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Kamil Bednarek gwiazdą
Rzeszów Carpathia Festival

Na koncercie w Krośnie Julia Marcell wystąpi w składzie trio
wraz z Anną Prokopczuk oraz Gosią Dryjańską.

9 czerwca,  godz. 19

Mistrz reg gae, ar ty sta ro ku w kon -
kur sie Eska Mu sic Awards 2017,
mu zyk, któ re go ostat ni al bum „Ta -
li zman”, w stycz niu 2018 ro ku
osią gnął sta tus zło tej pły ty – Ka mil
Bed na rek – wy stą pi w fi na ło wym
kon cer cie XIV Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Pio sen ki „Rze szów Car -
pa thia Fe sti val”, w so bo tę 27 ma -
ja, na sce nie rze szow skie go Ryn ku. 

27-let�ni�mu�zyk�wę�drów�kę�na szczyt
mu�zycz�nej�sce�ny,�za�czął�w wie�ku 17�lat.
Był�wte�dy�rok 2008�i po�wstał�ze�spół�Star
Gu�ard� Muf�fin,� któ�re�go� pierw�szym� wy�-
daw�nic�twem� by�ła� ep�ka� za�ty�tu�ło�wa�-
na „Zie�mia� Obie�ca�na”.� Ze�spół� zdo�był
sze�ro�ką�po�pu�lar�ność�w 2010�ro�ku�dzię�ki
te�le�wi�zyj�ne�mu� pro�gra�mo�wi� „Mam� Ta�-
lent”� i suk�ce�so�wi� od�nie�sio�ne�go� w nim
przez�Ka�mi�la�Bed�nar�ka�–�wo�ka�li�stę,�kom�-
po�zy�to�ra,� au�to�ra� tek�stów� i mul�tiin�stru�-
men�ta�li�stę.�Wy�da�ny� w tym� okre�sie� de�-
biu�tanc�ki�al�bum�Star�Gu�ard�Muf�fin�„Sza�-
nuj”� uzy�skał� sta�tus� po�dwój�nej� pla�ty�ny.
W 2011�Star�Gu�ard�Muf�fin�go�ści�li�na Ja�-

maj�ce�i efek�tem�se�sji�na�gra�nio�wej�w stu�-
dio�Tuff�Gong�ro�dzi�ny�Mar�ley�był�ma�xi�-
sin�giel�„Ja�ma�ican�Trip”,�na któ�rym�wśród
go�ści�po�ja�wia�ją�się�m.�in.�Ca�ple�ton,�Ste�-
phen� New�land� (Ro�otz� Un�der�gro�und),
De�an� Fra�ser,� The� Tam�lins� czy�mu�zy�cy
ze�spo�łu�Shag�gy’ego.

W 2012� ro�ku�po zmia�nach�w skła�-
dzie� na�ro�dził� się� ze�spół� BED�NA�REK,
któ�ry�na�grał�wy�so�ko�oce�nia�ną�pły�tę�„Je�-
stem…”.�Utrzy�my�wa�ła�się�ona�w ze�sta�-
wie�niu� OLiS� po�nad 12� mie�się�cy,
a po upły�wie�ro�ku�od wy�da�nia�po�now�nie
za�ję�ła�pierw�szą�po�zy�cję.�Rok�póź�niej�uka�-
zał� się� su�ple�ment� za�wie�ra�ją�cy� re�mi�xy
oraz�du�bo�we�i kon�cer�to�we�wer�sje.�

W ro�ku 2013� ze�spół� BED�NA�REK
zwy�cię�żył� w ple�bi�scy�cie� MTV� Mu�sic
Awards�w Eu�ro�pie�Środ�ko�wej.�W 2014
na ryn�ku�po�ja�wi�ło�się�wy�daw�nic�two�kon�-
cer�to�we�DVD/CD�z Przy�stan�ku�Wo�od�-
stock.�Rok 2015�to�al�bum�„Od�dy�cham”,
zre�ali�zo�wa�ny�m.�in.�w Tuff�Gong�Stu�dio
z go�ścin�nym� udzia�łem� świa�to�wych
gwiazd�reg�gae�jak�Al�bo�ro�sie,�Ju�nior�Kel�ly

czy� De�an� Fra�ser.� Pły�tę� pro�mu�ją� sin�gle
„List”,�„Eu�fo�ria”�i „Sa�iling”.

1�grud�nia 2017�uka�zał�się�naj�now�szy
al�bum� Ka�mi�la� Bed�nar�ka� „Ta�li�zman”.
Krą�żek�ten�wy�da�ny�zo�stał�przez�wy�twór�-
nię� Spa�ce�Re�cords,� za�ło�żo�ną� na po�cząt�-
ku 2017� ro�ku� przez� Ka�mi�la� Bed�nar�ka.
Al�bum�zdo�był�w stycz�niu 2018�ro�ku�sta�-
tus�zło�tej�pły�ty.

Ak�tu�al�ny�skład�ze�spo�łu:
•�Ka�mil�„Mac�ca�braa”�Bed�na�rek,�wo�kal
•�Ka�mil�„Staff”�Ste�fań�ski,�wo�kal
•�Ma�ciej�„Pi�lu”�Pi�larz,�per�ku�sja
•� Ra�do�sław� „Ra�dziu�la”� Szysz�kow�ski,� in�-
stru�men�ty�kla�wi�szo�we
•� Łu�kasz� „Bzy�niu”� Bzow�ski,� in�stru�men�ty
kla�wi�szo�we
•�Piotr�Ma�zu�rek,�gi�ta�ra�ba�so�wa
•�Piotr�„Pi�ter”�Bie�law�ski,�gi�ta�ra
•�Łu�kasz�Zgo�da,�sak�so�fon
•�Mi�chał�Pod�żer”�Pod�żus,�trąb�ki
•�Gwi�don�„Bo�cian”�Mu�szyń�ski,� tech�nik
sce�ny
•�Fran�ci�szek�„Franz”�Szysz�kow�ski,�re�ali�-
za�tor�mo�ni�to�ro�wy
•� Adam� „Ołó�wek”� Ho�łysz,� re�ali�za�tor
dźwię�ku
•�Mar�cin�„Mar�tin”�Czok,�re�ali�za�tor�świa�tła

Dni Krosna - Miasta Szkła  
8 - 10 czerwca 2018 r.
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20 mo bil nych sta cji ba daw czych
i 3 edu ka to rów z mnó stwem za ga -
dek na uko wych w za na -
drzu – w tym skła dzie Cen trum Na -
uki Ko per nik je dzie do ma łych
miej sco wo ści w ca łej Pol sce. Udo -
wad nia, że na uka za chwy ca, bu dzi
cie ka wość, ba wi i wcią ga.

Do udzia�łu�w ta�kiej� przy�go�dzie� za�-
pra�sza� w tym� ro�ku� war�szaw�skie� Cen�-
trum� Na�uki� Ko�per�nik.� Weź�mie� w niej
udział� po�nad 160� tys.� dzie�ci,� ro�dzi�ców
i na�uczy�cie�li�ze 160�ma�łych�miej�sco�wo�ści
w ca�łej�Pol�sce.�

24� i 25�ma�ja� Na�uko�bus� po�ja�wi� się
w Ze�spo�le�Szkół�Tech�nicz�nych�w Strzy�-
żo�wie.�

Na uka ina czej
Jak� by� to� by�ło,� gdy�by�dzie�ci� sa�mo�-

dziel�nie� eks�pe�ry�men�tu�jąc,� mo�gły� do�-
strzec� in�ną,� emo�cjo�nu�ją�cą� twarz� na�uki?
Gdy�by�to�nie�by�ły�zwy�kłe�lek�cje�bio�lo�gii,
che�mii,�fi�zy�ki�czy�in�for�ma�ty�ki,�ale�peł�ne
nie�spo�dzia�nek� sa�mo�dziel�ne� od�kry�wa�nie
praw�i za�sad,�któ�re�rzą�dzą�świa�tem?�Ta�ką

wła�śnie� moż�li�wość� da�je� „Na�uko�bus”,
pro�jekt�Cen�trum�Na�uki�Ko�per�nik� –� 20
sta�cji� ba�daw�czych,� któ�re� przy�jeż�dża�ją
do szko�ły�wraz�z edu�ka�to�ra�mi�z Cen�trum

Na�uki�Ko�per�nik,�da�je�szan�sę�na po�sze�rze�-
nie�wie�dzy� i do�brą� za�ba�wę.�Edu�ka�to�rzy
po�ma�ga�ją�zro�zu�mieć�za�sa�dy�dzia�ła�nia�po�-
szcze�gól�nych� eks�po�na�tów� i przy�bli�ża�ją

pre�zen�to�wa�ne�zja�wi�ska�na�uko�we.�
Każ�da�wi�zy�ta�trwa�dwa�dni,�w cza�sie

któ�rych� sta�cje�ba�daw�cze� są� roz�sta�wio�ne
w szko�le,�a ucznio�wie,�któ�rym�to�wa�rzy�-
szą� edu�ka�to�rzy,� mo�gą� z nich� ko�rzy�stać
przez 6�go�dzin�dzien�nie.�

Moc do brych do świad czeń
Sa�mo�dziel�ne� eks�pe�ry�men�to�wa�nie

po�zwa�la� obu�dzić� cie�ka�wość� i uczyć� się
bez� wy�sił�ku� zna�ne�go� z lek�cji� –� sia�da�jąc
na wi�ru�ją�cym� krze�śle,� moż�na� do�świad�-
czyć,�jak�w prak�ty�ce�dzia�ła�teo�ria�za�cho�-
wa�nia�mo�men�tu�pę�du.�Moż�na�też�m.�in.
prze�te�sto�wać� uwię�zio�ną� pił�kę,� wi�ru�ją�ce
krze�seł�ko,�ku�lę�pla�zmo�wą,�pół�ku�le�mag�-
de�bur�skie�i trój�wy�mia�ro�wy�mo�del�ana�to�-
micz�ny� ludz�kie�go� cia�ła.� Dla� uczniów
przy�go�to�wa�ny� zo�stał� tak�że� „Po�rad�nik
mło�de�go� na�ukow�ca”� –� pro�po�zy�cje� do�-
świad�czeń,�któ�re�mo�gą�tam�zna�leźć�i sa�-
mo�dziel�nie�prze�pro�wa�dzić�w do�mu,�po�-
zwa�la�ją� dłu�żej� cie�szyć� się� kon�tak�tem
z na�uką�w mniej�po�waż�nej�for�mie.�

Jed�nak�wy�sta�wa�jest�cie�ka�wa�nie�tyl�-
ko�dzie�ci,�ale�i dla�do�ro�słych.�To�dla�te�go

w wy�bra�nych�go�dzi�nach�mo�gą�ją�bez�płat�-
nie�zwie�dzać�wszy�scy�chęt�ni.�

Przez ca łą Pol skę
Wy�jaz�dy� Na�uko�bu�sa� są� moż�li�we

dzię�ki� pro�gra�mo�wi� „Na�uka� dla�Cie�bie”,
re�ali�zo�wa�ne�mu�wspól�nie�przez�Cen�trum
Na�uki� Ko�per�nik� i Mi�ni�ster�stwo� Na�uki
i Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go.�To�dzię�ki� nie�-
mu�dzie�ci� z ma�łych�miej�sco�wo�ści�mo�gą
sa�mo�dziel�nie� od�kry�wać� pra�wa� na�uki
pod okiem�do�świad�czo�nych�edu�ka�to�rów.
Zdo�by�wa�nie�wie�dzy�opar�te�na eks�pe�ry�-
men�to�wa�niu�bu�dzi�w dzie�ciach�za�cie�ka�-
wie�nie� na�uką,� da�je� ra�dość� i ośmie�la
do dal�szych� po�szu�ki�wań.� To� dla�te�go
Cen�trum�Na�uki�Ko�per�nik�po�mo�że�tak�że
na�uczy�cie�lom�roz�bu�dzać�w uczniach�za�-
in�te�re�so�wa�nie�na�uką.�

Wi�zy�ta�wy�sta�wy�ob�jaz�do�wej�re�ali�zo�-
wa�na� jest� w ra�mach� dzia�ła�nia� „Na�uko�-
bus”,� któ�re� fi�nan�so�wa�ne� jest� w ra�mach
wspól�ne�go� Pro�gra�mu� Mi�ni�stra� Na�uki
i Szkol�nic�twa� Wyż�sze�go� oraz� Cen�trum
Na�uki�Ko�per�nik�pod na�zwą�„Na�uka�dla
Cie�bie”.

