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Co raz czę ściej moż na spo tkać
po sta cie w dłu gich płasz czach
z cha rak te ry stycz ny mi zie lo ny mi
krzy ża mi. Te stro je jed nak ubie -
ra ne są na uro czy sto ści i pod -
czas ofi cjal nych spo tkań. Na co
dzień to pra ca za wo do wa oraz
dzia łal ność po łą czo na z roz wo -
jem du cho wym. Kim są? To
człon ko wie Ry cer skie go i Szpi -
tal ne go Za ko nu św. Ła za rza z Je -
ro zo li my, czy li la za ry ci. 

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

La za ry ci są jed ną z naj star szych
chrze ści jań skich in sty tu cji szpi tal nych,
w skład któ rej wcho dzą du chow ni prze -
orzy i ka pe la ni oraz ka wa le ro wie i da my,
bę dą cy świec ki mi człon ka mi, ży ją cy mi
zgod nie z za sa da mi chrze ści jań skiej wia ry
i mi ło sier dzia wo bec in nych. Dzia łal ność
ich jest na sta wio na naj pierw na for ma cję
człon ków, aby po tem w du chu Ewan ge -
lii mo gli być po moc ni po trze bu ją cym.
Mi ło śni cy hi sto rii i tra dy cji zwią za nych
z za ko na mi ry cer ski mi znaj du ją moż li -
wość re ali za cji swo ich za in te re so wań. 

Opie�ku�no�wie�trę�do�wa�tych
Jak to wszyst ko się za czę ło? Trze ba

cof nąć się do XI wie ku – opo wia da ks. dr
Jó zef Bar z Prze my śla – wi ka riusz Wiel -
kie go Prze ora tu Pol ski Ry cer skie go
i Szpi tal ne go Za ko nu Św. Ła za rza z Je ro -
zo li my – Za kon zo stał za ło żo ny w Zie mi

Św. pod czas I wy pra wy krzy żo wej
w 1098 r., a na zwę wziął od bi blij ne go
Ła za rza – pa tro na trę do wa tych – i je mu
de dy ko wał więk szość swo ich szpi ta li
i ko ścio łów. Po cząt ko wo był za ko nem
szpi tal nym, jed nak kie dy po trzeb na oka -
za ła się obro na ho spi cjów przed nie wier -
ny mi i ra bu sia mi, utwo rzo no mi li cję zło -
żo ną z trę do wa tych ry ce rzy -pa cjen tów,
póź niej zbroj ne ra mię za ko nu two rzy li
też zdro wi ry ce rze. 

W śre dnio wie czu la za ry ci by li je dy ną
or ga ni za cją zaj mu ją cą się opie ką nad trę -
do wa ty mi i stąd po cho dzi sło wo la za ret
i la za rium. Wo bec roz prze strze nia ją ce go
się w Eu ro pie trą du i in nych za raź li wych
cho rób dzia łal ność za kon nych la za re tów
oka za ła się nie zbęd na. Dzię ki nim trąd
za czął za ni kać, a Za kon w efek cie prze -
kształ cił się w or ga ni za cję bar dziej ry cer -

ską, choć po słu ga cho rym i utrzy my wa -
nie szpi ta li da lej by ły je go istot ny mi za ję -
cia mi – pod kre śla ks. Bar. W Pol sce
w XIV w. za rzą dza li la za re ta mi we
wszyst kich więk szych mia stach, póź niej
wie lu prze szło na pro te stan tyzm,
w Niem czech, Cze chach i w Pol sce za -
kon prak tycz nie prze stał ist nieć. Ofi cjal -
na ju rys dyk cja Ry cer skie go i Szpi tal ne go
Za ko nu św. Ła za rza zo sta ła przy wró co na
w Pol sce w 1934 r., a w cza sie II woj ny
świa to wej ry ce rze Za ko nu peł ni li szpi tal -
ną służ bę w wie lu miej scach, przy no sząc
po moc ofia rom bom bar do wań i bi tew.
Po woj nie wie lu pol skich uchodź ców
wstę po wa ło do Za ko nu na emi gra cji. 

