że
to ta kie szczę ście, że to ta kie wspa nia łe, bo mu si my
być szczę śli wi, z każ dej dziu ry do nas do cho dzi, że
mu si my być szczę śli wi, wła śnie te raz po dej mie my
de cy zję i bę dzie my szczę śli wi – nie, szko da, ale tak
nie jest – mó wi ak tor.

Ar ty sta za pew nia, że nie oce nia de cy zji swo -
ich sy nów, Ma te usza i Łu ka sza, ani ich ró wie śni -
ków. Przy zna je, że mał żeń stwo nie  jest rów no -
znacz ne z per ma nent nym po czu ciem szczę ścia,
wy ma ga bo wiem wie le pra cy i do brej wo li. Je go
zda niem war to się zde cy do wać jed nak na wspól -
ne ży cie u bo ku jed nej oso by.

– Mał żeń stwo od chwi li po wie dze nia „tak” to
cięż ka pra ca z dru gą oso bą, nie za wsze przy jem na,
nie za wsze wspa nia ła, ale po to je ste śmy z tą dru gą
oso bą, że by jed nak do tej przy jem no ści, wspa nia ło -
ści i szczę ścia dojść – mó wi Piotr Cyr wus.

ŹRó dłO: NeW Se Ria. PL

Małżeństwo to ciężka praca z drugą osobą
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Wśród naj now szych ślub nych pro -
po zy cji Ma cie ja Zie nia na se -
zon 2017 są m. in. suk nie uszy te
ze szla chet nej or gan zy. Su ro we
kra wę dzie tka ni ny po tę gu ją efekt
ulot no ści i na da ją syl wet ce ma je -
sta tycz ny wy gląd. Kre acje czę sto
zdo bio ne są tak że szla chet ny mi
krysz tał ka mi i ha fta mi. Ca łość do -
peł nia ją kla sycz ne bu ty – nie tyl ko
w od cie niach bie li, lecz tak że be -
żu, zło ta i sre bra. Pro jek tant za -
pre zen tu je no wą ko lek cję na Tar -
gach Ślub nych Wed ding, któ re od -
bę dą się w dniach 19–20 li sto pa -
da na sta dio nie PGE w War sza wie.

Ma ciej Zień w ko lek cji ślub nej wy -
raź nie pre fe ru je wie lo war stwo wość
i zmy sło we od sła nia nie ra mion. Spód ni ce
czę sto rzeź bio ne są ka ska do wo, a ta lię
pod kre śla szla chet ny gor set. Mo że on
być ozdo bio ny ar ty stycz ny mi dra pe ria mi
bądź na wią zy wać do sty li sty ki bu du aro -
wej bie li zny. To py z mi ster nie ha fto wa -
nej ko ra li ka mi fran cu skiej ko ron ki przy -
wo dzą na myśl stro je ba let nic, do da jąc
suk niom dziew czę ce go uro ku.

– Głów nie sta wiam na de li kat ność,
zwiew ność, na ko bie cość i ele gan cję. Sta -
ram się, że by mo je kre acje by ły po nad -
cza so we, dla te go też i fa so ny, któ re wy -
bie ram, są do syć kla sycz ne. Oczy wi ście
prze ła ma ne też ja kimś mo im wy obra że -
niem o pan nie mło dej. Bar dzo du żo pra -
cu ję w or gan zie, ma te ria le, któ ry jest bar -

dzo trud ny do pra cy, a ja już to świet nie
opa no wa łem – mó wi agen cji New se ria
Li fe sty le Ma ciej Zień, pro jek tant mo dy.

Ma ciej Zień przy zna je, że ca ły czas
po szu ku je po nad cza so wych i uni kal nych
roz wią zań, któ re ide al nie wkom po nu ją
się w ob raz naj pięk niej sze go dnia w ży ciu
każ dej ko bie ty.

– Ma łej czar nej na ślub nie pro po nu -
ję, ale jak naj bar dziej po ja wia ją się rów -
nież fa so ny prin ce sek, z tym że są one
bar dzo de li kat ne. Po ja wia ją się suk nie,
któ re są bar dzo ele ganc kie, w bar dzo
pro stych fa so nach, ale w wy jąt ko wych
tka ni nach – pod kre śla Ma ciej Zień.

Oprócz ko lek cji Swe et Dre ams
na Tar gach Ślub nych Wed ding, któ re od -
bę dą się w dniach 19–20 li sto pa da na sta -

dio nie PGE w War sza wie, Ma ciej Zień
za pre zen tu je dzie sięć pre mie ro wych su -
kie nek ślub nych na se zon 2017.