Eksperymenty, nauka i dużo radości
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BO LEO & FOL LOW THE RID DIM
Bo�leo� to� wo�ka�li�sta� i kom�po�zy�tor

zwią�za�ny�z mu�zy�ką�Reg�gae�od 2005�ro�-
ku.�Wcze�śniej�wo�ka�li�sta�Cie�sza�now�skiej
Nia�ga�ry,�a obec�nie�pra�cu�ją�cy�wraz�z Fol�-
low� The� Rid�dim� w no�wej� od�sło�nie.
Współ�pra�ca� za�wią�za�ła� się� z po�cząt�-
kiem 2017� r.� Wów�czas� zo�sta�ły� po�czy�-
nio�ne�w stu�dio�pierw�sze�na�gra�nia�na de�-
biu�tanc�ką�pły�tę�ze�spo�łu,�któ�ra�uka�rzę�się
po�cząt�kiem 2019�ro�ku.�Obec�nie�ze�spół
czyn�nie� kon�cer�tu�je� oraz� wy�stę�pu�ję
na wszel�kich� prze�glą�dach� mu�zycz�nych.
Bo�leo�&�Fol�low�The�Rid�dim� ja�ko� jed�ni
z wie�lu�ze�spo�łów�z ca�łe�go�kra�ju,�wy�stą�-
pią�w tym�ro�ku, 7�lip�ca�pod�czas�Ostró�da
Reg�gae� Fe�sti�val� na kon�kur�sie� Czwór�ka
Reg�gae�Con�test.
Pla no wa ny po czą tek kon cer tu godz. 18

JU LIA MAR CELL TRIO
Ju�lia�Mar�cell�to�wo�ka�list�ka,�kom�po�-

zy�tor�ka,�au�tor�ka�tek�stów,�ma�na swo�im
kon�cie 4�al�bu�my�–�ufun�do�wa�ne�dzię�ki�in�-
ter�nau�tom�„It�Mi�ght�Li�ke�You”� z 2008
ro�ku,�„Ju�ne”�z 2011,�z pio�sen�ka�mi

„Ma�triosz�ka”� i „Echo”,� któ�re� dłu�go
zaj�mo�wa�ły�wy�so�kie� po�zy�cje� list� prze�bo�-
jów,�„Sen�ti�ments”�z 2014,�oraz�naj�now�-
sza,� pierw�sza� w ca�ło�ści� pol�sko�ję�zycz�na
pły�ta�„PRO�XY”.

Ju�lia� zo�sta�ła� lau�re�at�ką�pre�sti�żo�wych
na�gród�m.� in.:� PASZ�POR�TU�PO�LI�TY�-
KI 2012�w ka�te�go�rii�Mu�zy�ka�Po�pu�lar�na,
FRY�DE�RY�KA 2012�w ka�te�go�rii�Mu�zy�ka

Al�ter�na�tyw�na,� jak� rów�nież�Na�gro�dy�Ar�-
ty�stycz�nej�mia�sta�To�ru�nia�Im.�Grze�go�rza
Cie�chow�skie�go 2011.�Wy�daw�nic�twa�Ju�-
lii�Mar�cell� spo�tka�ły� się� z uzna�niem� pu�-
blicz�no�ści,�dzien�ni�ka�rzy�oraz� lu�dzi�zwią�-
za�nych� z kul�tu�rą,� nie� tyl�ko� w Pol�-
sce�–�uka�za�ły�się�rów�nież�w Niem�czech,
Au�strii�i Szwaj�ca�rii.

Obok� wła�snych� pio�se�nek,� pi�sze
rów�nież�mu�zy�kę�do fil�mu�i te�atru.�Jest
au�tor�ką� m.� in.� ścież�ki� dźwię�ko�wej
do naj�now�sze�go� ob�ra�zu� Prze�my�sła�wa
Woj�ciesz�ka� „Jak� cał�ko�wi�cie� znik�nąć”

(2015),� oraz� sztuk� te�atral�nych� „Ka�-
mien�ne� nie�bo� za�miast� gwiazd”� (2014)
oraz� „Kro�nos”� (2014)� w re�ży�se�rii
Krzysz�to�fa�Gar�ba�czew�skie�go.� Ju�lia� i jej
ze�spół� kon�cer�tu�ją� na ca�łym� świe�cie.
Od�wie�dzi�li� mię�dzy� in�ny�mi� Niem�cy,
Ho�lan�dię,� Wiel�ką� Bry�ta�nię,� Fin�lan�dię,
Por�tu�ga�lię,� Ja�po�nię� i Sta�ny�Zjed�no�czo�-
ne.�Wy�stą�pi�li�rów�nież�na wie�lu�fe�sti�wa�-
lach� –�SXSW,�Eu�ro�so�nic�Fe�sti�val,�The
Gre�at�Esca�pe�Fe�sti�val,�Re�eper�bahn�Fe�-
sti�val,�CO�-POP,�Open’er�Fe�sti�val,�Mę�-
skie�Gra�nie�i wie�lu�in�nych.

Na kon�cer�cie�w Kro�śnie� Ju�lia�Mar�-
cell�wy�stą�pi�w skła�dzie�trio�wraz�z An�ną
Pro�kop�czuk�oraz�Go�sią�Dry�jań�ską.
Pla no wa ny po czą tek kon cer tu godz. 19

HA LI NA MLYN KO VA
Pol�ska� pio�sen�kar�ka,� po�cho�dzą�ca

z Za�ol�zia.�Wo�ka�list�ka�ze�spo�łu�Bra�than�ki
(1998-2003),� naj�bar�dziej� ko�ja�rzo�na
z prze�bo�ja�mi�„Czer�wo�ne�ko�ra�le”,�„W ki�-
nie�w Lu�bli�nie�–�ko�chaj�mnie”�i „Gdzie
ten,� któ�ry� po�wie�mi”.�W 2011�wy�da�je
wła�sną� so�lo�wą�pły�tę� „Et�no�te�ka”� z prze�-
bo�jem�„Ko�bie�ta�z mo�ich�snów”.

5�mar�ca 2013� ro�ku�od�by�ła� się�pre�-
mie�ra�spek�ta�klu�„Édith�i Mar�le�ne”�w re�-
ży�se�rii�świa�to�wej�sła�wy�wę�gier�skiej�re�ży�-
ser�ki� Márty� Mészáros� w Te�atrze� Mu�-
zycz�nym�im.�Ja�na�Kie�pu�ry.�„Édith�i Mar�-
le�ne”�to�opo�wieść�o przy�jaź�ni�dwóch�nie�-
zwy�kłych� ko�biet� i wy�bit�nych� ar�ty�-
stek�–�Édith�Piaf�i Mar�le�ny�Die�trich.�Ha�-
li�na�Mlyn�ko�va�wcie�li�ła�się,�z ogrom�nym
suk�ce�sem,�w ro�lę�Mar�le�ny�Die�trich.

W 2013� przy współ�pra�cy� z pro�du�-
cen�tem�Lesz�kiem�Wron�ką�wy�da�je�pły�tę
„Po dru�giej�stro�nie�lu�stra”.�Pły�tę�pro�mo�-
wał� prze�bój� „Aż� do dna”.� In�ny� utwór
z tej�pły�ty�„Ostat�ni�raz”�zdo�by�wa 1 miej�-
sce� w Su�per� Pre�mie�rach� na fe�sti�wa�lu
w Opo�lu 2014�oraz�na�gro�dę�dzien�ni�ka�rzy
i fo�to�re�por�te�rów.

W 2015�otrzy�ma�ła�dwie�no�mi�na�cje
do na�gród� mu�zycz�nych� Su�per�je�dyn�ki
w ka�te�go�riach:�Su�per�Prze�bój�(za „Ostat�-
ni� raz”)� i Su�per�Ar�tyst�ka. 25� czerw�-
ca 2016� w pro�gra�mie� „Dzień� do�bry
TVN”� od�by�ła� się� te�le�wi�zyj�na� pre�mie�ra
te�le�dy�sku�z utwo�rem�„Ka�wa”,�pro�mu�ją�-
ce�go�al�bum

„Ży�cia�mi�ma�ło”.�Ha�li�na�wraz�z pro�-
du�cen�tem�Lesz�kiem�Wron�ką�by�li�go�ść�mi
pro�gra�mu.

30�wrze�śnia 2016�–�pre�mie�ra�au�tor�-
skiej�pły�ty�„Ży�cia�mi�ma�ło”.�To�po�wrót
w wiel�kim� sty�lu!  Pły�tę� pro�mu�je� oprócz
te�le�dy�sku�„Ka�wa”�wszyst�kim�do�brze�zna�-
ny�prze�bój�„Za�bio�rę�Cię”.

29� paź�dzier�ni�ka� Ha�li�na� Mlyn�ko�va
by�ła� go�ściem� pro�gra�mu� TVP� „Py�ta�nie
na śnia�da�nie”.� Od�by�ła� się� też� pre�mie�ra
ko�lej�ne�go�sin�gla�oraz�te�le�dy�sku�do utwo�-
ru�„Mó�wisz�mi”�z no�wej�pły�ty�„Ży�cia�mi
ma�ło”. 18� stycz�nia� w Stu�dio� Pol�skie�go
Ra�dia�im.�Wi�tol�da�Lu�to�sław�skie�go�od�był
się,�koń�czą�cy�tra�sę�po stu�diach�Pol�skie�go
Ra�dia,� kon�cert� pro�mu�ją�cy� pły�tę� „Ży�cia
mi� ma�ło”,� któ�re�go� pre�mie�ra� od�by�ła
się 30�wrze�śnia 2016.�

Ha�li�na�Mlyn�ko�va�an�ga�żu�je�się�w ak�cje
cha�ry�ta�tyw�ne.� Uży�cza�ła� swo�je�go� gło�su:
dla�Fun�da�cji�Nie�je�steś�sam,�uczest�ni�czy�ła
w kon�cer�tach� Fun�da�cji� An�ny� Dym�nej
w 2007, 2008�oraz 2009�ro�ku.�Od trzech
lat� jest�Am�ba�sa�dor�ką� pro�gra�mu� „Zdą�żyć
przed ra�kiem�szyj�ki”.�Bra�ła�udział�w kam�-
pa�nii�AVON�–�ró�żo�wa�wstąż�ka,�udzie�la�ła
się�w Fun�da�cji�Ewy�Go�rze�lak�Na�sze�Dzie�-
ci,�gdzie�dwa�la�ta�z rzę�du�po�ma�ga�ła�speł�-
niać�dzie�cię�ce�ma�rze�nia.

