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29 kwiet nia - 3 ma ja 2016r.
za pra sza my do Kro sna na
wiel kie ba lo no we świę to

W cią gu ma jo we go week en du bę dzie moż na po dzi wiać  ko lo ro we ba lo -
ny, któ re bę dą uno sić się nad Kro snem w ra mach XVI Mię dzy na ro do wych
Gór skich Za wo dów Ba lo no wych. Ba lo ny nad Kro snem to naj bar dziej wi do -
wi sko we wy da rze nie w re gio nie i w ca łej po łu dnio wej Pol sce. Ba lo ny nad
Kro snem to je dy ne w swo im ro dza ju zma ga nia mi ło śni ków spor tów ba lo no -
wych, któ rym tra dy cyj ne to wa rzy szyć bę dzie Ma jo wy Pik nik Ro dzin ny or ga -
ni zo wa ny przez Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza w Kro śnie. 

Szcze gó ło wy Pro gram str.5

reklama

Przed na mi 13. Świę to Pa nia gi z kul tu rą wę gier ską w tle!
Uli ca 3 Ma ja, daw niej Pań ska, to jed na

z naj waż niej szych i naj star szych ulic Rze szo -
wa, kie dyś zwy cza jo wo na zy wa na Pa nia gą.
Nie prze rwa nie od XIV wie ku sta no wi ści słe
cen trum i miej sce wy da rzeń kul tu ral nych
mia sta. Po cząw szy od 2003 ro ku, 3 ma ja ce -
le bru je my w Rze szo wie nie tyl ko uchwa le nie
Kon sty tu cji, ale tak że Świę to Pa nia gi, ulu -
bio ne go dep ta ka miesz kań ców. 

Wzo rem ubie głe go ro ku or ga ni za to rzy wy bra li te mat te go Świę ta – w tym ro ku jest to kul tu ra wę gier ska.
Pre tek stem do tej de cy zji jest 20-le cie part ner stwa Rze szo wa z mia stem Nyíre gyháza oraz chęć przy bli że nia
miesz kań com zwy cza jów są sia dów. 

Szcze gó ło wy pro gram str.3
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Mam po czu cie, że od nio słem suk ces –
przy zna je Ce za ry Żak. Za swo je naj więk -
sze osią gnię cia ak tor uwa ża wie lo let nie
mał żeń stwo oraz  nie słab ną cą po pu lar -
ność wśród pol skich wi dzów. W naj bliż -
szym cza sie gwiaz dor „Mio do wych lat”
za mie rza po now nie za jąć się re ży se rią
spek ta klu te atral ne go. 

Ce za ry Żak ukoń czył ak tor stwo na
Pań stwo wej Wyż szej Szko le Te atral nej we
Wro cła wiu w 1985 ro ku. Od tam te go cza -
su za grał w kil ku dzie się ciu fil mach, se ria -
lach te le wi zyj nych oraz  spek ta klach te -
atral nych. Chęt nie udzie la też swo je go

gło su w  dub bin gu. Żak jest lau re atem
dwóch na gród te atral nych, któ re otrzy mał
w la tach 90. W mar cu te go ro ku ob cho -
dził 30-le cie pra cy ar ty stycz nej. Twier dzi,
że czu je się speł nio ny za wo do wo i uwa ża
się za czło wie ka suk ce su.

– Kie dyś po wie dzia łem w  jed nym
z wy wia dów, że je stem czło wie kiem szczę -
śli wym i gro my się na mnie po sy pa ły, że
jak w  tym kra ju moż na mó wić, że ktoś
jest szczę śli wy i  od niósł suk ces  – mó wi
Ce za ry Żak agen cji in for ma cyj nej New se -
ria Li fe sty le. – Za swój naj więk szy suk ces
uzna je mo je 30-let nie mał żeń stwo.

Ak tor uwa ża jed nak, że ma po wo dy,
by czuć się dum nym ze swo ich za wo do -
wych osią gnięć. Za naj więk szy suk ces uwa -
ża nie słab ną cą po pu lar ność wśród pol skiej
pu blicz no ści, za rów no te le wi zyj nej, jak
i  te atral nej. Wie lu Po la ków wciąż ko ja rzy
go przede wszyst kim z  ro li Ka ro la Kraw -
czy ka z kul to we go już se ria lu ko me dio we -
go „Mio do we la ta”, mi mo że pro duk cja
zo sta ła za koń czo na w 2003 ro ku.