– Są to kre acje jak zwy kle w mo im
sty lu, czy li bar dzo kla sycz ne, wy koń czo -
ne wy jąt ko wy mi ma te ria ła mi, krysz ta ła -
mi, ha fto wa ne, zdo bio ne, ale wszyst ko
z umia rem, nie  za brak nie kre acji wy ko -
na nych w or gan zie – mó wi Ma ciej Zień.

Pro jek tant już nie raz udo wod nił, że
z or gan zy po tra fi wy cza ro wać za ska ku ją -
ce, prze strzen ne for my. Zień spraw nie
wy ko rzy stu je wła ści wo ści tka ni ny
do nada nia syl wet ce po żą da nych pro por -
cji i lek ko ści. Mo del ki za pre zen tu ją rów -
nież ślub ne bu ty, któ re Ma ciej Zień za -
pro jek to wał dla mar ki Bal dow ski.

– Sta ra łem się, aby ta ko lek cja rów -

nież by ła róż no rod na, dla te go oprócz bia -
łych bu tów nie za brak nie bu tów w ko lo -
rze be żo wym, zło tym czy mie sza nek zło -
ta ze sre brem. My ślę, że to bę dzie ide al -
ne do peł nie nie do kre acji i dla mnie jest
to su per waż ne, że by ta kre acja by ła ide -
al nie wy koń czo na, czy li za rów no, je śli
cho dzi o do dat ki, jak i o bu ty – do da je
Ma ciej Zień.

Zda niem Zie nia suk nia ślub na to coś
wię cej niż kre acja na ślub, to po moc
w zre ali zo wa niu ma rzeń ko bie ty w tym
wy jąt ko wym dniu, to po moc w eks pre sji
jej oso bo wo ści, wy do by ciu atu tów i zro -
bie niu te go na wy jąt ko wo wy so kim po zio -
mie, aby kre acja pod kre śli ła uro dę ko bie -
ty, a nie przy sło nią jej pięk no. Pro jek tant
pod kre śla, że suk nia pan ny mło dej po win -
na wy do być z niej to, co naj pięk niej sze.

To od zwier cie dle -
nie ma rzeń pie lę -
gno wa nych
od dzie ciń -
stwa. Pro -
j e k  t a n t
chęt nie
p o  d e j  -
mu je się
w i ę c
przy go to -
wa nia każ de -
go in dy wi du al -
nie wy bra ne go wzo ru
dla ko biet, któ re pra gną pod kre -
ślić swo ją wy jąt ko wość.

– Bar dzo du żo jest ta kich pa nien
mło dych, któ re przy cho dzą z ja kąś wy -
ma rzo ną od dzie ciń stwa wi zją i chcą
przy mie rzyć prin ce skę, ale nie jed no krot -
nie wy cho dzą w bar dzo kla sycz nej, pro -
stej su kien ce, dla te go że po pro stu wy -
glą da ją le piej. I ja je stem do te go stwo -
rzo ny, że by im do ra dzić. Mam już 20-let -
nie do świad cze nie i my ślę, że ni ko go
jesz cze nie skrzyw dzi łem – mó wi Ma ciej
Zień.

ŹRó dłO: NeW Se Ria. PL

Klasyczne suknie z organzy Macieja Zienia

R
e
k
la
m
a



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.plIV

2018 rok to dla  gru py Week -
end przede wszyst kim kon cer ty,
tak że za gra nicz ne. Ze spół za gra
m. in. dla  Po lo nii w USA i Ka na -
dzie. Ra do sław Li szew ski i je go
ko le dzy za mie rza ją po nad to, jak
co ro ku, opu bli ko wać dwa no we
sin gle, któ re już cze ka ją na pre -
mie rę. Na ko lej ny krą żek Week en -
du fa ni bę dą mu sie li jed nak po -
cze kać.

Ostat ni al bum ze spo łu Week end,
za ty tu ło wa ny „Bę dziesz na za wsze”, uka -
zał się w li sto pa dzie 2014 ro ku. Od te go
cza su gru pa wy da ła je dy nie sin gle m. in.
„Da łem ci kwia ty” w 2016 ro ku
oraz „Ko cham jej oczy” w 2017 ro ku. Ra -
do sław Li szew ski za po wia da, że ze spół,
któ re go jest li de rem, w naj bliż szym cza -
sie bę dzie szedł wła śnie w kie run ku krót -
kich wy daw nictw mu zycz nych.

