
á
á
á
á
á

G
A

Z
E

T
A

 
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

á
á
á
á
á

G
A

Z
E

T
A

 
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

á
á
á
á
á

G
A

Z
E

T
A

 
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

á
á
á
á
á

G
A

Z
E

T
A

 
B

E
Z

P
Ł

A
T

N
A

n r  3 1 9 l r o k  I X  l 1 0 k w I e t n I a  2 0 1 4  l r Z e S Z Ó w  l k r o S n o
e - m a I l : e x t r a - p o d k a r p a c i e @ e x t r a - m e d i a . p l  l w w w . e x t r a p o l s k a . p l

nowa strona internetowa w w w . m e d i a r z e s z o w . p l



2 extra PODKARPACIE

Ike ba na to sztu ka kom po no wa nia
ele men tów na tu ry, któ ra w wy da -
niu oj ca Hie ro ni ma z klasz to ru w
Tyń cu, oka za ła się wy jąt ko wym
spo so bem na przy go to wa nie do
Świąt Wiel kiej No cy. By ła to oka -
zja do po głę bie nia re flek sji o Bo gu
dzię ki zbli że niu się do na tu ry oraz
za spra wą in ne go spoj rze nia na
ota cza ją cą nas prze strzeń. A ona
aby być atrak cyj na wca le nie mu -
si być za peł nia na efek ta mi ma so -
wej pro duk cji i sztucz no ścią.

Wol ne miej sce nie jest ni -
co ścią, ale po wie trzem

Jak za zna czył Oj ciec Hie ro nim
pod czas otwar tych re ko lek cji w pa ra -
fii pod we zwa niem Mat ki Bo żej Nie -
usta ją cej Po mo cy, Za chód na uczył nas
te go, że wol ne miej sce jest czymś
złym, pust ka stra szy i to na wie lu
płasz czy znach ży cia. Mu si być cią gle
za peł nia na mod ny mi wy two ra mi cy -
wi li za cji. - W ike ba nie je śli nie ma po -
wie trza, to się du si my, ale mi mo wol -
ne go miej sca kom po zy cja wie le zna -
czy i za cho wu je har mo nię - wy ja śnia.
Dzię ki sztu ce ukła da nia kom po zy cji z
ele men tów na tu ry mo że my sku pić się
na bi blij nym prze ka zie. In spi ra cji
przed nad cho dzą cy mi Świę ta mi moż -
na szu kać w spo tka niach Zmar twych -
wsta łe go z ucznia mi, je go pierw szym
po sił ku po zmar twych wsta niu, kie dy
w wie czer ni ku spo ży wał ka wa łek pie -
czo nej ry by, w śnia da niu, któ re oso bi -
ście przy go to wał dla uczniów nad Je -

zio rem Ge ne za ret, gdy na ogni sku
opie kał chleb i ry bę. War to za sta no -
wić się, z ja kim oto cze niem ko ja rzy się
nam się świą tecz ny po si łek i na sza
Wiel ka noc.

Na tu ra i sku pie nie zbli ża do
Bo ga

Kom po zy cja mo że po wstać z ga -
łę zi, kwia tów, li ści, ko rze ni, ale nie
mo że dzie lić sie dzą cych przy sto le,
więc np. naj wyż sza ga łąź nie po win na
być wyż sza niż li nia wzro ku bie siad ni -
ków. - Na sza pod sta wo wa za sa da jest
ta ka, że ma my li nię za sad ni czą kom -
po zy cji, wska zu je my nią kie ru nek,
któ ry jest sym bo lem głów nych tre ści,
ja kie chce my od dać - mó wi Oj ciec
Hie ro nim. - Ja ki jest głów ny kie ru nek
w Bo że Na ro dze nie? Oczy wi ście w
dół, bo Bóg ze słał na zie mię swo je go
Sy na. Ale Wiel ka noc to kie ru nek do
gó ry, któ ry sym bo li zu je wsta nie z gro -
bu i uda nie się do Oj ca. Pra wo sław ni
mo gą rów nież mó wić o do dat ko wym
kie run ku w dół, co sym bo li zu je zstą -
pie nie do pie kieł - za ry so wu je Oj ciec
Hie ro nim. Je go asy stent ką by ła sio stra
Na ta lia, któ ra za dba ła o to, by wy kład
był bar dziej zro zu mia ły dla dzie ci. 