„Ata�vis�et�ar�mis”
Tra dy cja w Za ko nie jest sta ran nie

prze cho wy wa na i kul ty wo wa na, sta no wi

ele ment toż sa mo ści za ko nu. Na zna cze -
nie te go wy mia ru wska zu je już sa mo za -
wo ła nie za kon ne: „Ata vis et ar mis”, któ -
re tłu ma czy się naj czę ściej ja ko: po przez
przy kład na szych przod ków i tra dy cję
orę ża – opo wia da z bły skiem w oku Jan
Szmyd KCLJ – Kanc lerz Wiel kie go Prze -
ora tu Pol ski. – Ry cer skość to tak że świa -
do mość wła snej war to ści oraz szla chet na
du ma z przy na leż no ści do zna mie ni te go
gro na osób oraz moż li wo ści peł nie nia
służ by na rzecz in nych. Tra dy cja to też
zna ki i sym bo le – zie lo ny mal tań ski krzyż
no szo ny na ra mie niu płasz cza ry cer skie -
go, kla pie ma ry nar ki czy ża kie tu. To
sym bol szpi tal ni ków nio są cych po moc
w ho spi cjach, znak na ra tow ni czych uni -
for mach mło dych wo lon ta riu szy peł nią -
cych służ bę na piel grzy mich szla kach
i w miej scach zgro ma dzeń.

La�za�ry�ci�dzi�siaj

Od ro dze nie la za ry tów na stą pi ło
w 2012 r. po przez po wo ła nie Sto wa rzy -
sze nia Woj sko we go i Szpi tal ne go Za ko -
nu Św. Ła za rza z Je ro zo li my. Szyb ko
jed nak do strze żo no po trze bę for ma cji
du cho wej człon ków i w 2014 r. ar cy bi -
skup Jó zef Mi cha lik za twier dził Ry cer -
skie i Szpi tal ne Brac two Świę te go Ła za -
rza z Je ro zo li my – Sto wa rzy sze nie Ka to -
lic kie, na wią zu ją ce do wie lo wie ko wej
tra dy cji Za ko nu Ry ce rzy i Szpi tal ni ków
Świę te go Ła za rza z Je ro zo li my. Ce lem
je go jest pro wa dze nie dzia łal no ści spo -
łecz nej i cha ry ta tyw nej oraz for ma cja
du cho wa.-Za kon w Pol sce po sia da wła -
sną struk tu rę, je go pod sta wo wą jed nost -
ką jest ko man do ria z ko man do rem
na cze le, któ ra re ali zu je za da nia: pie lę -
gno wa nie du cho wo ści za co od po wia da
ka pe lan, dzia łal ność cha ry ta tyw ną kie ro -
wa ną przez szpi tal ni ka oraz kul ty wo wa -
nie tra dy cji, co jest po wie rzo ne ka pi tu la -
rzo wi – opo wia da ks. Bar.

La za ry ci to trzy aspek ty funk cjo no -
wa nia: du cho wość, cha ry ta tyw ność i tra -
dy cja. Wszyst kim zwią za nym z Za ko nem
sta wia się okre ślo ne wy ma ga nia ży cia du -
cho we go – zgod ność ży cia z De ka lo giem
oraz ewan ge licz ny mi bło go sła wień stwa -
mi. Pie lę gno wa nie ży cia du cho we go
wspól not la za ryc kich od by wa się przede
wszyst kich na za sa dach au to for ma cji. 

Od utwo rze nia pierw szych la za re -
tów do obec nych ho spi cjów i do mów
opie ki ludz kość prze by ła dłu gą dro gę.
Zmie ni ły się wa run ki ży cia, ale nie zmien -
na po zo sta ła opie ka nad czło wie kiem po -
trze bu ją cym, cho rym, cza sem opusz czo -
nym. Dziś ma też szcze gól ne zna cze nie,
kie dy po wszech nym zja wi skiem jest sta -
rze nie się spo łe czeństw – mó wi zwią za na
od kil ku lat z la za ry ta mi Iza be la Fac, któ -
ra po in we sty tu rze w 2016 r. ma pra wo
no sze nia za kon ne go płasz cza, in sy gniów
oraz obo wiąz ko wej dla ko biet w za ko nie
la za ry tów ko ron ko wej man tyl ki na gło -
wie pod czas uro czy sto ści. 