– No wa pły ta mo że nie ko niecz nie,
te raz bar dziej ude rza my w świat sin gli.
Ma my faj ne sin gle, ro bi my do te go wi -
deo i to go ni w świat – mó wi wo ka li sta

agen cji in for ma cyj nej New se ria Li fe sty -
le.

Ze spół Week end ma w pla nach wy -
da wa nie dwóch sin gli rocz nie wraz z to -

wa rzy szą cy mi im kli pa mi wi deo. No we
ka wał ki, któ re ma ją się po ja wić w 2018
ro ku, są już go to we i cze ka ją na pre mie -
rę. Gru pa za mie rza też du żo kon cer to -
wać. Tyl ko w stycz niu za gra ją jesz cze
w Płoc ku, To ru niu, Byd gosz czy, Zie lo nej
Gó rze, Ra do miu oraz Bia łej Wsi. Rad ka
Li szew skie go i je go ko le gów z ze spo łu
cze ka też spo ro wy jaz dów za gra nicz nych.

– Ma my za kon trak to wa ne przy naj -
mniej czte ry wy jaz dy w Eu ro pie i nie tyl -
ko. Je sie nią je ste śmy znów na pół ku li za -
chod niej, zno wu z Po lo nią w USA
i w Ka na dzie się po ba wi my – mó wi wo -
ka li sta.

Te go rocz ny kar na wał, krót ki, bo
trwa ją cy je dy nie do 13 lu te go, Ra do sław
Li szew ski spę dzi w pra cy. Wraz z gru pą
Week end bę dzie kon cer to wał i wy stę po -
wał w klu bach. Wo ka li sta twier dzi jed -
nak, że nie ża łu je, ba wie nie lu dzi spra wia
mu bo wiem ogrom ną sa tys fak cję.

– Przy jem ność spra wia mi to, co ro -
bię, po wi nie nem po wie dzieć, że ba wię
się ze wszyst ki mi, ale na do brą spra wę to
ba wię in nych – mó wi wo ka li sta.

Ze spół Week end od lat na le ży do ści -
słej czo łów ki naj po pu lar niej szych wy ko -
naw ców mu zy ki di sco po lo. Sła wę za -
wdzię cza m. in. wy da ne mu w 2012 ro ku
sin glo wi „Ona tań czy dla  mnie”, któ ry
prze kro czył 100 mln od słon na plat for mie
YouTu be. Tym sa mym te le dysk ten ja ko
je dy ny pol ski klip zna lazł się li ście
TOP 100 ka na łu YouTu be. Gru pa ma
na kon cie sie dem al bu mów, z któ rych je -
den, „Ona tań czy dla mnie”, zdo był sta tus
zło tej pły ty. Ra do sław Li szew ski nie uwa -
ża się jed nak za li de ra sce ny di sco po lo.

– Sce na jest tak du ża, po mie ści wie -
lu li de rów, wie le gwiazd się na tej sce nie
zmie ści, Week end niech bę dzie Week en -
dem i ty le – mó wi wo ka li sta.

ŹRó dłO: NeW Se Ria. PL

„Będziesz na zawsze”
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Ze spół Opie ki Zdro wot nej nr 2
za pra sza wszyst kich se nio rów
do ak tyw ne go udzia łu w Dniu Bab -
ci i Dziad ka. Z oka zji te go świę ta
or ga ni za to rzy przy go to wa li mnó -
stwo atrak cji dla uczest ni ków – m
in. kon sul ta cje z die te ty kiem, ba -
da nia słu chu, pa kie ty bez płat nych
ba dań krwi i wie le in nych. 

Z oka zji Dnia Bab ci i Dnia Dziad -
ka, 22 stycz nia 2018 r. w ZOZ nr 2
w Rze szo wie przy ul. Fre dry 9
w godz. 8.00 – 12.30 od by wać się bę dą
pro fi lak tycz ne ba da nia dla se nio rów. 

Z bez płat nych świad czeń mo gą sko -
rzy stać wszy scy, któ rzy ukoń czy li 45 rok
ży cia – pa kiet ba dań zo stał przy go to wa ny
spe cjal nie z my ślą o tej gru pie wie ko wej. 

„Uczest ni cy bę dą mo gli sko rzy stać
z bez płat nych ba dań słu chu, tzw. ba dań
au dio me trycz nych oraz wy ko nać ba da nie
ob ję to ści płuc, czy li spi ro me trię. Dla Babć
i Dziad ków za pla no wa no rów nież po mia -
ry cu kru i ci śnie nia oraz pro fi lak tycz ne ba -
da nia mię śnia ser co we go – EKG” – mó wi
Ka ta rzy na To karz, spe cja li sta ds. mar ke -
tin gu w ZOZ nr 2 w Rze szo wie. 