Sub�tel�na,� ele�ganc�ka� i prze�bo�jo�-
wa�–�ta�ka�jest�Ha�li�na�Mlyn�ko�va�i ta�kie�są
rów�nież�jej�pio�sen�ki.�Me�lo�dyj�ne�utwo�ry,
fol�ko�we� kli�ma�ty� i pop� na naj�wyż�szym
po�zio�mie� to� coś,� co� usły�szeć� moż�na
na kon�cer�tach�Ha�li�ny.�Ha�li�na�Mlyn�ko�va
by�ła� też� go�ściem� pre�sti�żo�wych� pro�jek�-
tów�„Mo�ro�we�pan�ny”�i „Pan�ny�wy�klę�te”
z nie�po�wta�rzal�nym� utwo�rem� jej� au�tor�-
stwa� „Pa�nie� ge�ne�ra�le”.�Wi�dzom� te�le�wi�-
zyj�nym� zna�na� jest� z ta�kich� pro�gra�mów
jak� „Bi�twa� na gło�sy”� (2011),� czy� też
z pro�wa�dze�nia� „The� Vo�ice� of� Po�land”
(2015)� lub� Syl�we�strów� z Dwój�ką
(2014, 2015).

Pla no wa ny po czą tek kon cer tu godz. 21

Dni Krosna- Miasta Szkła  
8-10 czerwca 2018r.
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Pod czas pra cy na pla nach ame ry -
kań skich fil mów Ne stor Gro jew ski
przez żo łą dek tra fił do ser ca wie lu
hol ly wo odz kich gwiazd. 10 lat te -
mu otwo rzył swój lo kal Cru. dop
na via Tu sco la na, nie da le ko dziel ni -
cy Ci ne città w Rzy mie, gdzie czę sto
go ści ły eki py fil mo we z ca łe go
świa ta. Dzię ki swo im wy jąt ko wym
umie jęt no ściom ku li nar nym do stał
wie le pro po zy cji pra cy z tej bran ży,
na przy kład pod czas krę ce nia fil mu
„Gan gi No we go Jor ku” przez  dzie -
więć mie się cy był oso bi stym ku -
cha rzem Mar ti na Scor se se.

Ne�stor�Gro�jew�ski�wspo�mi�na,�że�je�go
przy�go�da�z kuch�nią�trwa�od za�wsze.�Spe�-
cja�li�zu�je� się�w su�ro�wych�mię�sach,� su�ro�-
wych�ry�bach�i owo�cach�mo�rza�przy�go�to�-
wy�wa�nych�na oczach�go�ści.�Jest�ory�gi�nal�-
ny� w tym,� co� ro�bi,� oraz  do�ce�nia�ny
przez klien�tów�na ca�łym�świe�cie.

–�Uwiel�biam�go�to�wać�i przy�go�to�wy�-
wać�po�tra�wy�dla mo�ich�klien�tów�–�nie�-

któ�rzy�by�li�sław�ni.�Go�to�wa�łem�dla głów
rzą�du�wło�skie�go,�ro�bi�łem�ca�te�ring�w pol�-
skim�pa�wi�lo�nie�na EXPO�w Me�dio�la�nie.
Go�to�wa�łem� też� dla  Mar�ti�na� Scor�se�se
na pla�nie� „Gan�gów� No�we�go� Jor�ku”,

dla Le�onar�da�Di�Ca�prio,�Ca�me�ron�Diaz,
Lia�ma�Ne�eso�na�–�mó�wi�agen�cji�New�se�ria
Ne�stor�Gro�jew�ski,�szef�kuch�ni.

Gro�jew�ski� wspo�mi�na,� że� Mar�tin
Scor�se�se� nie  był� ka�pry�śny� i nie� sta�wiał
du�żych� wy�ma�gań,� ale� po�tra�fił� do�ce�nić
do�brą�kuch�nię.�Naj�pierw�jed�nak�ku�charz
mu�siał�przejść�mie�sięcz�ną�pró�bę�w je�go
do�mu�i do�pie�ro�po za�li�czo�nym�te�ście�re�-
ży�ser�za�pro�sił�go�do stu�dia�fil�mo�we�go.

–� Jadł� wszyst�ko,� co� ugo�to�wa�łem.
Da�wa�łem�mo�je�pro�po�zy�cje� i bar�dzo�mu
sma�ko�wa�ły,� na�wet� po�tra�fił� mi� po�wie�-
dzieć:� „Pa�mię�tasz� tam�tą� ry�bę?”� –� „Do�-
brze,� je�że�li� ju�tro� ją� znaj�dę� to� bę�dzie
na sto�le”.� Pró�bo�wa�łem� prze�my�cać� coś
pol�skie�go.�On�nie prze�pa�dał�za ma�ka�ro�-
na�mi�–�mó�wi�Ne�stor�Gro�jew�ski.

Ne�stor�Gro�jew�ski� przy�zna�je,� że� za�-
skar�bił� so�bie� rów�nież� pod�nie�bie�nie� Le�-
onar�do�Di�Ca�prio.

–� Le�onar�do� Di�Ca�prio� przy�cho�dził
co�dzien�nie.�Ukry�wa�łem�mo�je�da�nia,�że�-

by� nie wi�dział,� bo� on�miał� swo�je�go� ku�-
cha�rza,�a ja�ro�bi�łem�in�ną�kuch�nię,�no�wa�-
tor�ską,� z wie�lo�ma� róż�ny�mi� rze�cza�mi
na ta�ler�zach,� po�łą�cze�nie� gu�stów,� sma�-
ków.�Ale�on�za�wsze�to�pod�glą�dał:�„A mo�-
że�to�byś�mi�przy�go�to�wał?”,�„A mo�gę�ja
to?”� –� dla�cze�go� nie?� To� by�ło� ba�jecz�ne,
nie co�dzien�nie�przy�cho�dzi�do ko�goś�Le�-
onar�do� Di�Ca�prio� i mó�wi:� „Cześć,� jak
u cie�bie?”.� Co�kol�wiek� by� się� nie  sta�ło
uśmiech� na twa�rzy,� wy�mia�na� pa�ru
zdań� –� re�we�la�cja,� bar�dzo� mi�ła� oso�ba
od A do Z –�mó�wi�Ne�stor�Gro�jew�ski.

Choć� więk�szość� gwiazd� dba� o syl�-
wet�kę�i pil�nu�je,�co�znaj�dzie�się�na ich�ta�-
le�rzu,�to�nie są�to�die�ty�re�stryk�cyj�ne.�Ra�-
czej�je�dzą�wszyst�ko,�ale�z umia�rem.

–�Ca�me�ron�Diaz�wbrew�po�zo�rom�ja�-
dła�bar�dzo�nor�mal�nie,�ale�na�praw�dę�du�żo
spa�la�ła.� Trze�ba� zwró�cić� uwa�gę� na�to,� że
oni�mu�szą�utrzy�my�wać�swo�ją�fi�gu�rę,�bar�-
dzo�du�żo�ćwi�czą,�przy�naj�mniej�przy tym
fil�mie�co�dzien�nie�po�świę�ca�li�pa�rę�go�dzin

na si�łow�ni,�to�wszyst�ko�tam�zni�ka�ło.�Baj�-
ka�móc�pra�co�wać�z ta�ki�mi�oso�ba�mi,�tak
życz�li�wy�mi�i mi�ły�mi,�bo�ta�współ�pra�ca�to
by�ło�coś�wspa�nia�łe�go�–�wspo�mi�na�Ne�stor
Gro�jew�ski.

Gro�jew�ski�przy�zna�je,�że�ta�ka�współ�-
pra�ca�to�nie�zwy�kła�przy�go�da�i bar�dzo�du�-
że� prze�ży�cie.� Wpa�so�wać� się� bo�wiem
w gu�sta�ku�li�nar�ne�świa�to�wych�gwiazd�to
spo�re�wy�zwa�nie.

–�Te�gwiaz�dy,�któ�re�po�zna�łem,�by�ły
praw�dzi�wy�mi�pro�fe�sjo�na�li�sta�mi,�nie by�ło
żad�nych� gry�ma�sów,� fo�chów,� żad�nych
uwag�do mo�jej�kuch�ni.�Szło�jak�po ma�śle,
choć� trze�ba� by�ło� być� za�wsze� go�to�wym
na pla�nie,� to�by�ło� to�przy�jem�ne.�Łą�czy�-
łem� przy�jem�ne� z po�ży�tecz�nym� –�mó�wi
Ne�stor�Gro�jew�ski.

Li�sta� gwiazd,� dla  któ�rych� go�to�wał
Gro�jew�ski,�jest�bar�dzo�dłu�ga.�Są�na niej
m.�in.�ta�kie�na�zwi�ska�jak�Da�niel�Day�-Le�-
wis,�Ca�me�ron�Diaz�i Matt�Da�mon.

ŹRó DłO: NEW SE RIA. PL
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Fuk�sja�w za�leż�no�ści�od od�mia�ny�osią�ga�wy�-
so�kość� od 20� cen�ty�me�trów� do po�nad� me�tra.
Kwia�ty� po�ja�wia�ją� się� w okre�sie� od czerw�ca
do koń�ca� paź�dzier�ni�ka,� na cha�rak�te�ry�stycz�nych
dla�tej�ro�śli�ny�drob�nych,�zwi�sa�ją�cych�szy�puł�kach.
Wy�ma�ga�sta�no�wi�ska�pół�cie�ni�ste�go�w okre�sie�let�-
nim�oraz�miejsc�ja�snych�i sło�necz�nych�w okre�sie
zi�mo�wym.

Pe�lar�go�nia� ra�ba�to�wa� i blusz�czo�list�na,� lu�bi
prze�by�wać�na otwar�tej�prze�strze�ni.�Ra�ba�to�wa�lu�-
bi� peł�ne� na�sło�necz�nie�nie,� a blusz�czo�list�na� wo�li
miej�sce�pół�cie�ni�ste.�Kwit�ną�od ma�ja�do je�sie�ni.
Nie�ste�ty� ży�ją� dość� krót�ko.� Naj�ob�fi�ciej� kwit�ną
w dru�gim�ro�ku�upra�wy,�po czym�tra�cą�na swych
wa�lo�rach,�więc�le�piej�star�sze�ro�śli�ny�usu�wać.