Kwia tów nie ob cho dzi czy
ktoś na nie pa trzy

Oj ciec pod kre ślił, że choć naj ła -
twiej two rzyć kom po zy cję po słu gu jąc
się mia rą ką tów i spe cjal nie opra co wa -
nym sche ma tem po dzia łu prze strze ni,
to wca le nie cho dzi o to, by np. ob ci -

nać ga łę zie za cho wu jąc ide al ny pion i
kąt. Ike ba na to ob co wa nie z przy ro dą,
więc ukła da my ga łę zie tak jak ro sły w
na tu rze, a wi dać jak wy glą da ją li ście,
któ re usta wia ły się do słoń ca. Gość re -
ko lek cji miał świa do mość, że w cza -
sach, gdy lu dzie prze ści ga ją się w wy -
my śla niu in no wa cji, sta wia ją na ory gi -
nal ność i nie po wta rzal ność, czy pod -
kre śla nie wła sne go Ja, to mo że się wy -
da wać nud ne. Ale tak na praw dę na tu -
ra po zwa la uciec z wię zie nia co raz to
no wej ma so wej pro duk cji. - Dziś w
cen trach han dlo wych i na wy sta wach
na wet kwiat ki wdzię czą się do nas
usta wio ne "na klien ta", ma ją ścią gać
je go wzrok. W ike ba nie kwiat ków nie
ob cho dzi, czy ktoś na nie pa trzy, pra -
wie ni gdy nie są sztucz nie ko lo ro wa -
ne, czy usta wia ne, by ko kie to wać. Ma -
ją pro wa dzić do re flek sji, zbli żać do
Bo ga. 

De ko ra cja nie mu si być nie -
ma

W ja ki spo sób? Czy np. de ko ra cja
sto łu lub oł ta rza mo że po głę biać od -
czu cia re li gij ne? - Nie każ da i nie ko -
niecz nie. Wy obraź my so bie, że bu kie -
ty to ba lo ny. Zwy kle de ko ra cja ko ścio -
ła to głów nie fi gu ry de ko ra cyj ne, ta kie
za wie szo ne ba lo ny, któ rych prze sła nie
jest bar dzo ogra ni czo ne. Je den ba lon
na środ ku ko ło oł ta rza to wspo mnie -
nie, dwa to świę to, a sześć to już na -
praw dę wiel ka uro czy stość ko ściel na.
Z ike ba ną jest ina czej. Kom po zy cja z
jej głów nym kie run kiem, po bocz ny mi

i do dat ko wy mi asy sta mi,  po zwa la od -
dać w kom po zy cji i głę bo ko prze żyć
ca ły rok li tur gicz ny. Ty niec ka ike ba na
zo sta ła opra co wa na od pod staw w
kon tek ście służ by li tur gii, ale dziś to
nie tyl ko kwia ty w ko ście le, ale i prze -
strzeń po za li tur gią, czy li kwia ty w do -
mu każ de go z nas.

W warsz ta tach, pod czas
któ rych Oj ciec z Tyń ca po ka zy wał jak
bu do wać "świą tecz ne" kom po zy cje w
du chu ike ba ny oraz przed sta wiał po -
trzeb ne do te go na rzę dzia i ak ce so ria,
wzię ło udział po kil ka dzie siąt osób
każ de go z trzech dni. 

Pa ra fia nie i księ ża do ce ni li
po mysł Świąt z ike ba ną

- Je stem pe wien, że te go ro dza ju
przy go to wa nie do Świąt Wiel kiej No -
cy wnie sie bar dzo wie le do do mów
na szych pa ra fian, któ rym Oj ciec Hie -
ro nim prze ka zu je li tur gię w no wy spo -
sób, po przez uwraż li wia nie na sztu kę
i pięk no - po wie dział ks. An drzej Ba -
jo rek z pa ra fii MBNP w Miel cu. 

Pa ra fia nie do ce ni li zu peł nie no we
po dej ście do li tur gii, na tu ry, prze strze -
ni i sa mych re ko lek cji. - Te spo tka nia
by ły cen ne za rów no dla tych, któ rzy
głę bo ko prze ży wa ją Świę ta Wiel ka -
noc ne, ale tak że uwiel bia ją kom po zy -
cje kwia to we, sztu kę, po ezję, czy li me -
ta fo ry i uru cha mia nie wy obraź ni -
chwa lą Go sia i To masz, któ rzy nie
opu ści li ani jed ne go dnia spo tkań oj -
ca Hie ro ni ma i sio stry Na ta lii z miel -
cza na mi.