– Je stem dum ny z  te go, że pu blicz -
ność cią gle chce mnie oglą dać. Od kil ku -
na stu lat, pra wie od 20, je stem roz po zna -
wal nym ak to rem i  cią gle wzbu dzam

uśmiech na twa rzach lu dzi, któ rzy mnie
mi ja ją na uli cy – mó wi Ce za ry Żak.

W ostat nich la tach ak tor kon cen tru je
się głów nie na ka rie rze te atral nej. Zwią za ny
jest z  OCH -Te atrem i  Te atrem Po lo nia
Fun da cji Kry sty ny Jan dy. Nie ogra ni cza się
wy łącz nie do ak tor stwa, z  po wo dze niem
wy re ży se ro wał już kil ka spek ta kli, m.in.
„Zło dziej” wy sta wia ne go na de skach Te atru
Ca pi tol oraz „Tru ci ciel” w OCH -Te atrze.

– Mam w  pla nach wy re ży se ro wa nie
w tym ro ku al bo na po cząt ku przy szłe go
ro ku ko lej ne go przed sta wie nia – za po wia -
da Ce za ry Żak.

Ak tor twier dzi, że suk ces od niósł
jed nak nie  tyl ko na po lu za wo do -

wym, lecz tak że w  ży ciu pry wat nym.
W tym za kre sie za swo je naj więk sze
osią gnię cie uwa ża trwa ją ce od 30 lat
mał żeń stwo.

– Mam po czu cie, że od nio słem ja kiś
suk ces, i w za wo dzie, i w mo im ży ciu. Je -
stem dum ny ze swo ich có rek, z mo jej ro -
dzi ny i z te go, co osią gną łem w za wo dzie
– mó wi Ce za ry Żak.

Gwiaz dor jest mę żem ak tor ki Ka ta -
rzy ny Żak, z któ rą ma dwie cór ki: Alek -
san drę i  Zu zan nę. Pa ra za gra ła ra zem
w se ria lu „Mio do we la ta” emi to wa nym na
an te nie te le wi zji Pol sat w  la tach
1998–2003.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Mój naj więk szy
ży cio wy suk ces

to 30-let nie
mał żeń stwo
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reklama

Uli ca 3 Ma ja, daw niej Pań ska, to jed na z
naj waż niej szych i naj star szych ulic Rze -
szo wa,  kie dyś zwy cza jo wo na zy wa na Pa -
nia gą. Nie prze rwa nie od XIV wie ku sta -
no wi ści słe cen trum i miej sce wy da rzeń
kul tu ral nych mia sta. Po cząw szy od
2003 ro ku, 3 ma ja ce le bru je my w Rze -
szo wie nie tyl ko uchwa le nie Kon sty tu cji,
ale tak że Świę to Pa nia gi, ulu bio ne go dep -
ta ka miesz kań ców.

Wzo rem ubie głe go ro ku or ga ni za to rzy
wy bra li te mat te go Świę ta – w tym ro ku
jest   to kul tu ra wę gier ska. Pre tek stem do tej
de cy zji jest 20-le cie part ner stwa Rze szo wa
z mia stem Nyíre gyháza oraz chęć przy bli -
że nia miesz kań com na sze go mia sta zwy -
cza jów są sia dów.

Szcze gó ło wy pro gram po ni żej:
13. ŚWIĘ TO PA NIA GI
Wto rek - 3 ma ja 2016 r.
Ko ściół i Plac Far ny, Ry nek, ul. 3

Ma ja, al. Lu bo mir skich, Fon tan na Mul ti -
me dial na,

gmach i dzie dzi niec Ra dia Rze szów
9.30 - URO CZY STA MSZA ŚWIĘ TA z

oka zji 225. rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji
3 Ma ja w Ko ście le p.w. Św. Woj cie cha i Sta -
ni sła wa 

11.00 - URO CZY STO ŚCI PA TRIO -
TYCZ NE pod po mni kiem Ta de usza Ko -
ściusz ki na rze szow skim Ryn ku

11.50 - Pa ra da Or kiestr
SCE NA PRZY KO ŚCIE LE FAR NYM
Pro wa dzą cy:  Ja nusz Maj kut
12.00 – 12.10 – ofi cjal ne otwar cie 13.