Mar�ge�ryt�ki,� a wła�ści�wie� zło�cień� wiel�ki,� bo
ta�ka�jest�pra�wi�dło�wa�na�zwa�ro�śli�ny,�po�sia�da�du�-
że�kwia�ty�bu�do�wą�przy�po�mi�na�ją�ce�łą�ko�we�mar�-
ge�ryt�ki.�Nie�ma�ją�zbyt�wy�gó�ro�wa�nych�wy�ma�gań,
nie�lu�bią�je�dy�nie�zbyt�kwa�śnej�gle�by.�Są�od�por�ne
na ni�skie�tem�pe�ra�tu�ry.�Lu�bią�miej�sca�na�sło�necz�-
nio�ne.�Kwit�ną�od czerw�ca�do sierp�nia.

BALKON PEłEN KWIATóW
Czas po my śleć o oży wie niu na sze go oto cze nia. Po mo -
gą nam w tym ko lo ro we kom po zy cje kwia to we, dzię ki
któ rym na wet po chmur ny dzień sta nie się pięk niej szy. 

Bal�ko�ny�są�prze�dłu�że�niem�na�szych�miesz�kań,�dla�te�go�od�po�-
wied�nio�ukwie�co�ne�są�ozdo�bą�i uzu�peł�nie�niem�za�rów�no�wnę�trza
jak�i ele�wa�cji�bu�dyn�ków.�Ro�ślin�na aran�ża�cja�to�nic�trud�ne�go,�nie
wy�ma�ga�du�że�go�wy�sił�ku,�wy�star�czy�odro�bi�na chę�ci� i po�my�sło�-
wo�ści.�Od�po�wied�nio�ukwie�co�ny�bal�kon�sta�je�się�rów�nież�miej�-
scem�przy�jem�ne�go�od�po�czyn�ku,�w któ�rym�moż�na spę�dzić�dłuż�-
szą�chwi�lę�na świe�żym�po�wie�trzu.�Stwa�rza�tak�że�moż�li�wość�oso�-
bi�ste�go�kon�tak�tu�z przy�ro�dą�dla�osób�nie�po�sia�da�ją�cych�ogro�du.
Jed�nak�że�o ile�przy�go�to�wa�nie�kom�po�zy�cji�nie�jest�trud�ne,�o ty�le
utrzy�ma�nie�jej�wy�ma�ga�już�sys�te�ma�tycz�no�ści.

Jak wy brać od po wied nie kwia ty na bal kon?
Wy�bie�ra�jąc� ro�śli�ny� na bal�kon� mu�si�my� przede� wszyst�kich

wziąć�pod uwa�gę�sto�pień�je�go�na�sło�necz�nie�nia.�Na bal�ko�ny�od stro�-
ny�pół�noc�nej�na�le�ży�do�brać� ro�śli�ny�do�brze� zno�szą�ce� za�cie�nie�nie.
Nie�ste�ty�kwia�tów�ta�kich�nie�jest�zbyt�wie�le.�Na�le�żą�do nich�m.�in.
nie�za�po�mi�naj�ki,�be�go�nia�bul�wia�sta,�lan�ta�na,�go�de�cja.

Stro�na po�łu�dnio�wa,� wschod�nia� i za�chod�nia� da�ją� wię�cej
moż�li�wo�ści�na ob�sa�dze�nie�bal�ko�nu�kwia�ta�mi.�Wy�bór�ro�ślin�jest
du�ży,�gdyż�mo�że�my�upra�wiać�tu�ro�śli�ny�od wio�sny�do je�sie�ni�np.
Pe�lar�go�nię,�Fuk�sję,�Pe�tu�nię,�Sło�necz�ni�ki�czy�Mar�ge�ryt�ki.

Wy bór do nicz ki
•�Do�pa�suj�do�nicz�kę�do wy�ma�gań�ro�śli�ny�i jej�do�ce�lo�wej�wiel�ko�-
ści,
•�Wy�bierz�gle�bę�i za�pew�nij�moż�li�wość�od�pły�wu�nad�mia�ru�wo�-
dy,
•�Przy do�bo�rze�ko�lo�rów�i wzo�rów�kie�ruj�się�za�sa�dą:�im�wię�cej
ro�ślin�tym�spo�koj�niej�sza�ko�lo�ry�sty�ka�do�nic,
•�Pa�mię�taj,�aby�nie�prze�sa�dzać�ro�ślin�w upal�ne�dni!
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Mil�lion�Bells�ina�czej�sur�fi�nia�drob�na�to�ro�-
śli�na�o bar�dzo�du�żej�licz�bie�drob�nych,�efek�tow�-
nie�wy�bar�wio�nych�kwia�tów�na tle�de�li�kat�ne�go
ulist�nie�nia.�Kwit�ną�ob�fi�cie�przez�ca�łe�la�to,�cha�-
rak�te�ry�zu�ją�się�du�żą�to�le�ran�cją�na nie�ko�rzyst�ne
wa�run�ki�po�go�do�we.

Di�pla�de�nia� ce�chu�je� się� sil�nym�wzro�stem,� jest
pną�czem�za�wsze�zie�lo�nym�o pięk�nych�du�żych,�lej�ko�-
wa�tych� kwia�tach.� Ro�śli�na� kwit�nie� ob�fi�cie� i dłu�-
go�–�aż�do pierw�szych�przy�mroz�ków.�Wy�ma�ga�sta�-
no�wi�ska� sło�necz�ne�go� lub� czę�ścio�wo� ocie�nio�ne�go.
Upra�wia�na�w cie�ni�stym�miej�scu�sła�bo�kwit�nie.

Nie�za�po�mi�naj�ki�są�nie�wy�ma�ga�ją�ce�i bar�dzo�ła�-
twe�w upra�wie,�wła�ści�wie�sa�me�się�upra�wia�ją.�Po�-
trze�bu�ją�je�dy�nie�re�gu�lar�ne�go�i dość�ob�fi�te�go�pod�le�-
wa�nia�pod�czas�su�chej�wio�sny.�Są�to�ro�śli�ny�dwu�let�-
nie,�kwit�ną�ce�od ma�ja�do po�cząt�ku�czerw�ca.�

Be�go�nia� to� jed�na� z naj�pięk�niej�szych� kwia�tów
upra�wia�nych�na bal�ko�nach�i ta�ra�sach.�Do�brze�ro�śnie

w miej�scach�cie�ni�stych� lub�pół�cie�ni�stych,� ide�al�nie
na�da�jąc�się�na pół�noc�ne,�wschod�nie�i za�chod�nie�bal�-
ko�ny�i ta�ra�sy.�Kwia�ty�ma�ją�du�że�wy�ma�ga�nia�gle�bo�-
we,�naj�le�piej�ro�sną�w ży�znej,�próch�ni�czej�lek�ko�kwa�-
śnej�i sta�le�wil�got�nej�gle�bie.

Da�lia� zwa�ne� rów�nież� geo�r�gi�nią� od�zna�cza� się
kwia�ta�mi�o fan�ta�zyj�nych�kształ�tach�i ko�lo�rach.�Naj�-
le�piej�ro�śnie�na sta�no�wi�sku�sło�necz�nym�lub�lek�ko�za�-
cie�nio�nym.�Lu�bi� ży�zną� i prze�pusz�czal�ną� gle�bę�oraz
wy�ma�ga� ob�fi�te�go� pod�le�wa�nia.� Kwit�nie� od lip�ca
do paź�dzier�ni�ka.

ALEK SAN DRA TRzE CIAK
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Już 31 ma ja w Biesz cza dach roz -
pocz nie się 6 edy cja Bie gu Rzeź ni -
ka. To je den z naj trud niej szych
i naj pięk niej szych ul tra ma ra to nów
w Pol sce. Dziś w Mi ni ster stwie
Spor tu i Tu ryst ki mia ła miej sce
kon fe ren cja pra so wa, na któ rej za -
pre zen to wa no głów ne za ło że nia te -
go rocz ne go spor to we go przed się -
wzię cia. Udział w kon fe ren cji wziął
mar sza łek Wła dy sław Or tyl.

Tra�sa� te�go�mor�der�cze�go�bie�gu� li�czy
nie�mal 80�gór�skich�ki�lo�me�trów�i pro�wa�-
dzi� z Ko�mań�czy� do Ci�snej.� Uczest�ni�cy
po�ko�nu�ją� ją� w mak�sy�mal�nie 16� go�dzin.
Cie�szą�cy� się� du�żym� za�in�te�re�so�wa�niem
bie�ga�czy� i me�diów� bieg,� jest� do�sko�na�łą
oka�zją� do pro�mo�cji� za�rów�no� Biesz�cza�-
dów,�jak�i ca�łe�go�re�gio�nu. 

Mar�sza�łek� Wła�dy�sław� Or�tyl� mó�wił
na kon�fe�ren�cji,� że� to�waż�ne�wy�da�rze�nie
pro�mu�ją�ce�Pod�kar�pa�cie:

–�Bieg�Rzeź�ni�ka�to�pro�mo�cja�nie�tyl�-
ko�uro�ku�biesz�czadz�kich�po�ło�nin,�ale�tak�-
że�ca�łe�go�wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�kie�go,
ja�ko�miej�sca�od�po�wied�nie�go�do upra�wia�-
nia�nie�mal�wszyst�kich�ro�dza�jów�spor�tów.
To�przed�się�wzię�cie� jest�efek�tem�współ�-
pra�cy� sa�mo�rzą�dów� róż�nych� szcze�bli,� la�-
sów� pań�stwo�wych,� par�ków,� in�sty�tu�cji
zaj�mu�ją�cych�się�tu�ry�sty�ką,�ale�i przed�się�-
bior�ców�dzia�ła�ją�cych�w bran�ży�tu�ry�stycz�-
nej.�W ra�mach�Bie�gu�Rzeź�ni�ka� chce�my

po�ka�zać� Biesz�cza�dy� z in�nej� stro�ny,
a przez�to�wspie�rać�tę�jed�ną�z naj�waż�niej�-
szych�ma�rek�Pod�kar�pa�cia.�Z ro�ku�na rok
bieg� roz�ra�sta� się� o no�we� atrak�cje,� co
ozna�cza,�że�for�mu�ła�przy�ję�ła�się�i zy�ska�ła
uzna�nie�oraz�ak�cep�ta�cję�uczest�ni�ków.�To
waż�ne,� bo� po�ka�zu�je,� że� środ�ki� prze�zna�-
czo�ne�na roz�wój�spor�tu�to�środ�ki�za�wsze
do�brze�wy�da�ne�–�po�wie�dział�mar�sza�łek. 