Oj ciec Hie ro nim przy go to wy wał do Świąt ike ba ną ty niec ką



extra PODKARPACIE 3czwartek, 10 kwietnia 2014



4 extra PODKARPACIE

Sła wo mir Mro żek „EMI GRAN CI”
Re ali za cja jed nej z naj wy bit niej szych sztuk Sła -

wo mi ra Mroż ka i jed no cze śnie jed ne go z naj waż -
niej szych pol skich dra ma tów okre su po wo jen ne go.
Bo ha te ro wie „Emi gran tów” spę dza ją ra zem syl we -

stro wą noc, przez te pa rę go dzin roz po zna jąc nę dzę
wła snej eg zy sten cji. AA – chłod ny in te lek tu ali sta i
XX – do rob kie wicz za wszel ką ce nę, tak sa mo wy -
alie no wa ni ze spo łecz no ści, w któ rej przy szło im
żyć, ska za ni są na wła sne to wa rzy stwo, a ich sym -
bio za po le ga na wza jem nym uza leż nie niu... „Emi -
gran ci” sta no wią po le mi kę z tra dy cyj nym ro man -

tycz nym wzor cem tra gicz ne go emi gran ta – wy gnań -
ca cier pią ce go z po wo du utra co nej oj czy zny. Dra -
mat do ty ka tak że istot ne go w po wo jen nej Pol sce

pro ble mu – roz dź wię ku mię dzy in te li gen cją a ro bot ni ka mi. Jest to tak że sztu ka o wol no ści, któ -
ra – bez wzglę du na for my, w ja kich się ob ja wia – za wsze wy ma ga naj wyż szej ce ny od czło wie ka.
Spek takl wy re ży se ro wał Grze gorz Mrów czyń ski. Wy stę pu ją: Ro bert Żu rek i Wal de mar Czy szak.

11 kwiet nia ( pią tek ) godz.18:00; 
12 kwiet nia ( so bo ta ) godz.19:00;  
Ma ła Sce na im. Zdzi sła wa Ko zie nia

Ce na bi le tu: nor mal ny 30zł / ulgo wy 25zł
RE ZER WA CJA BI LE TÓW

Dział Sprze da ży i Mar ke tin gu tel/fax: 017 853 22 52; Cen tra la: 17 853 20 01 w.341,330
Ka sa bi le to wa od wt do pt 16:00 – 19:00 oraz so i nd 14:00-19:00: 17 850 89 89

www.te atr -rze szow.pl  bi le ty@te atr -rze szow.pl  www.e -mi syj ny te atr.pl

Ser decz nie za pra sza my
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Kto przy rzą dzał choć raz ma ko -
wiec, ten przy zna, iż jest to jed no
z naj bar dziej pra co chłon nych
ciast. Naj więk sze utrud nie nia
wią żą się z płu ka niem, mo cze -
niem, go to wa niem i mie le niem
ma ku. No wo cze sną go spo dy nię
do mo wą z pew no ścią ucie szy
fakt, iż zaj mu ją ce wie le cza su
przy go to wa nie ma ko wych spe cja -
łów na le ży do prze szło ści. Wy -
star czy za opa trzyć się w Mak
mie lo ny mar ki Back Mit.

Ma ko wiec lub struc la z ma kiem
to cia sta ty po wo świą tecz ne. Świę ta
Wiel ka noc ne nie mo gą się obyć bez
tych sma ko ły ków. Nie obec ność ma -
ko wych wy pie ków, na co dzień
moż na wy tłu ma czyć nie tyl ko bra -
kiem oka zji, ale przede wszyst kim
trud no ścią ich wy ko na nia. Nie któ -
rzy pra cę zwią za ne z upie cze niem
ma kow ca roz kła da ją na 3 dni.
Pierw sze go mo czy my mak, dru gie -
go przy go to wu je my ma sę ma ko wą,
trze cie go koń czy my wy piek. Dla
tych, któ rzy pra gną cie szyć się je go
sma kiem czę ściej niż tyl ko od świę -

ta po moc ny bę dzie Mak mie lo ny
mar ki Back Mit. Go to wy do użyt ku
po do da niu go rą ce go mle ka w szyb -
ki i pro sty spo sób umoż li wi przy -
rzą dze nie wy jąt ko -
wych w sma ku,
za wsze uda nych
ma ko wych spe -
cja łów.