Świę ta Pa nia gi

12.10 – 12.20 – wy stęp Or kie stry Sza ła ma -
istek i Ze spo łu Ma żo re tek „In can to” z WDK

w Rze szo wie, wy stęp Dziew czę cej Or kie -
stry Dę tej z MDK w Rze szo wie

12.20 – PO LO NEZ – ko ro wód ta -
necz ny na Pa nia dze 

12.30 – 13.00 – wy stęp ze spo łu ta necz ne -

go Folk and Bre ak z Wę gier
13.00 – 13.45 – wy stęp ze spo łu "EZER -

JO" Szent mi klos Nep tan ce gy ut tes z Wę gier
oraz Mło dzie żo we go Ze spo łu -  Za klad na

Sko la - Mi cha lo vce ze Sło wa cji
13.45 – 14.15 – po kaz tań ców wę gier -

skich w wy ko na niu Hun ga rian Fo no do Dan -
ce Gro up

z Wę gier
14.15 – 14.45 – pre zen ta cja XVII - wiecz -

nej musz try i strza ły z musz kie tów

14.45 – 16.00 – kon cert wę gier skie go ze -
spo łu Sze lin dek oraz po kaz tań ców wę gier -
skich

w wy ko na niu Hun ga rian Fo no do Dan ce
Gro up z Wę gier wraz z warsz ta ta mi

16.00 – 16.45 – kon cert ze spo łu Karcz ma -
rze

16.45 – 17.15 – wy stęp ze spo łu ta necz ne -
go Folk and Bre ak z Wę gier

17.15 – 18.15 – wy stęp ze spo łu ta necz ne -
go 4 for Dan ce z Wę gier

SCE NA TA NECZ NA PRZY FON TAN -
NIE MUL TI ME DIAL NEJ

Pro wa dze nie: Mi chał Sam bor ski
12.25 – po wi ta nie pu blicz no ści
12.30 – MŁO DZIE ŻO WY DOM KUL -

TU RY pre zen tu je:  Ze spół Tań ca Lu do we go

RZE SZO WIAN KA (11 min.),  Dzie cię cy Ze -
spół Ar ty stycz ny UŚMIECH (9 min.)

12.50 – RZE SZOW SKI DOM KUL TU -
RY pre zen tu je: SCE NY TAŃ CA ALIP SI (4.30
min.),  SCE NY TAŃ CA MI NI CO LI BRI
(3.30 min.), ART DAN CE (4.30 min.), KLAPS
3 (3 min.), KLAPS D (4 min.), EFEKT A (3

min.),  Aka de mię Tań ca Orien tal ne go BHA -
VRA TI (7 min.), Ze spół Pie śni i Tań ca KAR -
PA TY (20 min.)

13.40 – Ta necz ny Klub Spor to wy GA -
SIEK (20 min.)

14.00 – Osie dlo wy Dom Kul tu ry GWA -
REK pre zen tu je:  Ze spół Ta necz ny TEM PO
TWIST JU NIOR ( 3 min.), Ze spół Ta necz ny
TA KA PA KA (3 min.)

14.06 – AKA DE MIA TAŃ CA MI CZA -
ŁOW SCY (15 min.)

14.21 – Osie dlo wy Dom Kul tu ry GWA -
REK pre zen tu je:  Dzie cię ca Gru pa Ta necz na
SKRZA TY (3 min.), Ze spół Ta necz ny TA KA
PA KA (12 min.),  Ze spół Ta necz ny TEM PO
TWIST JU NIOR (3 min.)

14.40 - Osie dlo wy Klub Kul tu ry KRAK
pre zen tu je: Dzie cię cy Ze spół Tań ca No wo cze -
sne go FLASH DAN CE (4 min.)

14.44 – Aka de mia Tań ca No wo cze sne go
Aga ty Ny kiel pre zen tu je:  SI XTE EN SHOW
DAN CE (16 min.)

15.00 – Osie dlo wy Klub Kul tu ry KRAK
pre zen tu je: Dzie cię cy Ze spół Tań ca No wo cze -
sne go FLASH DAN CE (4 min.)