Bieg�Rzeź�ni�ka� jest� fla�go�wym�wy�da�-
rze�niem�ca�łe�go�Fe�sti�wa�lu�Bie�gu�Rzeź�ni�-
ka.�W tym�ro�ku�w ra�mach�fe�sti�wa�lu�od�-

bę�dą�się�tak�że:�Rzeź�nik�Sky,�Rzeź�nik�Ul�-
tra,�Rzeź�ni�czek,�Bie�gi�dla�dzie�ci,�Rzeź�nik
Enig�ma,� Dy�cha� na Je�le�ni� Skok.� Wy�da�-
rze�nie�ma� na ce�lu� in�te�gra�cję� śro�do�wisk
bie�ga�czy�eks�tre�mal�nych,�pro�mo�cję�Biesz�-
cza�dów� oraz� po�pu�la�ry�za�cję� ak�tyw�no�ści
fi�zycz�nej.�Fe�sti�wal�zo�stał�uzna�ny�za naj�-
lep�szy� fe�sti�wal� bie�go�wy� od�by�wa�ją�cy� się
w gó�rach�w 2015� i 2017� ro�ku� i wie�lo�-
krot�nie�na�gro�dzo�ny�Zło�tą�Ko�zi�cą�za naj�-
lep�szy� bieg� gór�ski� w Pol�sce� (ostat�nio
w 2017�ro�ku).�Pol�ska�Or�ga�ni�za�cja�Tu�ry�-

stycz�na�uzna�ła�Fe�sti�wal�za naj�waż�niej�sze
wy�da�rze�nie� tu�ry�stycz�ne� w wo�je�wódz�-
twie�pod�kar�pac�kim�w 2016�ro�ku.

W dzi�siej�szej� kon�fe�ren�cji� wzię�li
udział� tak�że� sa�mo�rzą�dow�cy� z Biesz�cza�-
dów:� wójt� gmi�ny� Ci�sna� Re�na�ta� Szcze�-
pań�ska� oraz�wójt� gmi�ny� So�li�na�An�drzej
Piąt�kow�ski.�Na�to�miast�sa�mo�wy�da�rze�nie
swo�im� pa�tro�na�tem� ob�ję�ło Mi�ni�ster�stwo
Spor�tu� i Tu�ryst�ki.� Ja�ro�sław� Sta�wiar�ski,
Se�kre�tarz�Sta�nu�w re�sor�cie,�zwró�cił�uwa�-
gę�na po�dwój�ną�ro�lę�ja�ką�w tym�za�kre�sie
peł�ni�mi�ni�ster�stwo:

–�To�wy�da�rze�nie�nie�tyl�ko�spor�to�we,
ale�tak�że�tu�ry�stycz�ne,�dla�te�go�na�szą�ro�lą
jest� z jed�nej� stro�ny� wspie�ra�nie� spor�tu
ma�so�we�go,� a z dru�giej� pro�mo�cja� Biesz�-
cza�dów� –� tej� pięk�nej� kra�iny� po�ło�żo�nej
w wo�je�wódz�twie�pod�kar�pac�kim.�Z ro�ku
na rok�ob�ser�wu�je�my�geo�me�trycz�ny�przy�-
rost� uczest�ni�ków� bie�gów� gór�skich,� co
bar�dzo�cie�szy.�My�wspie�ra�my�każ�dą�ini�-
cja�ty�wę�pro�mu�ją�cą�ruch�za�rów�no�wśród
dzie�ci,�mło�dzie�ży,�jak�i do�ro�słych.�Gra�tu�-
lu�ję�po�my�słu,�za�an�ga�żo�wa�nia�i ży�czę�po�-
wo�dze�nia�–�do�dał�na ko�niec�Ja�ro�sław�Sta�-
wiar�ski.

Ideą�„Bie�gu�Rzeź�ni�ka”�jest�nie�tyl�ko
wal�ka�ze�swo�imi�sła�bo�ścia�mi,�ale�rów�nież
sła�bo�ścia�mi�part�ne�ra�z dru�ży�ny.�Za�wod�-
ni�cy�nie�mo�gą�po�ko�ny�wać�tra�sy�w po�je�-
dyn�kę.� Po�cząt�ko�wo� sta�ra�no� się� w ten
spo�sób�dbać�o bez�pie�czeń�stwo�spo�trow�-

ców,�jed�nak�z cza�sem�ta�for�mu�ła�na sta�łe
za�go�ści�ła�do re�gu�la�mi�nu�im�pre�zy.�Oka�za�-
ło�się�bo�wiem,�że�ukoń�cze�nie�bie�gu�jed�-
no�cze�śnie� przez� dwie� oso�by� jest� za�da�-
niem�o wie�le�trud�niej�szym,�niż�do�ko�na�-
nie� te�go� w po�je�dyn�kę.� Ta�ka� ro�dzaj
współ�za�wod�nic�twa� wy�mu�sza� i krze�wi
ideę�współ�pra�cy�ze�spo�ło�wej,�uczy�od�po�-
wie�dzial�no�ści�za�rów�no�za sie�bie,�i za part�-
ne�ra�z dru�ży�ny.�Bie�gną�cy�ra�zem�nie�mo�-
gą�od�da�lać�się�od sie�bie�na wię�cej�niż 100
me�trów.

Pierw�szy� Bieg� Rzeź�ni�ka� od�był� się
w 2004�ro�ku.�Stop�nio�wo,�w mia�rę�wzro�-
stu� po�pu�lar�no�ści� te�go� wy�da�rze�nia,� jak
i sa�mej�mo�dy�na bie�ga�nie,�kon�cep�cja�bie�-
gu�po�sze�rza�ła� się�o ko�lej�ne,� roz�sze�rza�jąc
ofer�tę� bie�gów� na róż�nych� dy�stan�sach
i two�rząc�osta�tecz�nie�for�mu�łę�kil�ku�dnio�-
we�go� fe�sti�wa�lu,� któ�re�mu� to�wa�rzy�szą
kon�cer�ty�i tar�gi�sprzę�tu�spor�to�we�go.

Uczest�ni�ka�mi�są�bie�ga�cze�z ca�łej�Pol�-
ski�oraz�go�ście�za�gra�nicz�ni.�Praw�dzi�wi�pa�-
sjo�na�ci� bie�ga�nia� –�ma�ra�toń�czy�cy� i ul�tra�-
-ma�ra�toń�czy�cy,� pa�sjo�na�ci� spor�tów� eks�-
tre�mal�nych,�ama�to�rzy�in�ten�syw�nej�tu�ry�-
sty�ki�pie�szej,�oso�by�ak�tyw�ne�i szu�ka�ją�ce
wy�zwań� oraz� mi�ło�śni�cy� Biesz�cza�dów.
Łącz�nie�po�nad 3500�osób,�plus�do�dat�ko�-
wo:�ki�bi�ce,�ro�dzi�ny,�oso�by�to�wa�rzy�szą�ce
oraz�dzie�ci�star�tu�ją�ce�w Rzeź�ni�cząt�ku. 

TEKST I FOT.: D. KO zIK
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Two rzo ny w wo je wódz twie pod kar -
pac kim sys tem Pod miej skiej Ko lei
Aglo me ra cyj nej otrzy mał wie lo mi lio -
no wą po moc ze środ ków unij nych.
21 ma ja mar sza łek Wła dy sław Or tyl
oraz Prze my sław Gor gol dy rek tor
Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans -
por to wych i wi ce mar sza łek Bog dan
Ro ma niuk pod pi sa li w tej spra wie
umo wę. Cho dzi o do fi nan so wa nie
na pra wie 117 mln zł.

Dzię�ki�unij�ne�mu�wspar�ciu�mo�że�ru�-
szyć� ocze�ki�wa�na� przez�miesz�kań�ców� in�-
we�sty�cja� Pod�miej�skiej� Ko�lei� Aglo�me�ra�-
cyj�nej.� PKA� po�pra�wi� nie� tyl�ko� ja�kość
usług�prze�wo�zo�wych�na te�re�nie�Rze�szo�wa
i oko�lic,�ale�tak�że�przy�czy�ni�się�do roz�wo�-
ju�spo�łecz�no�-go�spo�dar�cze�go�re�gio�nu�–�tak
zgod�nie�pod�kre�śla�li�uczest�ni�cy�pod�pi�sa�nia
umo�wy.�A wzię�li�w niej�udział:�mar�sza�łek
Wła�dy�sław�Or�tyl,�Wi�told�Sło�wik�pod�se�-
kre�tarz�sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie�In�we�sty�cji
i Roz�wo�ju,�Prze�my�sław�Gor�gol�dy�rek�tor
Cen�trum�Unij�nych�Pro�jek�tów�Trans�por�-
to�wych,� wi�ce�mar�sza�łek� Bog�dan� Ro�ma�-
niuk,�wo�je�wo�da�Ewa�Le�niart.

Pod�pi�sa�na� w urzę�dzie� mar�szał�kow�-
skim�umo�wa�do�ty�czy�pro�jek�tu�pn.�„Bu�-
do�wa� Pod�miej�skiej� Ko�lei� Aglo�me�ra�cyj�-
nej�–�PKA:�Za�kup�ta�bo�ru�wraz�z bu�do�wą

za�ple�cza�tech�nicz�ne�go”.�Do�fi�nan�so�wa�nie
po�cho�dzi� z Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go� In�-
fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko 2014-2020.

Pro�jekt�Pod�miej�ska�Ko�lej�Aglo�me�ra�-
cyj�na�skła�da�się�z dwóch�eta�pów�i do�ty�-
czy� za�ku�pu� ta�bo�ru,� na któ�ry� pod�pi�sa�no
dzi�siaj�umo�wę�oraz�bu�do�wy�in�fra�struk�tu�-
ry�i mo�der�ni�za�cji�li�nii�ko�le�jo�wych.�Sza�co�-
wa�ne�kosz�ty�in�we�sty�cji�wy�no�szą:

•�„Bu�do�wa�Pod�miej�skiej�Ko�lei�Aglo�-
me�ra�cyj�nej� –� PKA:� Za�kup� ta�bo�ru� wraz
z bu�do�wą�za�ple�cza�tech�nicz�ne�go”�–�osza�-
co�wa�ny�jest�na kwo�tę:�ok. 287�mln�zł.

•„Bu�do�wa�Pod�miej�skiej�Ko�lei�Aglo�-
me�ra�cyj�nej�–�PKA:�Bu�do�wa�i mo�der�ni�za�-
cja� li�nii� ko�le�jo�wych� oraz� in�fra�struk�tu�ry
przy�stan�ko�wej”� –� osza�co�wa�ny� jest
na kwo�tę:�ok. 300�mln�zł.

Ca�łość� in�we�sty�cji� ma� wy�nieść
ok. 588�mln�zł.

Pod�pi�su�jąc� umo�wę� na pierw�szy� etap
in�we�sty�cji�mar�sza�łek�Or�tyl� pod�kre�ślał,� że
jest�to�do�bra�in�for�ma�cja�dla�sys�te�mu�ko�mu�-
ni�ka�cji�w wo�je�wódz�twie�pod�kar�pac�kim:

–�Trans�port�ko�le�jo�wy� jest� trans�por�-
tem� eko�lo�gicz�nym,� bar�dzo� po�żą�da�nym,

dy�na�micz�nie� się� roz�wi�ja�ją�cym.� Dla�te�go
nie�mo�że�być�tak,�że�by�Pod�kar�pa�cie�nie
ko�rzy�sta�ło� z moż�li�wo�ści� je�go�do�fi�nan�so�-
wa�nia�–�mó�wił�mar�sza�łek.