Ku li nar ne dzie ło 
sztu ki

Na zwa ma ko -
wiec od no si się
do róż nych ciast
wy ko na nych z za -
sto so wa niem ma -
ku. Moż li wo ści
jest wie le – zwi ja ne
cia sta droż dżo we
lub kru che wy peł -
nio ne ma są ma ko -
wą z ba ka lia mi
lub ma są ma ko wą
na bisz kop cie al -
bo in ne ra ry ta sy
z do dat kiem ma -
ku, któ re rów -
nież otrzy mu ją

mia no ma kow ca. Mak mie lo ny mar -
ki Back Mit spraw dzi się w przy go -
to wa niu wszyst kich ro dza jów wy -
pie ków z ma kiem. Wy star czy przy -

rzą dzić z nie -
go ma sę
m a  k o  w ą ,
bądź 

w ory gi -
nal nej po sta ci
do dać go
do cia sta lub
też uroz ma icić
nim smak krem
do tor tu. Do -
tych czas ma sa
ma ko wa wy ma -
ga ła sze re gu
pro ce dur, ta kich
jak prze le wa nie
ma ku wrząt kiem
w ce lu je go
oczy sz cze n ia ,
od są cza nie, od -
p a  r o  w a  n i e ,
i trzy krot ne
mie le nie w ma -
szyn ce z drob -
ny mi oczka mi.

W przy pad ku pie cze nia cia sta z Ma -
kiem mie lo nym mar ki Back Mit omi ja -
my wszyst kie te czyn no ści. Ma sa ma -
ko wa wy ma ga je dy nie po łą cze nia
w od po wied nich pro por cjach skład ni -
ków ta kich jak cu kier, cu kier wa ni lio -
wy, mle ko, miód, cy na mon, za go to wa -
ne skór ki cy tro nu, rum, ro dzyn ki i za -
go to wa nia wszyst kie go do na pęcz nie -
nia. 

Mak mie lo ny mar ki Back Mit do -
stęp ny jest w opa ko wa niach jed nost -
ko wych – 200 g oraz 1 kg. Więk sza
gra ma tu ra spraw dzi się przede
wszyst kim w przy go to wa niach
do świąt. Jed nak ma ko we ra ry ta sy
mo gą go ścić na na szych sto łach
rów nież na co dzień. Z ta kim pro -
duk tem jak Mak mie lo ny mar ki
Back Mit jest to prze cież moż li we
bez uszczerb ku na na szym cza sie. 

Pro du cen t mar ki 
Back Mit. prze ka zał dla na szych

czy tel ni ków 
6 ze sta wów -nie spo dzian ki.

Pro szę dzwo nić w czwar tek (10
kwiet nia) o godz. 9.

Mak każ de mu w smak
czy li spo sób na ma kow ce z Ma kiem mie lo nym mar ki Back Mit
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reklama

Czy wie cie, że pierw si chrze ści ja nie po Wiel ka no cy 

świę to wa li aż trzy dni? Ta kich nie spo dzia nek 

hi sto ria Ko ścio ła kry je ca łe mnó stwo. Wie le 

ob rzę dów i zwy cza jów Tri du um Pas chal ne go i 

okre su Wiel kiej No cy przez wie ki zmie nia ło się, 

a oto kil ka cie ka wo stek sprzed kil ku set lat: 

***
W śre dnio wie czu ko mu nię św. w Wiel ki Pią tek przyj mo wał tyl -

ko ka płan. Wy ni ka ło to z bar dzo ma łe go uczest nic twa wier -

nychw sa kra men cie po ku ty (po ku ta by ła wte dy na ogół bar dzo 

cięż ka; czę sto nie tyl ko mo dli twa, ale rów nież pra ca

fi zycz na na rzecz Ko ścio ła). W efek cie na wet w Msza le

z 1570 r. za pi sa no wy łącz ność ko mu nii dla ka pła na ja ko 

for mal ne za le ce nie. Stan ten utrzy mał się aż do 1956 r. 