15.04 – Aka de mia Tań ca No wo cze sne go
Aga ty Ny kiel pre zen tu je:  ROZ TAŃ CZO NE
NUT KI (9 min.)

15.13 – Szko ła Tań ca STRE ET LI FE pre -
zen tu je: STRE ET LI FE MI NI (3 min.), STRE -
ET LI FE KIDS (3 min.), UNI KAL KIDS (8
min.),  BRE AK YOUNG (8 min.),  STRE ET -
CIA KI (4 min.), CZI KI TA KI (3 min.), GOL -
DI GIRLS (3 min.), RE PRE ZENT (3 min.) 

15.48 – PO LI TECH NI KA RZE SZOW -
SKA pre zen tu je:  Stu denc ki Ze spół Pie śni i
Tań ca PO ŁO NI NY (20 min.)

16.15 – warsz ta ty tań ców wę gier skich pro -
wa dzo ne przez Ma te usza Do bro wol ne go oraz
An nę Abra mo wicz

SCE NA NA RZE SZOW SKIM RYN KU
19.00 - Ope ret ka „Księż nicz ka Czar -

da sza” - naj lep sza i naj po pu lar niej sza ope ret -
ka Em me ri cha Kal ma na i jed na z naj czę ściej
wy sta wia nych na świa to wych sce nach mu zycz -
nych, w któ rej prze bój go ni prze bój, a barw ne
fra zy mu zycz ne prze pla ta ją się z dy na micz ny -
mi ukła da mi ba le to wy mi.

Przed na mi 13. Świę to Pa nia gi z kul tu rą wę gier ską w tle!
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Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni -
cza za pra sza na Ba lo ny nad Kro snem w
ra mach któ rych od bę dą się kon cer ty, wy -
da rze nia oraz  XVII Mię dzy na ro do we
Gór skie Za wo dy Ba lo no we - XXXII Ba lo -
no we Mi strzo stwa Pol ski. Za czy na my 29
kwiet nia na kro śnień skim ryn ku.

Pro gram
29.04.2015 (pią tek) - Ry nek
19.30 - Kon cert ze spo łu Kon wój
21.00 - Pre zen ta cja za łóg oraz uro czy -

ste otwar cie XVII Mię dzy na ro do wych Gór -
skich Za wo dów Ba lo no wych i XXXII Ba lo -
no wych Mi strzostw Pol ski

30. 04. 2016 r. (so bo ta) -
Lot ni sko

6.00 i 18.00 - Kon ku ren cje ba lo no we*
12.00 - Tur niej Klas Mun du ro wych

Mun du ria da 2016 zor ga ni zo wa ny przez
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Bez pie czeń stwa w
Kro śnie.

Tur niej klas mun du ro wych z po wia tu
kro śnień skie go i ja siel skie go. W prze rwach
po ka zy sprzę tu i wy po sa że nia Po li cji, Stra -
ży Gra nicz nej, Służb Ochro ny, po ka zy ra -
tow nic twa mło dzie ży z kla sy ra tow ni czej
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych nr 4
(Naf tów ka).

Hip Hop Day:
12.00 - Graf fi ti Jam
17.00 - Kon cer ty:

Ho mex + DJ No riz
Mielz ky
Ku ba Knap
Kę Kę
Ło na, Web ber & The Pimps
01. 05. 2016 r. (nie dzie la) -

Lot ni sko
6.00 i 18.00 - Kon ku ren cje ba lo no we*
17.00 - Kon cer ty:
Ar ca ne Ca the dral
Mo sh Ma chi ne
Uto pia
Sztyw ny Pal Azji
Sar sa
02. 05. 2016 r. (po nie dzia -

łek) - Lot ni sko
6.00 i 18.00 - Kon ku ren cje ba lo no we*
17.00 - Kon cer ty:
Er ror 404
In i ty So unds
Far ben Leh re
Red Lips
03. 05. 2016 r. (wto rek) -

Lot ni sko
12.00 - 18.00 - Ro dzin ny pik nik ba lo -

no wy: po ka zy, kon kur sy i za ba wy, pro -
gram es tra do wy dla naj młod szych w wy -
ko na niu ze spo łu Sio stry Wajs & Sto no ga
a tak że atrak cyj na ple ne ro wa lek cja że glar -
stwa z ze spo łem Klang