W po�dob�nym�du�chu�wy�po�wia�dał�się
Wi�told� Sło�wik� –� pod�se�kre�tarz� sta�nu
w Mi�ni�ster�stwie�In�we�sty�cji�i Roz�wo�ju:

–�Roz�wój� trans�por�tu�ko�le�jo�we�go� jest
prio�ry�te�tem�w tej�per�spek�ty�wie�ko�le�jo�wej.
Z Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�fra�struk�tu�ra
i Śro�do�wi�sko,� któ�re�go� glo�bal�na� war�tość
wkła�du� unij�ne�go� wy�no�si� ok. 115� mld.
zł. 21�mld�prze�zna�czo�nych� jest� na trans�-
port�ko�le�jo�wy�–�mó�wił�Wi�told�Sło�wik.

Prze�my�sław�Gor�gol,� dy�rek�tor�Cen�-
trum� Unij�nych� Pro�jek�tów� Trans�por�to�-
wych� po�in�for�mo�wał,� że� pod�pi�sy�wa�na
w Rze�szo�wie�umo�wa�jest 173-cią�umo�wą
w za�kre�sie�trans�por�to�wym�z PO�IiŚ.

–�Pro�jekt�roz�wo�ju�ko�lei�aglo�me�ra�cyj�-
nej� pre�zen�to�wa�ny� przez� wo�je�wódz�two
pod�kar�pac�kie�jest�jed�nym�z kil�ku�pro�jek�-
tów�w kra�ju,� któ�re� zmie�rza�ją� do wy�ko�-
rzy�sta�nia� ist�nie�ją�cej,� ale� tak�że� bu�do�wy
no�wej� in�fra�struk�tu�ry� –� po�wie�dział� dyr.
Gor�gol� do�da�jąc,� że� Cen�trum� Unij�nych
Pro�jek�tów� Trans�por�to�wych� jest� na eta�-
pie�oce�ny�dru�gie�go�pro�jek�tu�na mo�der�ni�-
za�cję� in�fra�struk�tu�ry,� któ�ry� po�wi�nien� się
za�koń�czyć�jesz�cze�przed wa�ka�cja�mi.

Wo�je�wo�da�Ewa�Le�niart�pod�kre�śla�ła,
że� za�kup� no�wo�cze�sne�go� ta�bo�ru� to� zna�-
czą�cy�krok�w roz�wo�ju�i uła�twie�niu�ko�mu�-
ni�ka�cji�Rze�szo�wa,�ja�ko�sto�li�cy�wo�je�wódz�-
twa�z ościen�ny�mi�mia�sta�mi.

Dzię�ki� wspar�ciu� UE� wo�je�wódz�two
pod�kar�pac�kie� za�ku�pi 10� po�cią�gów� (8
elek�trycz�nych�i 2�spa�li�no�wych)�de�dy�ko�-
wa�nych� dla� ob�słu�gi� po�łą�czeń� pa�sa�żer�-
skich�na ob�sza�rze�Rze�szow�skie�go�Ob�sza�-
ru� Funk�cjo�nal�ne�go.� No�wy� ta�bor� bę�dzie
kur�so�wał�na tra�sach:

•�Rze�szów�Głów�ny�–�Dę�bi�ca�i Rze�-
szów�Głów�ny�–�Prze�worsk;

•� Rze�szów� Głów�ny� –� Kol�bu�szo�wa
oraz� Rze�szów� Głów�ny� –� Port� Lot�ni�czy
Rze�szów�Ja�sion�ka�(li�nia�pla�no�wa�na);

•� Rze�szów� Głów�ny� –� Strzy�żów
n/Wi�sło�kiem.

Za�ku�pio�ny,� dzię�ki� do�fi�nan�so�wa�niu
UE,� ta�bor� bę�dzie� do�sto�so�wa�ny� do po�-
trzeb�osób�z nie�peł�no�spraw�no�ścia�mi�oraz
osób�o ogra�ni�czo�nej�moż�li�wo�ści�po�ru�sza�-
nia� się� i prze�zna�czo�ny� do ob�słu�gi� po�łą�-
czeń� pa�sa�żer�skich� na pla�no�wa�nych
do zmo�der�ni�zo�wa�nia� w wo�je�wódz�twie
pod�kar�pac�kim�li�niach�ko�le�jo�wych.

MO NI KA KO NOP KA FOT. 

MI CHAł MIEL NI CzUK

BP UMWP

Podkarpackie otrzyma blisko 117 mln zł 
na rozwój Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
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Do kład nie 10 lat te mu po ja wi ła się pol -
ska wer sja ję zy ko wa Fa ce bo oka, nie -
zmien nie naj po pu lar niej sze go ser wi su
spo łecz no ścio we go na świe cie. W Pol sce
plat for ma ma już po nad 16 mln ak tyw -
nych użyt kow ni ków. Z moż li wo ści Fa ce -
bo oka chęt nie ko rzy sta ją też fir my – dzię -
ki roz bu do wa nym opcjom re kla mo wym
jest to je den z naj bar dziej wszech stron -
nych ty pów re kla my. Dla te go użyt kow ni -
cy mo gą się spo dzie wać, że Fa ce bo ok bę -
dzie wkra czać w ko lej ne sfe ry ich ży cia.
Kon ku ren cji z je go stro ny po win ny się
oba wiać pol skie ser wi sy au kcyj ne czy
słu żą ce do za ma wia nia je dze nia on li ne.

–� Ser�wis� ten� gro�ma�dzi� kil�ka�na�ście
mi�lio�nów� Po�la�ków,� z cze�go 80� proc.
z nich�lo�gu�je�się�w nim�co�dzien�nie.�Fa�ce�-
bo�ok�bar�dzo�moc�no�dą�ży�do te�go,� że�by
za�gar�niać� ko�lej�ne� ob�sza�ry� na�sze�go� ży�-
cia� –� po�przez� udo�stęp�nia�nie� trans�mi�sji
wi�deo,� rand�ko�wa�nie� i co�raz� to� no�we
funk�cjo�nal�no�ści� w ra�mach� ser�wi�su.
Wszyst�ko� zmie�rza� ku� te�mu,� że�by�Fa�ce�-
bo�ok�stał� się�pew�ne�go�ro�dza�ju�na�kład�ką
na in�ter�net,� z któ�rej�wszy�scy� bę�dzie�my
ko�rzy�stać� – mó�wi� agen�cji� in�for�ma�cyj�nej
New�se�ria� Biz�nes� Fran�ci�szek� Geo�r�giew,
za�ło�ży�ciel� agen�cji� mar�ke�tin�go�wej� So�cial
Ti�gers.

Fa�ce�bo�ok� –� z któ�re�go� ko�rzy�sta� dziś
po�nad 16�mln�Po�la�ków�–�jest�nie�zmien�-
nie� naj�po�pu�lar�niej�szym� por�ta�lem� spo�-
łecz�no�ścio�wym.� Do Pol�ski� tra�fił� za po�-
śred�nic�twem�osób�po�dró�żu�ją�cych�za oce�-
an,�któ�re�uży�wa�ły�go�do kon�tak�tów�z oso�-
ba�mi�po�zna�ny�mi�w USA�i stop�nio�wo�po�-
sze�rza�ły�gro�no�zna�jo�mych.�Pol�ska�wer�sja
ję�zy�ko�wa�Fa�ce�bo�oka�po�ja�wi�ła�się�do�kład�-
nie�dzie�sięć� lat� te�mu,�w ma�ju 2008� ro�-
ku�–�kie�dy�na ca�łym�świe�cie�z plat�for�my
ko�rzy�sta�ło�już�po�nad 100�mln�lu�dzi.�Dla
po�rów�na�nia�dziś� licz�ba�ak�tyw�nych�użyt�-
kow�ni�ków� Fa�ce�bo�oka� prze�kra�cza 2,1
mld.� 

Mię�dzy�na�ro�do�wa� ska�la� i pro�sty� in�-
ter�fejs�spra�wi�ły,�że�Fa�ce�bo�ok�szyb�ko�wy�-
prze�dził�stop�nio�wo�wy�lud�nia�ją�ce�się�gro�-
no.�net�oraz na�sza�-kla�sa.�pl,�od�bie�ra�ny�ja�-
ko� ser�wis�dla  star�szej� gru�py�od�bior�ców.
Wzrost� je�go� po�pu�lar�no�ści� w Pol�sce� był
sko�ko�wy.�W 2008�ro�ku�Fa�ce�bo�ok�star�to�-
wał� z za�le�d�wie� garst�ką� użyt�kow�ni�ków.
Do�tar�cie� do pierw�sze�go� mi�lio�na� użyt�-
kow�ni�ków�za�ję�ło� rok.�Dru�gi�mi�lion�wy�-
ma�gał� już� za�le�d�wie� pół� ro�ku,� a trze�-
ci�–�dwóch�mie�się�cy.

–� Z Fa�ce�bo�oka� ko�rzy�sta� dziś� co�raz
wię�cej�osób.�Kie�dyś�gro�no�je�go�użyt�kow�-
ni�ków� by�ło� ogra�ni�czo�ne� do mło�dych
osób,�któ�re�wró�ci�ły�z za�gra�ni�cy.�Dzi�siaj�są
już�mło�dzi,� se�nio�rzy,� a pra�wie� co� dru�gi
Po�lak� ko�rzy�sta� z te�go� por�ta�lu.� Ist�nie�je

prze�ko�na�nie,�że�Fa�ce�bo�ok�jest�co�raz�bar�-
dziej�me�dium�dla osób star�szych,�a młod�-
si�ucie�ka�ją�w in�nych�kie�run�kach.�Dla�te�go
Fa�ce�bo�ok� sta�ra� się� za�gar�nąć� te� por�ta�le,
któ�re�przy�cią�ga�ją�młod�szych�użyt�kow�ni�-
ków.�Ko�piu�je�funk�cjo�nal�no�ści�ta�kich�por�-
ta�li� jak�Snap�chat�czy�YouTu�be�i wdra�ża
je�bez�po�śred�nio�u sie�bie,�że�by�młod�si�od�-
bior�cy� zo�sta�li� i by�li� ak�tyw�ni� na plat�for�-
mie�– mó�wi�Fran�ci�szek�Geo�r�giew.

W Pol�sce�z Fa�ce�bo�oka�ko�rzy�sta�po�-
nad� pół� mi�lio�na� osób� w gru�pie� wie�ko�-
wej 65+.� Mło�dych,� nie�peł�no�let�nich
użyt�kow�ni�ków� (w gru�pie� wie�ko�-
wej 13–18�lat)�ser�wis�ma 1,6�mln.�Jed�-
nak� dla  młod�szych� Fa�ce�bo�ok� po�wo�li
prze�sta�je� być� już� ser�wi�sem� pierw�sze�go
wy�bo�ru� –� co�raz� czę�ściej� prze�no�szą� się
na In�sta�gra�ma,� któ�ry� rów�nież� jest� wła�-
sno�ścią�Mar�ka�Zuc�ker�ber�ga.

Po�pu�lar�ność� ser�wi�su� spra�wia,� że
rów�nież�fir�my�ak�tyw�nie�z nie�go�ko�rzy�sta�-
ją.