Se nio rzy, któ rzy w godz. 8.00–12.30
od wie dzą ZOZ nr 2, bę dą mo gli rów nież

otrzy mać za pro sze nia na bez płat ne ba da -
nia krwi – do wy bo ru li pi do gram lub
PSA (an ty gen gru czo łu kro ko we go).
Licz ba bo nów jest ogra ni czo na – de cy du -
je ko lej ność zgło szeń. Bo ny bę dzie moż -
na ode brać oso bi ście w hal lu głów nym
przy chod ni.

Do dat ko wo, uczest ni cy bę dą mie li
oka zję wy ko nać po mia ry skła du ma sy
cia ła na spe cja li stycz nej wa dze oraz
skon sul to wać pra wi dło wy spo sób od ży -
wia nia z die te ty kiem. Pa nie bę dą mo gły
sko rzy stać z za bie gów pie lę gna cyj nych

na twarz i dło nie oraz wziąć udział
w warsz ta tach na uki ba da nia pier si
na fan to mach, pro wa dzo nych przez po -
łoż ną z ZOZ nr 2.

„Proz dro wot ny Dzień Bab ci
i Dziad ka mo że być do sko na łą al ter na -
ty wą dla stan dar do wych kwia tów i cze -
ko la dek. War to za dbać o swo je zdro wie
i zde cy do wać się na wy ko na nie bez płat -
nych ba dań pro fi lak tycz nych, zwłasz -
cza, że w co dzien nym ży ciu czę sto bra -
ku je na nie cza su” – do da je Ka ta rzy na
To karz. 

Badania zamiast kwiatów 
na dzień Babci i dziadka

„Nie tyl ko MU Si Ca Le” 

Szcze gó ło wy pro gram im pre zy:

Miej sce: Ze spół Opie ki Zdro wot nej nr 2 w Rze szo wie, ul. Fre dry 9
Godz. 8.00 – 12.30
Ter min: 22.01.2018 r.

Bez płat ne ba da nia i świad cze nia me dycz ne: 
� Kon sul ta cje z die te ty kiem, hall głów ny przy chod ni
� Po mia ry wa gi i skła du cia ła na wa dze TA NI TA, hall głów ny przy chod ni
� Za bie gi pie lę gna cyj ne na twarz i dło nie od Ma ry Kay, hall głów ny przy chod ni
� Warsz ta ty z pra wi dło we go sa mo ba da nia pier si na fan to mach prze pro wa dzo ne przez
po łoż ną z ZOZ nr 2, hall głów ny przy chod ni
� Ba da nie słu chu, I pię tro, pok. 237 
� Spi ro me tria, par ter, pok. 10A
� EKG, I pię tro, pok. 115
� Po mia ry ci śnie nia i cu kru we krwi, par ter, pok. 29
� Bo ny na ba da nia krwi: li pi do gram i PSA, do ode bra nia w hal lu głów nym przy chod ni

ad ReS Re daK CJi
35-074 Rze szów

ul. Ga łę zow skie go 6/305

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, Mar ta Stu dziń ska,

Alek san dra Trze ciak

WYdaWCa
Me dia Rze szów 

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

Z u dzia łem go ścia spe cjal ne go 
Krzysz to fa Cu gow skie go 13.03.2018 r., 

godz. 19 Fil har mo nia Pod kar pac ka

Upiór w ope rze, Chi ca go, West si de sto ry, czy Mam ma
Mia – to tyl ko kil ka ty tu łów, któ re za gosz czą na sce nie pod czas wy -
jąt ko we go kon cer tu „Nie tyl ko MU SI CA LE!”.

Obok naj bar dziej po pu lar nych frag men tów z mu si ca li, po ja wią się
prze bo je pio sen ki pol skiej – Po wróć my jak za daw nych lat, Bo to się
zwy kle tak za czy na, Dum ka na dwa ser ca.

Bły sko tli we aran ża cje or kie stro we ulu bio nych me lo dii two rzą ma -
low ni czą opo wieść o róż nych od cie niach mi ło ści to czą cą się przy ka -
wiar nia nym sto li ku, in nym ra zem przy ba rze, a na wet w wię zie niu…

Nie wąt pli wą grat ką bę dzie wy stęp Krzysz to fa Cu gow skie go. Po ja -
wi się on obok ar ty stów pol skich scen mu zycz nych – mię dzy in ny mi
Ope ry Wro cław skiej, Te atru Mu zycz ne go RO MA w War sza wie, Te -
atru Mu zycz ne go w Po zna niu.