*Kon ku ren cje ba lo no we (30.04 -

02.05.2016, godz. 6.00 i 18.00) są uza leż -
nio ne od wa run ków at mos fe rycz nych.
Miej sce star tu jest usta la ne na bie żą co
przed roz po czę ciem po szcze gól nych kon -
ku ren cji przez Dy rek to ra Spor to we go Za -
wo dów

Sta tycz na wy sta wa sprzę tu la ta ją ce go
i pod nieb ne atrak cje Ae ro klu bu Pod kar -
pac kie go

Stu dio ba lo no we Po leć Kro sno
(30.04 - 02.05.2016)
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Ba lo ny nad Kro snem



Ak tor uwa ża się za czło wie ka suk ce su. Twier -
dzi, że jest ży wym do wo dem na to, że na wet
po cho dząc z ma łej miej sco wo ści, moż na zro bić
du żą ka rie rę. Nie zbęd ne są jed nak de ter mi na -
cja i sil na oso bo wość. Je go cha rak ter ukształ -
to wa ły trzy war to ści: ro dzi na, szko ła i ko ściół. 

W cią gu trzy dzie sto let niej ka rie ry za wo do wej
Ce za ry Pa zu ra za grał w po nad sześć dzie się ciu fil -
mach, m.in. w „Szto sie”, „Chło pa ki nie pła czą”,
„Kil le rze” i „Psach”. Gry wał u naj wy bit niej szych
pol skich re ży se rów: An drze ja Waj dy, Krzysz to fa
Kie ślow skie go i Ju liu sza Ma chul skie go. Za swo je
osią gnię cia otrzy mał wie le pre sti żo wych na gród
fil mo wych, w tym Zło te go Lwa i Zło tą Kacz kę. 

– Czu ję się czło wie kiem suk ce su, po nie waż

je stem z Nie wia do wa. Je stem ży wym do wo dem
na to, że chło piec z ma łej miej sco wo ści, je śli ma
ma rze nia, sta ra się do brze uczyć, jest zde ter mi no -
wa ny, to mo że osią gnąć suk ces, czy li zro bić ka -
rie rę – mó wi Ce za ry Pa zu ra agen cji in for ma cyj nej
New se ria Li fe sty le.

Ak tor twier dzi, że ja ko dziec ko na wet
nie ma rzył o ta kim suk ce sie ży cio wym, ja ki rze -
czy wi ście osią gnął. Swo je osią gnię cia nie  tyl ko
za wo do we, lecz tak że pry wat ne trak tu je ja ko dar
od lo su. Pa zu ra za zna cza, że lu dziom w  je go
wie ku zda rza się kon te sto wać prze szłość – ża ło -
wać nie wy ko rzy sta nych szans, na rze kać na nie -
po wo dze nia lub do ma gać się wię cej od ży cia. W
ta kich mo men tach się ga pa mię cią do cza sów

6 extra PODKARPACIE

reklama

Je stem ży wym do wo dem na to, że chło piec z ma łej
miej sco wo ści mo że od nieść suk ces

dzie ciń stwa i przy po mi na so bie, jak dłu gą dro gę prze był i jak
wie le osią gnął.

– Przy po mi nam so bie sie bie, kie dy w  Nie wia do wie
przez okno pa trzy łem na ko mi ny za kła dów, w któ rych pra co -
wa ła mo ja ma ma, i so bie po my śla łem: Czy ja do koń ca ży cia
bę dę tu miesz kał, czy zo ba czę ja kiś ka wa łek świa ta, po znam
tych lu dzi, któ rych znam z te le wi zji, a mo że mi się uda. I to
jest suk ces – mó wi Ce za ry Pa zu ra.

Zda niem ak to ra do osią gnię cia suk ce su nie zbęd na jest
moc na oso bo wość, a tę bu do wał już od wcze sne go dzie ciń -
stwa. Gwiaz dor „Kil le ra” twier dzi, że ukształ to wa ły ją trzy
pod sta wo we war to ści, któ re nie gdyś istot nie wpły wa ły na mło -
dych lu dzi.

– Na trzech no gach stół się nie chwie je, na czte rech już
tak, na dwóch upad nie, na jed nej sła bo. Na trzech się ni gdy
nie za chwie je. To by ły ro dzi na, szko ła i ko ściół – mó wi Ce za -
ry Pa zu ra.