***
Ob rzęd świa tła roz po czy na ją cy się od pa le nia wiel ka noc ne go 

ogni ska nie był prak ty ko wa ny od po cząt ku ist nie nia Ko ścio ła.

Wziął się w Rzy mie naj praw do po dob niej pod wpły wem 

po gań skich ogni wio sen nych, ob cho dzo nych na 

cel tyc kiej pół no cy - w Ga lii i Ir lan dii. Prak ty kę włą cza nia 

po gań skich zwy cza jów do li tur gii Ko ścio ła prak ty ko wa no

nie mal że od za ra nia chrze ści jań stwa. Pod sta re zwy cza je

pod kła da no no we chrze ści jań skie zna cze nia, co po ma ga ło

na wró co nym po ga nom le piej zro zu mieć no wą wia rę. 

***
Okres świą tecz ny wol ny od pra cy był w pierw szych wie kach 

chrze ści jań stwa bar dzo dłu gi. Wol ne by ły trzy dni 

obec ne go Tri du um Pas chal ne go; Wiel ki Czwar tek, Wiel ki

Pią tek i Wiel ka So bo ta, a po za tym świę to wa no już w

spo sób ra do sny ko lej ne trzy dni po Wiel ka no cy, przez 

co po wsta wa ło ko lej ne Tri du um. Łącz nie pierw si 

chrze ści ja nie Wiel ka noc świę to wa li aż czte ry dni. 

Z bie giem lat ilość dni świą tecz nych po wo li 

top nia ła aż do sta nu obec ne go.   

***
Ob li czo no, że na świą tecz ne ar ty ku ły spo żyw cze 

oraz wi na miesz kań cy Włoch wy da dzą bli sko 2 mi liar dy

eu ro. Na świą tecz nym sto le po licz nych przy staw kach, 

ty po wych dla wło skiej kuch ni oraz ma ka ro nach na 

pierw sze da nie po ja wia się naj waż niej sza po tra wa - 

pie czo ne ja gnię z ziem nia ka mi i wa rzy wa mi, przede 

wszyst kim z kar czo cha mi i szpa ra ga mi.

***
Is land czy cy uwiel bia ją jaj ka z nie spo dzian ką W

tych pro du ko wa nych spe cjal nie na Wiel ka noc mo gą 

zna leźć naj róż niej sze przed mio ty, w tym te le fo ny 

ko mór ko we, ob rącz ki, bi żu te rię oraz 

li sty z oświad czy na mi.

***
Ro sja nie lu bią się ca ło wać. Udo wad nia ją to tak że w 

Nie dzie lę Wiel ka noc ną. Skła da ją so bie wte dy 

ży cze nia trzy krot nie ca łu jąc się w po li czek. Ob da ro wu ją

się wów czas ko lo ro wy mi pi san ka mi, a tak że in ny mi

drob ny mi pre zen ta mi, ma ją cy mi sprzy jać szczę ściu.

***
W dniu św. Ła za ra, któ ry wy pa da w so bo tę 

po prze dza ją cą Nie dzie lę Pal mo wą, dziew czy ny 

ubra ne w no we stro je, z cha rak te ry stycz ny mi 

ozdo ba mi na gło wie, wrzu ca ją do rze ki wia nusz ki 

z ga łą zek wierz bo wych. Ta dziew czy na, któ rej 

wia nu szek pły nie naj szyb ciej, jest ob wo ła na "ku mą"

i za pra sza swe ko le żan ki do do mu na wiel ka noc ną

ucztę. Daw niej wie rzo no, że "ku ma" ma naj więk sze 

szan se na za mąż pój ście w naj bliż szym ro ku, te raz 

- że po pro stu bę dzie się jej do brze po wo dzić.