Bi le ty: Ka sa Fil har mo nii, Pod ziem na Tra sa 
Tu ry stycz na, kup bi le cik. pl i even tim. pl 
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Te�atr� „U Jul�ka”,� dzia�ła�ją�cy
przy miej�skiej� bi�blio�te�ce� w Prze�-
wor�sku,�za�pre�zen�to�wał�swo�ją�naj�-
now�szą� sztu�kę.� Tym� ra�zem� ten
ama�tor�ski� ze�spół,� któ�ry� two�rzą
oso�by�naj�prze�róż�niej�szych�pro�fe�-
sji,� ale� ko�cha�ją�ce� sce�nę,� wziął
na warsz�tat� sztu�kę� mło�dej,� po�-
cho�dzą�cej� z Kań�czu�gi� au�tor�ki
Mag�da�le�ny� Ja�ku�biec,� któ�ra�pod�-
ję�ła�się�tak�że�jej�wy�re�ży�se�ro�wa�nia.

Spek takl „Ania i Aber cjusz” opo wia da o na sto -
lat ce, któ rej ro dzi ce prze nie śli się do mia sta z Sie te -
szy, nie wiel kiej wio ski pod Prze wor skiem. Dziew -
czy na bun tu je się, od wra ca od Bo ga i ro dzi ców. Bóg
nie zo sta wia jej jed nak sa mej i wy sy ła do niej Anio -
ła Stró ża – Aber cju sza. Do po mo cy przy dzie la mu
uro czą To się, któ ra przy nim chce na uczyć się jak
w przy szło ści zo stać do brym Anio łem Stró żem.
Na dro dze sta ną im jed nak sza tan i je go po moc nik
Bar tok, któ rzy moc no za mie sza ją w ży ciu mło dej
dziew czy ny.

Sztu ka, choć po ru sza po waż ny pro blem, jest na -
pi sa na z hu mo rem, któ ry już od pierw szej sce ny
udzie la się pu blicz no ści. Pre mie ro wy spek takl spo -
tkał się z jej stro ny z ogrom ną życz li wo ścią. Za koń -
czył grom ki mi bra wa mi i owa cją na sto ją co!

W spek ta klu wy stę pu ją: Wi told Ad rian, An -
drzej Ja nu szek, To masz Koj der, Pa try cja Kwiat kow -
ska, Wie sław Kwiat kow ski, Jo lan ta Le pa, Mag da le -
na Le pa, Sła wo mir Mich no, Klau dia Ny kiel, An na
Pie kło, Ka ro li na Pie kło, Hen ryk Pro chow ski, Ra do -
sław Su per son, Do ro ta Szpyt ma, Agniesz ka Za -
krzew ska i Ka mi la Zu bek. Re ży se rią świa tła za ję ła
się Agniesz ka Waj da.

teKSt i fOt. MaR CiN Ka Li ta

„ania i aber cjusz” w go ści nie „U Jul ka”
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W li sto pa dzie ru szy ła naj więk sza zi -
mo wa li ga pił ki noż nej w okre sie zi -
mo wym na Pod kar pa ciu. Do ry wa li -
za cji w rocz ni ku 2009 przy stą pi ło
łącz nie 14 ze spo łów z tej czę ści Pol -
ski. Dru ży ny zo sta ły po dzie lo ne na 2
gru py i przez 3 ty go dnie wal czy ły
o pra wo udzia łu w ko lej nym eta pie
na po zio mie Li gi Mi strzów, czy li
wśród naj lep szych 7 ze spo łów. 

Dru ży na Lech Po znań Fo ot ball Aca -
de my z Rze szo wa przez pierw szy etap
prze szła jak bu rza wy gry wa jąc 15 z 18
po je dyn ków. Dwu krot nie też po dzie li li
się punk ta mi z in ny mi ze spo ła mi oraz
tyl ko raz ule gli. Im po no wał rów nież bi -
lans bram ko wy, w któ rym to ma li za -
wod ni cy strze li li 80 bra mek. W dru gim
eta pie zmie rzy li się z naj lep szy mi dru ży -
na mi tur nie ju i po now nie oka za li się bez -
kon ku ren cyj ni. W 18 po je dyn kach do mi -
no wa li nad prze ciw ni ka mi wy szko le niem
tech nicz nym oraz in te li gen cją pił kar ską
w po czy na niach bo isko wych. Osta tecz -
nie mło da dru ży na z Rze szo wa zde cy do -
wa nie zwy cię ży ła ma jąc 11 punk tów
prze wa gi nad dru gim w kla sy fi ka cji koń -
co wej ze spo łem z Ja sła. 