Za swój naj więk szy suk ces ak tor nie uwa ża jed nak osią -
gnięć za wo do wych, lecz dzie ci. Ma ich tro je: 26-let nią cór kę
Ana sta zję z pierw sze go mał żeń stwa, oraz 6-let nią cór kę Ame -
lię i 3-let nie go sy na An to nie go Jó ze fa z trze cie go mał żeń stwa
z Edy tą Za jąc.

– To są mo je ato my, któ re pój dą da lej w świat i bę dą nio -
sły coś z te go oj ca. Pra cu je my nad tym, że by nio sły to, co jest
war to ścio we i do bre, a nie wszyst ko w oj cu jest do bre – mó -
wi Ce za ry Pa zu ra.

Ak tor zo stał lau re atem na gro dy Oso bo wość Ro ku 2016,
przy zna wa nej przez ma ga zyn „Oso bo wo ści i suk ce sy”. Na gro -
da prze zna czo na jest dla wy bit nych po sta ci, któ re od zna cza -
ją się wy ra zi stą oso bo wo ścią, umie jęt no ścią prze zwy cię ża nia
trud no ści i kon se kwen cją w dą że niu do ce lu. W tym ro ku sta -
tu et ki otrzy ma li tak że m.in. Mag da Ges sler, Ma rian Opa nia
i Mi chał Pi róg.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL
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PODKARPACIE

„Wy gląd oraz styl ogro du za le żą od
fan ta zji oraz upodo bań je go wła ści cie -
li. To oni de cy du ją ja kie drze wa, czy
krze wy zo sta ną po sa dzo ne oraz ja kie
de ko ra cje bę dą zdo bi ły ogród. Bez od -
po wied nich ozdób każ de miej sce wy -
da je się po nu re, dla te go za po mo cą
ele ganc kich de ko ra cji pod kre ślać po -
win ni śmy cha rak ter na szych ogro -
dów, aby z przy jem no ścią spę dzać
tam let nie po po łu dnia. Wła ści wie
urzą dzo ny ogród mo że stać się miej -
scem wy ci sze nia, spo ko ju i gro ma dze -
nia po zy tyw nej ener gii.” – zwra ca
uwa gę Mar ce la Krze mień z Bo na mi.pl

Na stro nie Bo na mi.pl do stęp ny
jest sze ro ki asor ty ment róż nej wiel ko -
ści do nic, któ re w sty lo wy spo sób ude -
ko ru ją na sze ta ra sy na da jąc im wdzię -
ku. Do ni ca ogro do wa Glo be na pierw -
szy rzut oka wy glą da jak by stwo rzo -
na zo sta ła z gra ni tu, lecz w rze czy -
wi sto ści wy ko na na jest z wy trzy ma -
łe go two rzy wa sztucz ne go, któ re

po ra dzi so bie za rów no z mro za mi, jak
i du żym na sło necz nie niem. Jej do dat -
ko wym atu tem jest bar dzo cie ka wa,
elip tycz na for ma. Je śli ze chce my prze -
zi mo wać na sze kwia ty, wy star czy
uszczel nić kor kiem otwór na spo dzie
do ni cy, aby za po biec wy cie ka niu wo -
dy, dzię ki cze mu bę dzie my mo gli prze -
nieść do nicz kę do do mu. Jest to roz -
wią za nie ide al ne dla osób ce nią cych
so bie pro sto tę i ele gan cję po łą czo ną z
prak ty cy zmem.

Sty lo we do ni ce kwia to we – czy li jak
w pro sty spo sób oży wić swój ogród

Do ni ca ogro do wa Glo be

Be ton 
Osło na na do nicz kę Bia ły pl

Fo
t. 
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Na stra ga nach co raz wię cej świe żych
wa rzyw - do wio sen ne go słoń ca ob ra ca ją
się do rod ne rzod kiew ki, so czy ste ka la re -
py, mło de ziem nia ki, pierw sze mar chew ki
i pie trusz ki, chru pią ce sa ła ty. Nie moż na
przejść obok nich obo jęt nie - ko niecz nie
za pro śmy no wa lij ki do swo jej kuch ni!
"Wio sna to świet na oka zja, by wpro wa -
dzić do swo jej die ty  świe że wa rzy wa, by
wzbo ga cić ją o za war te w nich skład ni ki
mi ne ral ne i wi ta mi ny", mó wi Iwon na Nie -
gow ska, ży wie nio wiec Knorr.