Szpi tal nic two, ja ko naj bliż sza idei la -
za ry tów dzia łal ność re ali zo wa ne jest
w Kro śnie, gdzie człon ko wie Za ko nu
współ pra cu ją z ho spi cjum pro wa dzo nym
przez CA RI TAS Ar chi die ce zji Prze my -
skiej. Opra wa nie dziel nej Mszy św. dla
cho rych i per so ne lu, bez po śred nia po -
moc opie kuń cza świad czo na cho rym oraz
du cho we wspar cie dla ich ro dzin – to
dzia ła nia wpi sa ne na sta łe w pra cę wo -
lon ta riu szy, sym pa ty ków oraz człon ków
Za ko nu z re jo nu Kro sna – wy li cza Jan
Szmyd. 

W Prze my ślu la za ry ci współ pra cu ją
ze Zgro ma dze niem Sióstr Św. Mi cha ła
Ar cha nio ła i pro wa dzo ną przez nie Ka to -
lic ką Świe tli cą Pro fi lak tycz no -Wy cho -
waw czą „Ora to rium”, wspie ra ją sio stry
w dzia ła niach na rzecz ro dzin po trze bu ją -

Lazaryci  dzisiaj

Izabela Fac w stroju zakonu po inwestyturze w Częstochowie w 2017 r.
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cych, z któ rych re kru tu ją się pod opiecz -
ni „Ora to rium”. Na uwa gę za słu gu je pra -
ca la za ry tów z mło dzie żą w za kre sie
szko le nia wo lon ta riu szy z za kre su pierw -
szej po mo cy, za bez pie cze nia przed me -
dycz ne go, w dzie dzi nie kształ ce nia
w kie run ku pro fi lak ty ki zdro wot nej. La -
za ry ci współ pra cu ją z ogól no pol ską ak cją
cha ry ta tyw ną pod ha słem „Szla chet na
pacz ka”, a tak że z die ce zjal ną ini cja ty wą
prze my skie go CA RI TAS pod na zwą „Po -
la na dziei”. 

„Be�ta�nia”
Cen trum Ho spi cyj no -Opie kuń cze

„Be ta nia” im. św. Ła za rza w Prze my ślu
to obec nie naj więk sza re ali za cja la za ry -
tów chy ba nie tyl ko w ska li pod kar pac -
kiej, ale pol skiej. Na rzecz po wsta ją ce go
Cen trum prze ję to w uży wa nie je den
z pu stych bu dyn ków po szpi ta lu przy ul.
Sło wac kie go w Prze my ślu. -W „Be ta nii”
bę dzie funk cjo no wa ło ho spi cjum z opie -
ką dłu go ter mi no wą i opie kę dzien ną.
W pla nie jest rów nież stwo rze nie od -

dzia łu re ha bi li ta cji, któ ra bę dzie świad -
czyć po moc pod opiecz nym ośrod ka, ale
rów nież pa cjen tom z ze wnątrz. Prze wi -
dy wa ny jest rów nież nie wiel ki pod od -
dział ho spi cyj ny dla dzie ci lub ho spi -
cjum do mo we dla naj młod szych. W ra -
mach pro jek to wa ne go Cen trum dzia ła
już Ośro dek Tro ski o Płod ność opar ty
na na pro tech no lo gii – opi su je dzia łal -
ność Ośrod ka ks. Bar. Na to miast daw na
sa la gim na stycz na zo sta nie za go spo da ro -
wa na na ośro dek tra dy cji Ry cer skie go

i Szpi tal ne go Za ko nu św. Ła za rza z Je ro -
zo li my oraz hi sto rii jed no stek woj sko -
wych, któ re tu sta cjo no wa ły w szcze gól -
no ści z okre su mię dzy wo jen ne go. Tu taj
pra ce nad re ali za cja kon cep cji są już za -
awan so wa ne. 