***
W Nie dzie lę Pal mo wą, zwa ną w Buł ga rii Cwet ni cą, 

imie ni ny ob cho dzą wszy scy, któ rzy no szą imio na 

kwia tów. W ję zy ku buł gar skim ta kich imion jest

spo ro - Ka li na, Zdraw ko, Mar ga ri ta, Igli ka, 

Iwa, Cwe tan. Te go dnia do my są otwar te, a 

go ście przy no szą wio sen ne kwia ty.

ada

WIEL KA NOC NE CIE KA WOST KI 
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Od pa rze nia skó ry czy za czer wie nio ne i
po draż nio ne miej sca, któ re szczy pią i
swę dzą, to nie tyl ko zmo ra ma lu chów,
ale tak że do ro słych. Do le gli wo ściom
tym moż na jed nak sku tecz nie za po bie -
gać, a gdy już się po ja wią, wła ści wie za -
dbać o skó rę. 

W przy pad ku dzie ci ma my do czy nie nia
z od pa rze niem od pie lusz ko wym lub za czer -
wie nie niem i po draż nie niem skó ry w oko li cy
pie lusz ko wej, czę stym pro ble mem okre su
nie mow lę ce go. U do ro słych przy czy ną od pa -
rzeń mo że być m.in. sty ka nie i ocie ra nie się
o sie bie po wierzch ni wil got nych od po tu.
Nad cho dzą cy okres wio sen no - let ni i let nie
spa ce ry mo gą do dat ko wo na si lić ten pro -
blem, gdyż skó ra pod pie lusz ką ca ły czas jest
lek ko wil got na. Dzie ci mo gą na wet od czu -
wać ból, któ ry pe dia trzy po rów nu ją z tym,
ja ki po ja wia się po po pa rze niu sło necz nym. 

Aby za po biec tym ob ja wom i sku tecz nie
ła go dzić do le gli wo ści, mar ka Emo lium po -
sze rzy ła swo ją ga mę o  no wy pro dukt - Krem
ochron ny prze ciw od pa rze niom, bę dą cy
kom plet nym emo lien tem za le ca nym do co -
dzien nej pie lę gna cji wraż li wej, su chej i skłon -
nej do po draż nień skó ry dzie ci i do ro słych.

Po wszech nie uwa ża się, że od pa rze nia i
pie lusz ko we za pa le nie skó ry dzie ci są wy ni -
kiem zbyt rzad kie go zmie nia nia pie lu chy.
Ale od pa rze nia mo gą też spo wo do wać in ne
czyn ni ki, jak np. bie gun ki lub pod wyż szo na
tem pe ra tu ra cia ła, wy stę pu ją ce ja ko sku tek
an ty bio ty ko te ra pii, ząb ko wa nia czy szcze -
pień. Zmia ny po wo du ją du ży dys kom fort,
dziec ko sta je się nie spo koj ne, płacz li we i
roz draż nio ne. 

W gru pie do ro słych na od pa rze nia skar -
żą się naj czę ściej oso by oty łe, u któ rych po -
ja wia ją się one w za głę bie niach fał dów skór -
nych, pod biu stem, brzu chem i mię dzy po -
ślad ka mi, w pa chwi nach, pod pa cha mi i po
we wnętrz nej stro nie ud. Przy pa dłość ta do -
ty ka rów nież czę sto oso by upra wia ją ce sport
czy no szą ce nie od po wied nią bie li znę, a tak -
że prze by wa ją ce dłu go w jed nej po zy cji, np.
prze wle kle cho re. 

W obu przy pad kach od pa rzo na skó ra
jest za czer wie nio na, wil got na, szorst ka. Ła -
two po wsta ją na niej bo le sne ra ny. Skó ra
swę dzi i pie cze, co sprzy ja roz wo jo wi in fek -
cji bak te ryj nych lub grzy bi czych.

W po wszech nej opi nii ta po ra ro ku
wy jąt ko wo sprzy ja wy bu chom emo cji,
uczuć i na mięt no ści. Więk szość Po la -
ków nie ma wąt pli wo ści, że wio sna
jest po rą ro ku, któ ra szcze gól nie słu -
ży mi ło ści. Prze ko nu ją o tym wy ni ki
son da żu prze pro wa dzo ne go przez
TNS OBOP:

84% an kie to wa nych zgo dzi ło się z
opi nią na te mat „ko chli wej at mos fe ry” pa -
nu ją cej mię dzy mar cem a czerw cem. 

55% osób, któ re do strze ga ją uro ki
wio sny to Po la cy w do brej sy tu acji ma te -
rial nej. Pu sty port fel po tra fi ze psuć na wet
naj pięk niej szy, wio sen ny dzień i znie chę -
cić do amo rów. 