Świe że wa rzy wa po zwo lą nam przy -
go to wać wio sen ne zu py, jak choć by bu -
lion z mło dym wa rzy wa mi. Zna ko mi ty
smak za pew ni mu Ro sół z ku ry Knorr -
bu lion bę dzie zna ko mi cie do pra wio ny i
bar dzo aro ma tycz ny. Ro sół z ku ry Knorr
to świet ny po moc nik tak że pod czas go to -
wa nia in nych zup ze świe żych wa rzyw -
pach ną cej po mi do ro wej, de li kat ne go kre -
mu z bro ku łów, zu py ja rzy no wej czy
ogór ko wej. 

Mło de wa rzy wa to rów nież świet ny
do da tek do dru gie go da nia. Pier si z kur -
cza ka ze szpi na kiem, ka pu śniak ze świe żej
ka pu sty, ri sot to z wa rzy wa mi czy za pie -
kan ka ziem nia cza na z cu ki nią za spo ko ją
ape ty ty do mow ni ków - a przy oka zji do -
star czą jed nej z pię ciu za le ca nych dzien -
nie por cji wa rzyw w die cie. Aby te da nia
sma ko wa ły wy śmie ni cie, war to się gnąć po
Ro sół z ku ry Knorr - ide al nie je do pra wi
i po głę bi ich smak.

Za pie kan ka ziem nia cza na z cu ki nią i po mi do ra mi

Skład ni ki:
ziem nia ki ugo to wa ne - 5 sztuk
Ro sół z ku ry Knorr - 1 sztu ka
cu ki nia - 1 sztu ka
po mi do ry - 2 sztu ki
ce bu la (po sie ka na) - 1 sztu ka
czo snek - 2 ząb ki
mle ko - 500 ml
mar ga ry na - 2 łyż ki
mą ka - 2 łyż ki
ore ga no su szo ne - 1 ły żecz ka
ser moz za rel la (star ty) - 125 g
oli wa z oli wek - 5 ły żek
Spo sób przy go to wa nia:
Ziem nia ki, cu ki nię oraz po mi do ry po krój w pla stry. Wszyst kie wa -

rzy wa skrop oli wą, oprósz ore ga no i zgril luj.
W ron del ku roz puść mar ga ry nę, prze smaż czo snek oraz ce bu lę. Do -

daj mą kę i wy mie szaj. Na stęp nie wlej mle ko i do praw kost ką ro so ło wą
Ro sół z ku ry Knorr, by da nie by ło wy ra zi ste w sma ku. Sos go tuj do mo -
men tu, gdy bę dzie gę sty.

Na czy nie ża ro od por ne po sma ruj war stwą be sza me lu, ułóż war stwę
ziem nia ków i po syp se rem. Na stęp nie po sma ruj po now nie so sem, ułóż
pla stry cu ki nii i znów po sma ruj so sem.

Ułóż pla stry po mi do rów, po lej so sem i po syp po zo sta łym se rem. Na czy -
nie wstaw do na grza ne go do 200 st. C pie kar ni ka i za pie kaj przez 25 mi nut.

Krem bro ku ło wy      

Skład ni ki:
Ro sół z ku ry z pie trusz ką i lub czy kiem Knorr - 2 sztu ki
bro ku ły - 500 g
ce bu la - 1 sztu ka
płat ki mig da łów - 60 g
zą bek czosn ku - 1 sztu ka
wo da (wrzą tek) - 1 litr
olej - 1 łyż ka
śmie ta na 18% - 1 szklan ka
grzan ki z buł ki
sól i pieprz do sma ku
Spo sób przy go to wa nia:
Roz puść kost ki ro so ło we Ro sół z ku ry z pie trusz ką i lub czy kiem

Knorr w 1 li trze wrząt ku, by stwo rzyć aro ma tycz ny wy war.
Po krój umy te bro ku ły (bez ło dyg) w kost kę.
Ze szklij ce bu lę, ro ze trzyj czo snek i do daj wraz z po ło wą płat ków

mig da łów. Smaż przez chwi lę, cią gle mie sza jąc.
Wrzuć do ro so łu po kro jo ne ło dy gi bro ku łów i usma żo ną ce bu lę

z mig da ła mi. Do pro wadź do wrze nia. Do daj po kro jo ne ró życz ki bro -
ku łów i go tuj na ma łym ogniu przez oko ło 10 mi nut.