– Bar dziej od wy ni ku cie szy ja kość
gry na szej dru ży ny oraz obec ne umie jęt -
no ści in dy wi du al ne wszyst kich za wod ni -

ków – pod su mo wał tre ner Krzysz tof
Szpond. 

– Łącz nie w ca łych roz gryw kach
strze li li śmy bli sko 150 bra mek wy gry wa -
jąc 29 me czy re mi su jąc 5 oraz tyl ko dwu -
krot nie scho dząc z bo iska ja ko po ko na ni.
Szan sę na po ka za nie się w tych roz gryw -
kach do sta ło 17 za wod ni ków z rocz ni -
ka 2009, któ rzy pod no szą swo je umie jęt -
no ści w Rze szow skiej fi lii Le cha Po znań.
By ło to wspa nia łe za koń cze nie 2017 ro -
ku, w któ rym na sza dru ży na uczest ni czy -
ła w licz nych tur nie jach ogól no pol skich
i za każ dym ra zem po zo sta wia ła po so bie
bar dzo po zy tyw ne wra że nia.

Kla sy fi ka cja koń co wa: 
1. LPFA RZE SZÓW 2. UKS 6 JA -

SŁO 3. DAP DĘ BI CA 4. UKS OR LIK
PRZE MYŚL 5. SAN DE CJA NO WY
SĄCZ 6. GO AL NO WY SĄCZ 7.
GLI NIK GOR LI CE 8. BE NIA MI NEK
KRO SNO I 9. BE NIA MI NEK KRO -
SNO II 10. AP SA NOK 11. WI SO KA
DĘ BI CA 12. MO SIR DU KLA 13.
ORZE KI BRZO ZÓW 14. AK TIV PRO
RY MA NÓW Au to ra mi zwy cię stwa by -
li: -Ma te usz Ka węc ki -Ga briel Kar -
czew ski -Hu bert Ja gie ło wicz -Da mian
Bu rek -Mi ko łaj Mo dlisz -Bar tło miej
Pod le śny -Ty mo te usz Stro jek -Ga briel

Waż ny -Mi łosz Gron ko -Ar ka diusz Ple -
śniak -Igna cy Wę grzyń ski -Fi lip Ciaś -
Oskar Trze ciak -Na ta niel Ku lig -Mi chał
San dec ki -Szy mon Rącz ka -Igor Ja ku -
bek oraz oczy wi ście tre ner Krzysz tof
Szpond, któ ry „na każ dym tre nin gu dba

o do bre wy szko le nie i umie jęt no ści
mło dych pił ka rzy z Rze szo wa” – co
pod kre śla ją zgod nie ro dzi ce mło dych
pił ka rzy.

Wszyst kich am bit nych mło dych
pił ka rzy z rocz ni ków 2007-2013, któ -

rzy chcą tre no wać w Lech Po znań Fo -
ot ball Aca de my Rze szów za pra sza my
do kon tak tu z ma na ge rem Mi cha łem
Ce bu lą pod nu me rem te le fo -
nu 606892055 w ce lu umó wie nia się
na tre ning.

Młodzi piłkarze z drużyny Lech Poznań 
football academy Rzeszów zdominowali Profbud Ligę
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Moż li wość wy ko rzy sta nia za let pły -
ną cych z za sto so wa nia wir tu al nej
rze czy wi sto ści, ale rów nież co raz
dłuż szy czas lo tu na jed nym ła do wa -
niu ba te rii to no wo ści, któ ry mi ku szą
pro du cen ci dro nów. Te raz pod gląd
ob ra zu z ka me ry dro na nie  ogra ni -
cza się do ob ser wo wa nia ekra nu
smart fo na. Za kła da jąc spe cjal ne
go gle VR na gło wę, moż na ste ro wać
la ta ją cym urzą dze niem, jak by sie -
dzia ło się za je go ste ra mi. Tech no lo -
gia VR w dro nach słu ży nie tyl ko roz -
ryw ce, lecz tak że po ma ga w pra cy
spe cja li stom, któ rzy ko rzy sta ją
z dro nów na co dzień.

– Dro ny z VR (wir tu al ną rze czy wi -
sto ścią) słu żą głów nie do za ba wy. Nie ma
co ukry wać, jest to zu peł nie in na per -
spek ty wa w mo men cie, kie dy wi dzi my
ob raz bez po śred nio z dro na w trak cie lo -
tu, zwłasz cza na du żych wy so ko ściach,
np. ze 150 me trów wszyst ko wy glą da
ład nie. Wi dzi my też pręd kość, zmia nę
kie run ku lo tu – to rzecz, któ ra jest bar -
dzo faj na w za sto so wa niu kon su menc -
kim – mó wi agen cji in for ma cyj nej New -
se ria In no wa cje Do mi nik Wój cik, me na -
dżer ds. sprze da ży fir my Par rot.