55% osób, któ re po strze ga ro man -
tycz ną at mos fe rę wio sny ma wy kształ ce nie
wyż sze. Wśród osób z wy kształ ce niem
pod sta wo wym, spe cjal ną ro lę wio śnie
przy pi su je tyl ko 36%.Miesz kań cy wsi nie
wi dzą w wio śnie szcze gól ne go zna cze nia w

ży ciu emo cjo nal nym. Zde cy do wa nie bar -
dziej ro man tycz ni oka zu ją się „mia sto wi”. 

O wy jąt ko wym cha rak te rze tej po ry
ro ku mó wią przede wszyst kim kie row ni cy
i spe cja li ści, go spo dy nie do mo we, pra cow -
ni cy ad mi ni stra cji i usług oraz pry wat ni
przed się bior cy.
Mi łość jak nar ko tyk

Na ukow cy, ba da ją cy re ak cje za cho -
dzą ce w na szym or ga ni zmie, zna leź li od -
po wiedź skąd wio sną bie rze się ten wy -
buch na mięt no ści. Na po pra wę na stro ju,
en tu zjazm i ro sną cą chęć do ży cia wpły wa
przede wszyst kim więk sza ilość świa tła sło -
necz ne go. Wraz z sil niej szym na sło necz -
nie niem, or ga nizm za czy na ze zdwo jo ną
si łą pro du ko wać do pa mi nę, neu ro prze kaź -
nik od po wie dzial ny za pro ce sy emo cjo nal -
ne i wyż sze czyn no ści psy chicz ne w ukła -
dzie lim bicz nym. U za ko cha nych jej po -
ziom do dat ko wo ro śnie, wy wo łu jąc eu fo -
rię, za do wo le nie, przy pływ ener gii i skłon -

ność do in ten syw niej sze go prze ży wa nia
każ dej chwi li. Ba da nia wy ka za ły, że u lu dzi
bę dą cych na eta pie za uro cze nia, do pa mi -
na ak ty wu je po dob ne ob sza ry mó zgu co
ko ka ina; mo że to tłu ma czyć po wie dze nie
„mi łość jest jak nar ko tyk”.
Niech ży je ży cie!

Wio sną je ste śmy bar dziej zre lak so wa -
ni, czę ściej się uśmie cha my, co po zy tyw -
nie wpły wa na na szą atrak cyj ność. Jed no -
cze śnie wo li my wyjść wcze śniej z pra cy i
spę dzić ak tyw nie czas na dwo rze. My śli my
o przy jem no ściach, pla nu je my wa ka cje.

Ta ki na strój sprzy ja za ko cha niu. A za -
ko cha nie to wspa nia łe uczu cie - sple cio ne
rę ce, szyb sze bi cie ser ca, cią gła chęć prze -
by wa nia ra zem. Kie dy wy mie sza się kok tajl
hor mo nal ny i do te go doj dzie głę bo kie
uczu cie od czu wa my pięk ne oraz wy jąt ko -
we ZJA WI SKO SZCZĘ ŚCIA!

Ra fał Na tor ski/ko bie ta.wp.pl

Mar ka YO!, pro du cent ubra nek oraz ak ce so riów dzie cię cych przy -
go to wa ła na wio snę spe cjal ną ko lek cję dzie cię cą. Moż na w niej zna -
leźć sze ro ki wy bór raj sto pek, skar pe tek, cza pe czek, bo dy, bie li zny i
ba le tek dla dzie ci. 

Ma jąc na uwa dze nie pew ną, czę sto zmie nia ją cą się wio sen ną au rę, mar ka za -
pro jek to wa ła se rię bo dy dzie cię cych z krót kim i dłu gim rę ka wem. Bo dy do stęp ne
są w wie lu ko lo rach i wzo rach np. z kwia tusz ka mi, sa mo cho dzi ka mi czy ser dusz -
ka mi. Do każ de go bo dy pa su ją skar pet ki z grze chot ką. Dla racz ku ją cych dzie ci i
tych, co do pie ro uczą się cho dzić, mar ka za pro po no wa ła prak tycz ne roz wią za nie
– raj stop ki i skar pet ki z AB Sem lub si li ko no wą po de szwą. Do dat ko wo, raj stop ki
mo gą po sia dać an ty po śli zgo wą na kład kę na ko la na i pod bi cie. W ten spo sób dzie -
ci, któ re jesz cze nie pew nie po ru sza ją się na dwóch nóż kach nie śli zga ją się, co da -
je im więk szą sta bi li za cję. Jed nak naj więk szym hi tem te go se zo nu są raj stop ki ze
spód nicz ką – prak tycz ne roz wią za nie dla dziew czy nek, któ re cie szy rów nież ma my,
po nie waż za pew nia ją dzie ciom po dwój ną ochro nę przed zim nem. 