Zmik suj zu pę, gdy lek ko prze sty gnie. Do praw pie przem i so lą (je -
śli uznasz to za ko niecz ne). Wy mie szaj ze śmie ta ną i ude ko ruj po -

Wio sen ny bu lion z mło dy mi wa rzy wa mi   

Skład ni ki:
Ro sół z ku ry Knorr - 2 por cje
mło da mar chew - 3 sztu ki
mło da pie trusz ka - 1 sztu ka
se ler – 0,5 sztu ki
ło dy ga se le ra na cio we go - 1 sztu ka
mło dy por - 1 sztu ka
gro szek cu kro wy - 10 dag
mło dy gro szek - 10 dag
zie lo na fa sol ka szpa ra go wa - 10 dag
ma ka ron - 15 dag
po sie ka na na tka pie trusz ki
pieprz - 4 ziar na
Spo sób przy go to wa nia:
Przy go tuj go rą cy wy war z ko stek Ro so łu z ku ry Knorr - bę dzie

bar dzo aro ma tycz ny.
Obierz mar chew kę oraz pie trusz kę i po krój w krąż ki. Do daj do

go tu ją ce go się bu lio nu.
Oczyść po ra, po krój wzdłuż na cien kie pa ski i rów nież do daj do

bu lio nu.
Opłucz po zo sta łe wa rzy wa, po czym do rzuć je do zu py.
Go tuj je przez kil ka na ście mi nut - do mo men tu, gdy sta ną się

mięk kie. Na ko niec do praw zu pę pie przem i po da waj z ma ka ro nem
oraz drob no po sie ka ną na tką pie trusz ki.

Wio sen nie, do mo wo - pysz nie!

A oto pro po zy cje sze fa kuch ni Knorr, Pio tra Mu raw skie go, na do sko na łe w sma ku do mo we da nia:

KON KURS
Aby wziąć udział w kon kur sie na le ży do koń czyć  zda nie: „Go to wa nie z Knorr do star cza mira do ści, po nie waż…” i prze słać  e -ma ila na ad res re dak cji ( z po da niem imie nia, na zwi ska oraznu mer kon tak to wy). Na od po wie dzi cze ka my od 28 – do 29 kwiet nia 2016r. , do godz.15. Naj cie kaw sze od po wie dzi na gro dzi my pro duk ta mi Knorr, a jed na oso ba otrzy ma na gro dęgłów ną – ra dio.
Fun da to rem na gród jest Fir ma Knorr.

Na gro dy bę dą do od bio ru w biu rze re dak cji w dniu po wia do mie nia o przy zna niu na gro dy (szcze gó -ły zo sta ną uzgod nio ne w roz mo wie te le fo nicz nej). Re gu la min kon kur su znaj du je się w biu rze re dak cji. 



extra PODKARPACIE 9czwartek, 28 kwietnia 2016

22 kwiet nia wy star to wał ogól no pol ski eko kon -
kurs te le wi zji AXN dla szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych oraz dla świe tlic śro do wi sko -
wych. Do wy gra nia atrak cyj na wy ciecz ka dla
gru py 30 osób.

Od 22 kwiet nia, z oka zji Dnia Zie mi 2016, te le wi -
zja AXN za pra sza dzie ci w wie ku szkol nym do kon -
kur su, któ re go ce lem jest kre owa nie eko lo gicz nych
po staw i na wy ków wśród uczniów szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych oraz wy cho wan ków pla có wek
wspar cia dzien ne go. Po przez re je stra cję na de dy ko -
wa nej stro nie www.zmien to.com.pl, na uczy cie le
i opie ku no wie mo gą zgło sić do kon kur su gru py wy -
cho wan ków i wziąć udział w wal ce o 4-dnio wy wy -
jazd na Zie lo ną Ekosz ko łę or ga ni zo wa ną przez part -
ne ra spo łecz ne go kam pa nii, Fun da cję Na sza Zie mia.

NA TU RA 
PO TRZE BU JE 

SU PER BO HA TE RÓW
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