Pro du cen ci dro nów trak tu ją nasz ry -

nek po waż nie i cią gle udo sko na la ją swo je
pro duk ty. Ko lej nym punk tem ewo lu cji
tych la ta ją cych ma szyn jest ich po łą cze nie
z wir tu al ną rze czy wi sto ścią, któ rej glo bal -
ny ry nek do 2022 ro ku, jak wy ni ka z ra -
por tu  Zion Mar ket Re se arch, osią gnie
war tość bli sko 27 mld do la rów. Ob raz
z ka me ry dro na jest prze sy ła ny na ste ru ją -
ce nim urzą dze nie. Naj czę ściej jest to
smart fon, któ ry mo że my wło żyć do spe -
cjal nie przy go to wa nych oku la rów i cie szyć
się bez po śred nim ob ra zem z per spek ty wy
lo tu pta ka, co prze kła da się na ła twość ste -
ro wa nia urzą dze niem. Choć kon struk cja
i tech ni ka ste ro wa nia ni czym się nie wy -
róż nia ją, za ło że nie oku la rów po zwa la ope -
ra to ro wi bar dziej wy czuć dro na.

– Sa mo la ta nie np. po mię dzy drze -
wa mi jest prost sze, bo zmie nia się nam
per spek ty wa. W mo men cie, kie dy wi dzi -
my dro na, któ ry jest od nas od da lo ny
o 200–300 me trów, my tak na praw dę

nie  wie my, jak bli sko je ste śmy ja kie goś
obiek tu, ta per spek ty wa 3D tro chę nam
się za ła mu je, mi mo że ma my ob raz z ka -
me ry dro na – mó wi Do mi nik Wój cik.

Tech no lo gia VR w dro nach to jed -
nak nie tyl ko roz ryw ka. Uła twia ona pra -
cę oso bom, któ re na co dzień pro fe sjo -
nal nie ko rzy sta ją z bez za ło go wych stat -
ków po wietrz nych. Fil mow cy mo gą wy -
ko nać uję cia wi deo jak naj bliż sze za mie -
rzo ne mu przez sie bie efek to wi. Tech no -
lo gia znaj du je za sto so wa nie tak że np.
w bran ży bu dow la nej przy in spek cjach
bu dyn ków, gdzie waż ne jest spraw dze -

nie, czy obiekt nie  ma pęk nięć, uszko -
dzeń. W przy pad ku in spek cji miejsc
trud no do stęp nych to roz wią za nie znacz -
nie re du ku je ry zy ko ko li zji i zwią za ne
z nią kosz ty.

Co waż ne, do da nie funk cjo nal no ści
wir tu al nej rze czy wi sto ści nie ma du że -
go wpły wu na zu ży cie ba te rii dro na.
Ak tu al nie czas lo tu ko mer cyj nych
i kon su menc kich urzą dzeń na jed nym
aku mu la to rze wy no si do 30 mi nut.
W przy szło ści dzię ki wdro że niu no -
wych tech no lo gii ten czas ma szan sę
ulec wy dłu że niu.

– Ba te rie, któ re są uży wa ne w dro -
nach, to in ne go ty pu ba te rie niż my ko ja -
rzy my z po zo sta łych urzą dzeń elek tro -
nicz nych. To ba te rie li to wo -po li me ro we
o wyż szym na pię ciu i tro chę in nej spe cy -
fi ka cji. Wi dać roz wój w ba te riach, my
wpro wa dza jąc Be bop 2 w wer sji Po wer,
wy dłu ży li śmy czas pra cy ba te rii z 25
do 30 mi nut i jest to zmia na w prze strze -
ni dzie wię ciu mie się cy po mię dzy ko lej -
ny mi mo de la mi – twier dzi eks pert.

Z ra por tu In sty tu tu Mi kro ma kro wy -
ni ka, że sza cun ko wa war tość ryn ku dro -
nów w Pol sce w ubie głym ro ku wy nio sła
po nad 201 mln zło tych. W po rów na niu
do po prze dza ją ce go ro ku ozna cza to
wzrost o 22,75 proc. Nasz kraj po zo sta je
w czo łów ce państw z naj więk szym od set -
kiem ope ra to rów bez za ło go wych stat ków
po wietrz nych na 100 tys. miesz kań ców.
Z licz bą na po zio mie 9,2 oso by ustę pu je -
my tyl ko Ja po nii (11,2), wy prze dza jąc
Fran cję (4,4), Wiel ką Bry ta nię (3,5),
a na wet Sta ny Zjed no czo ne (3,1).