Wy jąt ko wo pre zen tu je się ko lek cja lek kich, prze wiew nych cza pe czek.
Ma my tu na kry cia gło wy z dasz kiem, z osłon ką na szy ję, kasz kie ci ki, cien -
kie chu s tecz ki, opa ski, ka pe lu si ki i wie le, wie le in nych. Wy bór jest na praw -
dę spo ry i na każ dą po go dę! W przy pad ku ba le tek dzie cię cych moż na wy -

bie rać spo śród wie lu ko lo rów i wzo rów – w pa ski, ser dusz ka, gwiaz decz ki
czy gład kich, jed no ko lo ro wych. 

Wię cej in for ma cji o ko lek cji mar ki YO! moż na zna leźć 
na Fa ce bo oku:https://www.fa ce bo ok.com/Yoc lubpl

Wio sna – naj lep sza po ra na mi łość

No wość! Krem ochron ny prze ciw od pa rze niom 

Kom plet ny emo lient do skó ry wraż li wej i po draż nio nej

Wio sen ne no wo ści mar ki YO!
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Nie dzie la, 30 mar ca, Are na Sa nok - wszyst kie
miej sca za ję te, a to za spra wą im pre zy, pod czas
któ rej po prze ciw nych stro nach bo iska sta nę li
Re pre zen ta cja Ar ty stów Pol skich kon tra Niedź -
wie dzie i VIP -y. Za pew ne ta kie go wi do wi ska spor -
to we go nikt tak do koń ca się nie spo dzie wał,
głów nie za przy czy ną nie zwy kłych lu dzi współ -
two rzą cych Fun da cję, jak rów nież za pro szo nych
za wod ni ków. 

Dość wspo mnieć, że po jed nej stro nie ta fli lo do wej
sta nę li mie dzy in ny mi Mar cin i Ra fał Mro czek (ak to rzy
se rial „M jak Mi łość”), Ewa Błach nio (Ka ba ret Li mo), Sa -
ra Chmiel (Łzy), Agniesz ka Dyk (Bra than ki) na to miast po
dru giej Bog dan Ro ma niuk ( Czło nek Za rzą du Wo je wódz -
twa Pod kar pac kie go), Woj ciech Ble char czyk (Bur mistrz
Sa no ka), Ra fał Ja siń ski (Pre zes Fun da cji Czas Na dziei). Pa -
tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem ob ję li: Po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go To masz Po rę ba, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Pod kar pac kie go Wła dy sław Or tyl, a tak że Bur -
mistrz Mia sta Sa no ka Woj ciech Ble char czyk i Rek tor Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej Elż bie ta Ci po ra.
Mecz, co praw da za koń czył się re mi sem 7: 7, ale tak na -
praw dę sam wy nik był ma ło waż ny. Waż ny był na to miast
cel - wspar cie pod opiecz nych Fun da cji „Czas Na dziei”,
dla któ rych ca ły do chód z im pre zy zo sta nie prze ka za ny.
Or ga ni za to rzy za dba li o sze reg atrak cji rów nież dla naj -
młod szych uczest ni ków. W ra mach spe cjal nej stre fy na
czas me czu moż na by ło po zo sta wić swo je po cie chy pod
okiem wo lon ta riu szy. Mło dzi ki bi ce mo gli ozdo bić swo -
je twa rzycz ki ko lo ro wy mi mo ty wa mi, uczest ni czyć w licz -
nych kon kur sach i za ba wach. Jed nak naj więk szym za in te -
re so wa niem cie szy ła się moż li wość spo tka nia z gwiaz da mi
po za koń cza nych zma ga niach spor to wych.

Sła wo mir Spa czyń ski

Za gra li dla pod opiecz nych Fun da cji „Czas Na dziei”  

reklama