La za ry ci pod kar pac cy nie ustan nie
roz wi ja ją swo ją dzia łal ność. Za pra sza my
do współ pra cy wo lon ta riu szy i sym pa ty -
ków, wszyst kich, któ rzy chcie li by po -
móc przy „Be ta nii” oraz in nych przed -
się wzię ciach – za pra sza Iza be la Fac, od -

po wia da ją ca za pro mo cje i kon tak ty
z me dia mi la za ry tów z re gio nu pod kar -
pac kie go. 

-Wszel kie in for ma cje moż na zna leźć
na stro nie www.la za rus.pl, na www.fa ce bo -
ok.com/la za ru sprze mysl. Za pra szam też
do kon tak tu bez po śred nie go, w każ dą
pierw szą śro dę mie sią ca spo ty ka my się
w Ora to rium Sióstr Mi cha li tek przy ul.
Basz to wej w Prze my ślu. 

JO�An�nA�MA�zu�rek

FOt.�Ar�chi�wuM�LA�zA�ry�tów

Inwestytura w Częstochowie w 2017 r.

Lazaryci podczas Kapituły Generalnej i inwestytury w 2018 r. w Krasiczynie 
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25.11.2018 r. godz. 16, 
Fil har mo nia Pod kar pac ka, RZE SZÓW
BI LE TY: 85 zł, 95 zł, 110 zł 
(w za leż no ści od miej sca na sa li)
sprze daż on -li ne: ed ma art. pl, abi let. 
pl, kup bi le cik. pl
sprze daż sta cjo nar na:
ka sa Fil har mo nii Pod kar pac kiej
za mó wie nia zbio ro we bi le tów u or ga ni za to ra: 
ka ro li na@ed ma art.pl, tel. 501 28 58 63

Na wią zy wa nie re la cji mię dzy ludź mi jesz cze ni gdy
nie by lo tak pro ste, jak dziś. Dzię ki me diom spo łecz no -
ścio wym, że by z kimś po roz ma wiać, nie trze ba na wet
otwie rać ust. Moż na mieć set ki zna jo mych i ni gdy się
z ni mi nie spo tkać. Ale zna leźć praw dzi wą mi lość, stwo -
rzyć praw dzi wy zwią zek i być ze so bą na za wsze, jest cią -
gle tak sa mo trud no. Wie dzą o tym Bry gi da i Ge rard,
któ rych mał żeń stwa za koń czy ły się przed cza sem. Te raz
pró bu ją po móc swo im do ro slym już dzie ciom. Bry gi da
ma trzy dzie sto let nią cór kę Ju lię, któ ra ży je w świe cie ro -
man tycz nych po wie ści. Ge rard ma trzy dzie sto let nie go
sy na, któ ry ży je w świe cie gier kom pu te ro wych. Jed no
sel fie po wo du je, że przy glą da ją się nie tyl ko so bie, ale
swo je mu ży ciu i chcą, że by ży cie ich dzie ci by ło in ne.

Nie za leż ne od sie bie Bry gi da i Ge rard po sta na wia ją ścią -
gnąć ich na zie mię i zna leźć dla nich part ne ra ogła sza jąc
się w me diach spo łecz no ścio wych. Bry gi da, wi dząc
na por ta lu rand ko wym zdję cie Pa weł ka, pra wie się
w nim za ko chu je, za wszel ką ce nę chce umó wić z nim
swo ją cór kę. Oczy wi ście pro fi lu nie za ło żył Pa we łek, tyl -
ko Ge rard. Ale kie dy Bry gi da od po wia da, wy sy ła jąc
zdję cie Ju lii, Ge rard nie mal się w niej za ko chu je, to ide -
al na part ner ka dla je go sy na. I wszyst ko mo gło by się
skoń czyć szczę śli wie, gdy by nie to, że na pierw sze spo -
tka nie z Ju lią, za miast Pa weł ka, przy cho dzi Ge rard,
a na ko lej ne, za miast Ju lii, przy cho dzi Bry gi da, a na do -
miar złe go, że by wy ja śnić nie po ro zu mie nie, Ge rard idzie
na na stęp ne spo tka nie ja ko Pa weł, i spo ty ka się z Bry gi -
dą, któ ra uda je Ju lię. Za nim doj dzie do hap py en du, Ju -
lia i Pa we łek mu szą dać so bie szan sę, że by szan sa po ja -
wi ła się tak że mię dzy Bry gi dą i Ge rar dem. Bo szan sa jest
za wsze, tyl ko trze ba dzia łać.