–�Fa�ce�bo�ok� stał� się�moc�nym�na�rzę�-
dziem�re�kla�mo�wym,�na któ�re�skła�da�się
wie�le� za�awan�so�wa�nych� opcji.� Mo�że�my
tam� po�zy�ski�wać� kon�tak�ty,� do�ko�ny�wać
sprze�da�ży� w skle�pie� in�ter�ne�to�wym.
Przed�się�bior�cy�co�raz�moc�niej�po�win�ni�go
uwzględ�niać�w swo�jej�stra�te�gii�mar�ke�tin�-
go�wej.� Na Fa�ce�bo�oku� ma�my� dziś� po�-
nad 5�mln� re�kla�mo�daw�ców.� Re�kla�mu�ją
się�tam�za�rów�no�mar�ki�oso�bi�ste�i mi�kro�-
przed�się�bior�stwa,� jak� i�wiel�kie� kor�po�ra�-
cje�– mó�wi�Fran�ci�szek�Geo�r�giew.

W cią�gu� ostat�nie�go� dzie�się�cio�le�cia
opcje�re�kla�mo�we�Fa�ce�bo�oka�zo�sta�ły�zna�-
czą�co� roz�bu�do�wa�ne.� Obec�nie� to� je�den
z naj�cie�kaw�szych,� naj�bar�dziej� wszech�-
stron�nych�ty�pów�re�kla�my.�Na plat�for�mie
są�do�stęp�ne�na�rzę�dzia� dla  każ�dej� fir�my.
W za�leż�no�ści� od wiel�ko�ści� i cha�rak�te�ru
pro�wa�dzo�ne�go� biz�ne�su� moż�na� do nie�go
do�pa�so�wać�róż�ne�for�ma�ty�re�kla�mo�we.

–� Fa�ce�bo�ok� dą�ży� do za�gar�nię�cia� jak
naj�więk�szej� licz�by�ob�sza�rów�na�sze�go� ży�-
cia.� Wszyst�kie� ko�lej�ne� apli�ka�cje,� któ�re
wy�pusz�cza�–�ta�kie�jak�Mes�sen�ger,�What�-
sApp�czy�opcja�rand�ko�wa�nia�na Fa�ce�bo�-
oku�–�to�są�miej�sca,�gdzie�bę�dą�wy�świe�-
tla�ne�re�kla�my.�Na tym�wła�śnie�Fa�ce�bo�ok
za�ra�bia.�Po�ja�wia�ją�się�róż�ne�go�ro�dza�ju�no�-
win�ki,�któ�re�dla nas,�użyt�kow�ni�ków,�bę�-
dą� czymś� cie�ka�wym,� bę�dzie�my� spę�dzać
tam�wię�cej�cza�su.�Na�to�miast�dla Fa�ce�bo�-
oka� te� wszyst�kie� in�no�wa�cje� pro�wa�dzą
do te�go,�że�by�wy�świe�tlić�nam�wię�cej�re�-
klam�– pod�kre�śla�Fran�ci�szek�Geo�r�giew.

Po�nie�waż� Fa�ce�bo�ok� gro�ma�dzi� du�żo
da�nych� de�mo�gra�ficz�nych� i be�ha�wio�ral�-
nych� o swo�ich� użyt�kow�ni�kach,� bar�dzo
czę�sto�jest�przed�mio�tem�za�cie�kłej�kry�ty�-

Facebook od 10 lat w Polsce
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Pol ski ha bi tat ko smicz ny to pierw -
szy ta ki ośro dek w Eu ro pie i du ży
krok do wy sła nia w ko smos ko lej -
ne go Po la ka. W ba zie Lu na res od -
by ło się już pięć mi sji – wszyst kie
w ta kich wa run kach, ja kie bę dą
pa no wać w przy szłej ba zie na Księ -
ży cu lub Mar sie. Do dat ko wo prze -
pro wa dza ne są eks pe ry men ty na -
uko we czy te sto wa ne in no wa cyj ne
pol skie tech no lo gie. To w po łą cze -
niu z do brą in fra struk tu rą i wy szko -
lo ną ka drą mo że być po cząt kiem
pol skie go pro gra mu ko smicz ne go.
W 2030 ro ku Pol ska mo że do łą -
czyć do za pla no wa nych mi sji
na Mar sa.

– Ba za Lu na res to pró ba stwo rze nia

śro do wi ska, tzw. ha bi ta tu, w któ rym bę -

dzie my sy mu lo wa li za cho wa nie lu dzi

w śro do wi sku izo lo wa nym. Na chwi lę

obec ną od by ło się 5 mi sji, łącz nie z mi -

sja mi edu ka cyj ny mi, w któ rych za my ka -

my w dwu ty go dnio wych od cin kach cza -

so wych lu dzi i pro wa dzi my róż ne go ro -

dza ju ba da nia na uko we, w tym np. ba -

da nie z prze su nię ciem ryt mu do bo we -

go – mó wi agen cji in for ma cyj nej New se -

ria In no wa cje Matt Ha ra sym czuk z Ha bi -

ta tu Lu na res w Pi le.

Ha bi ta tu Lu na res po wstał, aby prze -

te sto wać lu dzi w wa run kach izo la cji,

osa mot nie nia oraz ży cia i pra cy na bar -

dzo ma łej prze strze ni. Wa run ki pa nu ją ce

w ha bi ta cie są ana lo gicz ne do tych, ja kie

ma ją pa no wać w przy szłej ba zie na Księ -

ży cu czy Mar sie. Mi sje są też oka zją

do prze pro wa dze nia eks pe ry men tów

i ba dań, któ re mo gą wpły nąć na po wo -

dze nie przy szłych mi sji w ko smo sie czy

po móc w za sie dle niu prze strzen ni ko -

smicz nej. Opra co wy wa ne tech no lo gie

ko smicz ne mo gą tak że zna leźć za sto so -

wa nie na Zie mi.

Na ukow cy te sto wa li już wy trzy ma -

łość czło wie ka przy prze su nię ciu ryt mu

do bo we go, ba da nia z wy ko rzy sta niem

ilu zji cza su są uni kal ne na ska lę świa to -

wą. Stwo rzo no też fi zjo lo gicz ną lam pę,

któ ra dzię ki emi to wa niu na od po wied -

niej czę sto tli wo ści fal UV dzia ła na or ga -

nizm czło wie ka, po dob nie jak słoń ce.

W ha bi ta cie znaj du je się spe cjal ne po -

miesz cze nie do hy dro po nicz nej ho dow li

ro ślin z wi rów ka mi do ba da nia wpły wu

mi kro gra wi ta cji na pro ce sy bio lo gicz ne.

Jak pod kre śla eks pert, moż li wo ści ja -

kie da je ha bi tat w Pi le, w po łą cze niu

z do stęp ną w Pol sce in fra struk tu rą, mo -

że po zwo lić już wkrót ce wy słać ko lej ne -

go Po la ka w ko smos.

– Obec nie ob cho dzi my 40. rocz ni cę

lo tu gen. Her ma szew skie go. 40 lat to

wy star cza ją cy czas, że by wy słać w ko -

smos ko lej ne go Po la ka. Tech no lo gie,

któ re są obec nie opra co wy wa ne to in -

we sty cja. My ślę, że Pol ska ma już in fra -

struk tu rę, jest do te go go to wa, że by

przy jąć na sie bie cię żar wy szko le nia

i utrzy ma nia astro nau ty. Ma my wi rów ki

prze cią że nio we w Woj sko wym In sty tu cie

Me dy cy ny Lot ni czej, tre na że ry HU ET

w Gdy ni w ośrod ku szko le nia płe two nur -

ków. Ma my in ne ośrod ki, ta kie jak nasz

ha bi tat. Ma my też wy śmie ni tych in for -

ma ty ków, któ rzy przy go to wu ją bar dzo

do bre sy mu la cje VR – wy mie nia Matt Ha -

ra sym czuk.

Przy go to wa na przez  rząd Pol ska

Stra te gia Ko smicz na za kła da, że w 2030

ro ku kra jo wy sek tor ko smicz ny bę dzie

mógł sku tecz nie kon ku ro wać na eu ro -

pej skim ryn ku, a je go ob ro ty wy nio są co

naj mniej 3 proc. ogól nych ob ro tów unij -

ne go ryn ku ko smicz ne go. Tak że pol skie

fir my są co raz bar dziej wi docz ne na ryn -

ku ko smicz nych in no wa cji. Obec nie

trwa ją te sty ste ro wa nia ro bo tem mo bil -

nym dla Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej.

Wy ni ki zo sta ną wy ko rzy sta ne przy mi sji

He rac les, czy li pla no wa nej w la tach 30-

tych XXI wie ku eks plo ra cji ko smo su. Pol -

ska fir ma ma też swój udział w pla no wa -

nej na maj mi sji NA SA In Si ght, któ rej ce -

lem jest zba da nie głę bo kie go wnę trza

Mar sa. Wkrót ce do cze ka my się tak że ko -

lej ne go Po la ka w ko smo sie.

– W 2026 ro ku bę dzie my go to wi

do te go, że by móc wy słać Po la ka w ko -

smos. Pro ces szko le nia astro nau tów jest

dość dłu gi i wy ma ga kil ku let nie go przy -

go to wa nia uni wer sy tec kie go oraz sy mu -

la cji w ba se nie neu tral nej pły wal no ści,

sy mu la cji pi lo ta żo wych oraz  ha bi ta to -

wych. W 2024 ro ku Mię dzy na ro do wa

Sta cja Ko smicz na zo sta nie zde or bi to wa -

na, na stęp nym kro kiem bę dą mi sje ESA

w stro nę Księ ży ca i Mar sa w 2030 ro ku.

My ślę, że Pol ska mo gła by się przy łą czyć

i mieć go to wych lu dzi na ten wła śnie

czas – prze ko nu je Matt Ha ra sym czuk.

We dług da nych fir my ana li tycz nej

Mor gan Sta ne ly, ry nek ko smicz ny jest

obec nie wart 350 mld do la rów. W 2040

r. ma być wart 1,1 bln dol.

ŹRó DłO: NEW SE RIA. PL

Kolejni Polacy wkrótce mogą polecieć w kosmos
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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

ki�me�diów,�opi�nii�pu�blicz�nej,�a na�wet�or�-
ga�nów�praw�nych.�Słyn�ny�był�m.�in.�skan�-
dal�sprzed�czte�rech�lat,�kie�dy�to�Fa�ce�bo�-
ok�sta�rał�się�ma�ni�pu�lo�wać�na�stro�ja�mi�lu�-
dzi,�pod�su�wa�jąc�im�tre�ści�o po�zy�tyw�nym
lub� ne�ga�tyw�nym� wy�dźwię�ku.� Obec�nie
gło�śno�jest�o tzw. afe�rze�Cam�brid�ge�Ana�-
ly�ti�ca,� po tym� jak� ujaw�nio�no,� że� da�ne
użyt�kow�ni�ków� Fa�ce�bo�oka� mo�gły� zo�stać
wy�ko�rzy�sta�ne� do mi�kro�tar�ge�to�wa�nia
prze�ka�zów� i ma�ni�pu�lo�wa�nia� wy�bo�ra�mi
pre�zy�denc�ki�mi�w USA.