Naj tań sze dro ny z go gla mi VR moż -
na na być w Pol sce już za oko ło 750 zł.
Do stęp ne są rów nież ze sta wy wir tu al nej
rze czy wi sto ści do za ku pio nych wcze śniej
dro nów. Koszt ta kie go ze sta wu to kil ka -
set zło tych.

ŹRó dłO: NeW Se Ria. PL

technologia wirtualnej rzeczywistości 

pomoże sterować dronami
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Siat kar ka Ade la He lić to naj po pu lar niej sza spor t smen ka ro -
ku 2017. W Ho te lu Pre zy denc kim w Rze szo wie, od był się fi -
nał 58. Ple bi scy tu Ga ze ty Co dzien nej No wi ny na Naj lep szych
i Naj po pu lar niej szych Spor tow ców Pod kar pa cia w 2017 ro ku.

Tro feum dla zwy cięż czy ni wrę czał mar sza łek Wła dy sław Or tyl.
Za wod nicz ka De ve lo pre su Rze szów mo że nie by ła fa wo ryt ką, ale wy -
gra ła w peł ni za słu że nie. Na po dium zna leź li się tak że siat karz As se co
Re so vii Ma te usz Ma słow ski i lek ko atlet ka Re so vii Ma tyl da Ko wal. Na -
gro dę ode brał też mar sza łek Wła dy sław Or tyl. Wo je wódz two Pod kar -
pac kie wy róż nio no ty tu łem „Me ce na sa spor tu”.

– Wszyst kie wy ni ki czy dru ży no we czy in dy wi du al ne bar dzo Pod -
kar pa cie pro mu ją, in for ma cja o tym, że ktoś jest z Pod kar pa cia szyb -
ko się roz cho dzi i bu dzą do bre sko ja rze nia. Stąd war to tą pro mo cję
przez sport kon ty nu ować. To są do brze wy da ne pie nią dze. Bar dzo cie -
szy my się z ta kie go wy róż nie nia – pod kre ślał w roz mo wie z por ta lem
no wi ny 24. pl mar sza łek Wła dy sław Or tyl.

W gro nie 10 lau re atów kró lo wa li rze szo wia nie i miel cza nie. Wy -
bra no też tre ne ra, ta lent ro ku oraz roz strzy gnię to ple bi scy ty po wia to -
we. W su mie wy róż nio no pra wie 150 spor tow ców i tre ne rów z ca łe -
go Pod kar pa cia. Wy róż nie nia wrę cza li rów nież czło nek za rzą du wo je -
wódz twa Sta ni sław Kru czek oraz prze wod ni czą cy Sej mi ku Je rzy Cy -
pryś. 

NaJ LeP SZY tRe NeR RO KU 2017
Lo ren zo Mi cel li (siat ków ka, De ve lo pres Sky Res Rze szów)

ta LeNt RO KU 2017
1. Mal wi na Mul (ko lar stwo, Smak Gór no Po lti no Aza lia Brzó za

Kró lew ska) 

2. Ra do sław Ma jec ki (pił ka noż na, Stal Mie lec) 

3. Oli wer Wdo wik (lek ko atle ty ka, Re so via)

NaJ LeP SZY SPOR tO WieC RO KU 2017
1. Ade la He lić (siat ków ka, De ve lo pres Sky Res Rze szów)

2. Ma te usz Ma słow ski (siat ków ka, As se co Re so via)

3. Ma tyl da Ko wal (lek ko atle ty ka, Re so via)

4. Li Qian (te nis sto ło wy, Siar ka -ZOT Tar no brzeg) 

5. Ra fał Au gu styn (lek ko atle ty ka, Stal Mie lec) 

6. Iwo na Nie ro da (kick bo xing, Dia ment Pstrą go wa) 

7. Piotr Mar ci niec (pił ka noż na, Stal Mie lec)

8. Da riusz Oczko wicz (ko szy ków ka, Mia sto Szkła Kro sno)

9. Wik tor Kaw ka (pił ka ręcz na, Stal Mie lec)

10. Mi chał Bar tu sik (ju do, Mil le nium Rze szów), Piotr Mi chal ski

(łyż wiar stwo szyb kie, Gór nik Sa nok)

tO MaSZ LeY KO

fOt. Ja KUB CZaR NO ta

58. Plebiscyt Sportowy