AU TOR: Piotr JA SEK
RE ŻY SER: Ma ria SE WE RYN
KO STIU MY: To masz JA CY KÓW
MU ZY KA: Zdzi sław KA LI NOW SKI
SCE NO GRA FIA: Ka ta rzy na ADAM CZYK
ZDJĘ CIA: Ka mi la MAR KIE WICZ -LU BAŃ SKA
OB SA DA AK TOR SKA: Ju lia KA MIŃ SKA, 
Fi lip BO BEK, Do ro ta PO MY KA ŁA, Piotr ZELT

Piotr Jasek

Selfie.com.pl
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Chciał zo stać księ dzem. Był mo de -
lem, wi ce mi ste rem Pol ski. Współ -
two rzył pierw szą w kra ju gru pę
chip pen da le sów, któ rą pro wa dzi
do dziś. Od kil ku lat speł nia się
na sce nie mu zycz nej. Pod pseu do -
ni mem M -Jay two rzy mu zy kę di sco
i spo ro kon cer tu je.

Je�steś� oso�bą� bar�dzo� otwar�tą
na lu�dzi,�bez�pro�ble�mu�na�wią�zu�ją�cą
kon�takt.� Mam� wra�że�nie,� że� bez
wzglę�du� na ro�dzaj� wy�stę�pu,� od za�-
wsze�cią�gnę�ło�cię�na sce�nę.

– Uwierz, nie za wsze. By łem bar dzo
za kom plek sio nym na sto lat kiem. Je stem
oso bą wie rzą cą i w pew nym mo men cie
za czą łem na wet my śleć o se mi na rium.

Po nim�też�mu�siał�byś�prze�ła�mać
swój�wstyd� i w pew�nym�sen�sie�wy�-
stę�po�wać�przed pu�blicz�no�ścią!

– Ale by ły by to wy stę py zu peł nie in -
ne go ro dza ju (uśmiech). By łem do te go
stop nia za mknię ty w so bie, że ba łem się
do ko go kol wiek ode zwać. Iro nia po le ga

na tym, że z ko lei te raz bez prze rwy ga -
dam i ga dam. Gę ba mi się nie za my ka
(uśmiech). Mo ja dziew czy na się na mnie
cza sem de ner wu je, bo nie mo że się
do mnie do dzwo nić. Po pro stu go rą ca li -
nia (śmiech).

na szczę�ście� księ�dzem� nie� zo�-
sta�łeś,� bo� wte�dy� nie� mie�li�by�śmy
oka�zji�się�po�znać.�no,�chy�ba,�że�był�-
bym�two�im�pa�ra�fia�ni�nem.�Ale�wróć�-
my�do tej�wła�ści�wej,�pro�fe�sjo�nal�nej
sce�ny.�Jak�na nią�tra�fi�łeś?

– Jesz cze w szko le kum pel zro bił mi
pierw szą se sję zdję cio wą. Zo ba czy ła ją je -
go dziew czy na, któ ra by ła mo del ką zwią -
za ną z agen cją Ka ta rzy ny Bu towtt. Tak
tra fi łem na wy bieg. Na ła my ga zet i bil l -
bo ar dy.

te�raz�na ła�my�ga�ze�ty�też�tra�fisz,
ale� w zu�peł�nie� in�nym� cha�rak�te�rze.
tym� ra�zem� ja�ko� wo�ka�li�sta.� to� ma�-
rze�nie�też�spę�dza�ło�ci�sen�z po�wiek
w dzie�ciń�stwie.�uda�ło�się!