–�Fa�ce�bo�ok�zbie�ra�o nas�bar�dzo�du�żo
róż�nych�da�nych�i wy�ko�rzy�stu�je�je�do tzw.
mi�kro�tar�ge�to�wa�nia.� Tar�ge�to�wać� moż�na
za�rów�no�bar�dzo�wą�skie�gru�py�za�wo�do�we,
jak�i szer�sze,�np.�ro�dzi�ców�z ca�łej�Pol�ski
czy�mło�de� oso�by� z mniej�szych�miej�sco�-
wo�ści.� Pre�cy�zja� te�go� na�rzę�dzia� jest� bar�-
dzo�du�ża.�Za�uważ�my,�że�dzi�siaj�do�cho�dzi
do wie�lu�afer�zwią�za�nych�z ochro�ną�pry�-
wat�no�ści,�bo�róż�ne�or�ga�ny�pań�stwo�we�za�-
czy�na�ją�być�za�nie�po�ko�jo�ne�tym,�jak�wie�le
wie�o nas�Fa�ce�bo�ok.�Wła�śnie�te�da�ne�są
póź�niej� wy�ko�rzy�sty�wa�ne� do tar�ge�to�wa�-
nia�– pod�kre�śla�Fran�ci�szek�Geo�r�giew.

Moż�li�wość�do�pa�so�wa�nia�i wy�świe�tla�-
nia�użyt�kow�ni�kom� re�klam,�któ�re�ba�zu�ją
na in�for�ma�cjach�o ich�miej�scu�za�miesz�ka�-
nia,�wie�ku,�da�nych�de�mo�gra�ficz�nych,�po�-
sia�da�nych� urzą�dze�nia� elek�tro�nicz�nych
czy�czę�sto�tli�wo�ści�po�dró�żo�wa�nia�–�to�gi�-
gan�tycz�ny�po�ten�cjał�dla biz�ne�su.�Kon�ku�-
ren�cji� ze� stro�ny�Fa�ce�bo�oka� po�win�ny� się
oba�wiać�pol�skie�ser�wi�sy�au�kcyj�ne,�ser�wi�-
sy�ofe�ru�ją�ce�płat�no�ści�mo�bil�ne�czy�słu�żą�-
ce�do za�ma�wia�nia�je�dze�nia�on�li�ne.

Zda�niem� CEO� agen�cji� mar�ke�tin�go�-
wej�So�cial�Ti�gers�Fran�cisz�ka�Geo�r�gie�wa
nie�któ�re� z nich� mo�gą� być� te�sto�wa�ne
w Pol�sce,�po�dob�nie�jak�apli�ka�cja�Mes�sen�-
ger�Day,�do któ�rej�Po�la�cy�uzy�ska�li�do�stęp
ja�ko�pierw�si�na świe�cie.�Pol�ska�wciąż�jed�-
nak� po�zo�sta�je� po�za  głów�nym� ob�sza�rem
za�in�te�re�so�wań�Fa�ce�bo�oka. 

ŹRó DłO: NEW SE RIA. PL
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Re ku pe ra tor   jest urzą dze niem,
któ re ogrze wa świe że po wie trze
do star cza ne do po miesz czeń ener -
gią ciepl ną  po wie trza wy wie wa ne -
go. Re ku pe ra tor z sys te mem wen -
ty la cji na wiew no -wy wiew nej szcze -
gól nie spraw dza się w do mu ener -
go osz częd nym i pa syw nym.

Do�my� ener�go�osz�częd�ny� i pa�syw�ne,
aby� ogra�ni�czyć� stra�ty� ener�gii� ciepl�nej,
mu�szą�być�do�brze�za�izo�lo�wa�ne.�Oczy�wi�-
ście�w ta�kich�bu�dyn�kach�nie�mo�że�funk�-
cjo�no�wać�wen�ty�la�cja�gra�wi�ta�cyj�na,�dla�te�-
go� jed�nym� z roz�wią�zań� za�pew�nia�ją�cych
sku�tecz�ną�wy�mia�nę�po�wie�trza� jest�wen�-
ty�la�cja� me�cha�nicz�na� z od�zy�skiem� cie�pła
czy�li� wen�ty�la�cja� z re�ku�pe�ra�to�rem.� Pod�-
sta�wo�wym�za�da�niem�sys�te�mu�jest�nie�tyl�-
ko�do�pro�wa�dze�nie�do do�mu�świe�że�go�po�-
wie�trza�oraz�usu�nię�cie�za�nie�czysz�czo�ne�go.
Sys�tem�spraw�dza�się�rów�nież�ogrze�wa�jąc
dom�w zi�mie�i chło�dząc�la�tem.

Jak dzia ła sys tem z re ku pe ra to rem?
Za�sa�da�dzia�ła�nia� sys�te�mu�z re�ku�pe�-

ra�to�rem� jest� pro�sta.� Czerp�nia,� je�den
z ele�men�tów� sys�te�mu,� za�sy�sa� świe�że,
chłod�ne�po�wie�trze.�Prze�cho�dzi�ono�przez
wy�mien�nik� cie�pła,� gdzie� ogrze�wa�ne� jest
ener�gią� ciepl�ną� po�wie�trza� jed�no�cze�śnie
usu�wa�ne�go� z wnę�trza� bu�dyn�ku.� Tak
ogrza�ne�po�wie�trze�jest�na�stęp�nie�na�wie�-

wa�ne�do po�miesz�czeń�za po�mo�cą�sys�te�-
mów�ka�na�łów.�Obieg�po�wie�trza�wy�mu�-
sza�ją�wen�ty�la�to�ry:�na�wiew�ny� i wy�wiew�-
ny.� Ich�wiel�kość� do�bie�ra�na�w ta�ki� spo�-
sób,�aby�w opty�mal�ny� spo�sób�wy�ko�rzy�-
stać� moż�li�wo�ści� sys�te�mu.� No�wo�cze�sne
re�ku�pe�ra�to�ry� po�zwa�la�ją� na od�zy�ska�-
nie 80-95%� cie�pła� z po�wie�trza,� dzię�ki
cze�mu�w znacz�ny�spo�sób�ob�ni�ża�ją�kosz�ty
ogrze�wa�nia,� oraz� za�pew�nia�ją� do�mow�ni�-
kom�kom�fort�świe�że�go�po�wie�trza.

Re ku pe ra tor – na co zwró cić uwa gę
Jed�nym�z naj�waż�niej�szych�pa�ra�me�-

trów� jest� spręż� re�ku�pe�ra�to�ra,� czy�li� si�ła
z ja�ką� urzą�dze�nie� wpy�cha� po�wie�trze
w prze�wo�dy�wen�ty�la�cyj�ne�oraz�za�sy�sa�je
z ze�wnątrz.� Je�śli� cen�tra�la� nie� bę�dzie
wła�ści�wie�do�bra�na,�o zbyt�ma�łym�sprę�-
żu,�po�wie�trze�nie�do�trze�do na�wiew�ni�-
ków�i wy�wietrz�ni�ków.�Waż�na�jest�rów�-
nież� spraw�ność� re�ku�pe�ra�to�ra� –� czy�li
war�tość�okre�śla�ją�ca�ilość�cie�pła�od�zy�ski�-
wa�ne�go� w sto�sun�ku� do ilo�ści� cie�pła
moż�li�we�go� do od�zy�ska�nia.�Z ko�lei�wy�-
daj�ność�urzą�dze�nia�okre�śla�ilość�po�wie�-
trza�w me�trach�sze�ścien�nych�ja�ka�mo�że
zo�stać� prze�tło�czo�na� w cza�sie� go�dzi�ny.

Prze�pły�wa�ją�ce�po�wie�trze�mu�si�po�ko�nać
opo�ry� ja�kie�sta�wia�ją� fil�try�czy�wen�ty�la�-
to�ry� –� za�tem� im� więk�sze� opo�ry� tym
mniej�sza� wy�daj�ność.� Istot�ny� jest� rów�-
nież� po�bór� prą�du� przez� wen�ty�la�to�ry.
Eko�no�micz�nym� roz�wią�za�niem� jest� za�-
sto�so�wa�nie�ener�go�osz�częd�ne�go�wen�ty�la�-
to�ra�na prąd�sta�ły.
Kie dy war to za in sta lo wać 
re ku pe ra tor?

Sys�tem� wen�ty�la�cji� me�cha�nicz�nej
z od�zy�skiem�cie�pła�ma�sens�eko�no�micz�ny
tyl�ko�wów�czas,�gdy�dom�jest�bar�dzo�do�-
brze� za�izo�lo�wa�ny.� W bu�dyn�ku,� któ�ry
cha�rak�te�ry�zu�je�się�du�ży�mi�stra�ta�mi�ener�-
ge�tycz�ny�mi,� re�ku�pe�ra�cja� nie� ma� sen�su.
A ja�kie�są�ko�rzy�ści?

Dzię�ki� za�sto�so�wa�niu� wen�ty�la�cji
oszczę�dza�ny� ener�gię� ciepl�ną.� Do do�mu
za�wsze� do�pły�wa� świe�że� po�wie�trze,
a oczysz�czo�ne�przez�fil�try� jest�przy�ja�zne
dla� aler�gi�ków.�W do�mu�nie� za�pa�ro�wu�ją
okna�i lu�stra.

Dla cze go do bra wen ty la cja 
jest waż na?

Ener�go�osz�częd�ne� lub� pa�syw�ne� bu�-
dyn�ki,� z ra�cji�wy�so�kiej� ter�mo�izo�la�cyj�no�-
ści�i szczel�nej�sto�lar�ki�okien�nej,�są�ro�dza�-
jem�ter�mo�su.�Gdy�by�za�sto�so�wać�w ta�kiej
kon�struk�cji,�tra�dy�cyj�ną�wen�ty�la�cję�gra�wi�-
ta�cyj�ną�wy�mia�na�po�wie�trza�by�ła�by�na ty�-

le�sła�ba,�że�szyb�ko�do�szło�by�do wy�stą�pie�-
nia�nie�po�ko�ją�cych�ob�ja�wów.�Zła�wen�ty�-
la�cja�po�wo�du�je�skra�pla�nie�się�pa�ry�wod�-
nej,�co�pro�wa�dzi�w kon�se�kwen�cji�do za�-
wil�go�ce�nia�ścian�i sprzy�ja�roz�wo�jo�wi�ple�-
śni�i grzy�bów.�Po�gor�sze�niu�rów�nież�ule�ga
izo�la�cyj�ność� ter�micz�na� prze�gród� ze�-
wnętrz�nych.� Nie� oczysz�czo�ne� z za�nie�-
czysz�czeń�po�wie�trze�wpły�wa�ne�ga�tyw�nie
na sa�mo�po�czu�cie�do�mow�ni�ków.�U osób,
któ�re� przez� dłuż�szy� okres� prze�by�wa�ją
w źle�wen�ty�lo�wa�nym�po�miesz�cze�niu�stan
zdro�wia�mo�że� się� na ty�le� po�gor�szyć,� że
mo�gą�wy�stą�pić�re�ak�cje�aler�gicz�ne,�włącz�-
nie�z roz�wo�jem�ast�my.

ŹRó DłO: DO MO WE KLI MA TY. PL

Zasada działania systemu z rekuperatorem 
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