– Wcze śniej chcia łem też zo stać

kow bo jem. I to też się zi ści ło. Jed na z od -
słon na szych po ka zów z chło pa ka mi po -
le ga ła na wy stę pie w stro jach kow boj -
skich. Świet na za ba wa.

Do wy�stę�pów� z chło�pa�ka�mi
przej�dzie�my� za chwi�lę.� wróć�my
do śpie�wa�nia...

– Z nim też nie by ło tak, że któ re goś
dnia przy po mnia łem so bie, że w dzie ciń -
stwie by ło to jed nym z mo ich ma rzeń
i na stęp ne go dnia sta ną łem na es tra dzie.
Za czę ło się od emi sji gło su u zna ne go
w świe cie show biz ne su, nie ste ty nie ży ją -
ce go już Sa szy Ka ta je wa. Po cząt ko wo
bra łem u nie go lek cje my śląc ra czej
o kon fe ran sjer ce. W koń cu on sam za su -
ge ro wał mi, że mo że spró bo wał bym cze -
goś wię cej niż tyl ko ga da nie na sce nie.
Po kil ku la tach tych ko re pe ty cji na ro dził
się po mysł na gra nie roc ka. 

roc�ka?�nie�po�my�li�ło�ci�się�coś?
Prze�cież�po�sze�dłeś�w di�sco�po�lo!

– To praw da, ale w szu fla dzie ca ły
czas cze ka na mnie go to wy ma te riał

na pły tę roc ko wą. Kie dyś słu cha łem spo -
ro mu zy ki al ter na tyw nej. Ale Pol ska jest
z zu peł nie in nej baj ki, jest to tal nie nie
roc ko wa. Po sta no wi łem więc dać lu -
dziom, to cze go ocze ku ją. Ale nie od cią -
łem się zu peł nie od roc ka. Cza sem prze -
my cam go w swo ich ka wał kach i wy ko -
rzy stu ję pod czas po ka zów chip pen da le -
sów. Kie dy chło pa ki się prze bie ra ją, wy -
cho dzę na sce nę i śpie wam. I je śli kie dyś
zde cy du ję się na na gra nie pio sen ki pop -
-roc ko wej, to my ślę, że nikt się nie zdzi -
wi. Al bo zdzi wi się po zy tyw nie.

znów� wspo�mnia�łeś� chip�pen�da�-
le�sów.�wi�dzę,�że�nie�omi�nie�my�te�go
te�ma�tu.�Mo�dels�FX�dzia�ła�na ryn�ku
już� osiem�na�ście� lat.� Skąd� po�mysł
na jej�utwo�rze�nie?

– Tak na praw dę nie ja po wo ła łem ją
do ży cia. Kie dy do nich do łą czy łem, ist -
nie li już kil ka mie się cy, ale pod na zwą
Nie ty kal ni. 

w ta�kim�ra�zie�jak�do nich�do�łą�-
czy�łeś?� Jak� ten� za�kom�plek�sio�ny

chło�pak� prze�ła�mał� się� i zgo�dził
na roz�bie�ra�nie� przed tłu�mem� ko�-
biet?

– Nie śmia łość za czą łem prze ła my -
wać, od cho dze nia na si łow nię. Tam two -
je cia ło się zmie nia, sta je się co raz bar -
dziej wy rzeź bio ne. To za czę ło pod bu do -
wy wać mo je ego. Nie zna czy to, że sta -
łem się za ro zu mia ły, broń Bo że. Ale
z pew no ścią bar dziej pew ny sie bie i swo -
je go wy glą du. Mo de ling też po mógł mi
otwo rzył się lu dzi. Do chip pen da le sów
tra fi łem wła śnie nie mal pro sto z wy bie -
gu. Na jed nym z po ka zów wy pa trzył
mnie czło wiek, któ ry pier wot nie skom -
ple to wał chło pa ków. Skrzyk nął nas i pu -
ścił ta śmę z ich wy stę pu. Wszy scy pa -
trzy li na mnie i mo je re ak cje. Nie ukry -
wam, że tro chę mnie to roz ba wi ło
(śmiech). W koń cu za py ta li czy chcę
do nich do łą czyć. Zgo dzi łem się, ale za -
pro po no wa łem zmia nę na zwy. Po my śla -
łem, że sko ro wszy scy ba wi li śmy się
w mo de ling, to war to użyć bar dziej przy -
swa jal ne go szyl du. Tym bar dziej, że
na ryn ku ist niał już ze spół mu zycz ny

Byłem zakompleksionym
nastolatkiem

Rozmowa z MARIUSZEM JAROSIŃSKIM
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Nie ty kal ni. Od tam tej po ry je ste śmy
Mo dels FX.

Jak� się� czu�łeś� kie�dy� pierw�szy
raz�mu�sia�łeś�ob�na�żyć�się�przed żeń�-
ską�pu�bli�ką?

– Szcze rze mó wiąc, nie my śla łem
o tym, że by nie zwa rio wać. Po za tym
wcze śniej przez pięć lat też zda rza ło mi
się pa ra do wać po wy bie gu w sa mych ga -
ciach (uśmiech). Ba, na za mknię tych im -
pre zach fir mo wych, or ga ni zo wa nych dla
kon tra hen tów, po ja wia łem się na wet
w sa mych strin gach. Dla te go po ka za nie
się w ta kim stro ju na dys ko te ce nie ro bi -
ło już na mnie więk sze go wra że nia.

no�ja�sne,�szcze�gól�nie�jak�po�dzi�-
wia� cię� tłum� roz�pa�lo�nych� ko�biet.
Pra�ca�mo�że�i przy�jem�na,�ale�cza�sa�-
mi� nie�bez�piecz�na.� Szcze�gól�nie� dla
pu�blicz�no�ści!

– Wiem do cze go pi jesz. W przy pad -
ku, któ ry masz na my śli wszyst ko by ło ok,
tyl ko pi ro tech ni ka nie za dzia ła ła (śmiech).

Po�dob�no� rzecz� mia�ła� miej�sce
w do�brze�to�bie,�mnie�i wie�lu�rze�szo�-
wia�nom�zna�nym�miej�scu?

– Ale mnie cią gniesz za ję zor
(uśmiech). Niech ci bę dzie. Fak tycz nie,
ów pa mięt ny wy stęp miał miej sce w nie -
ist nie ją cym już klu bie Aka de mia. To by -
ło pod czas mo jej so lów ki w stro ju wi kin -
ga. Mia łem ze so bą ol brzy mi to pór, wy -

glą da ją cy jak me ta lo wy, któ ry miał za in -
sta lo wa ny fa jer werk. Kie dy nim wy ma -
chi wa łem, wy pa dła z nie go nie co więk sza
kul ka ża ru i wpa dła wprost we wło sy jed -
nej z dziew czyn. Uga szo no po żar na gło -
wie i show trwał da lej. In nym ra zem, już
nie w Rze szo wie, plu jąc ogniem wy pa li -

łem dziew czy nie dziu rę w bluz ce... No
cóż, ta kie przy go dy wpi sa ne są w ry zy ko
za wo do we (uśmiech).

te�raz� już� ra�czej� nie� świe�cisz
przed pu�bli�ką�tył�kiem,�ale�zda�rza�ci
się�jeź�dzić�na po�ka�zy.

– Zde cy do wa nie rza dziej niż czę -
ściej, ale tak. Kie dy nie gram kon cer tów,
to ja dę z chło pa ka mi. Głów nie ja ko kon -
fe ran sjer czy, jak wspo mi na łem wcze -
śniej, mu zycz ny prze ryw nik mię dzy
prze biór ka mi. 

Sko�ro� mó�wi�my� o po�dró�żach,� to
mu�szę�za�py�tać�o two�ją�wy�pro�wadz�-
kę�ze�sto�li�cy.�Je�steś�ro�do�wi�tym�war�-
sza�wia�kiem.�każ�dy�ma�rzy�o tym,�że�-
by� się� do niej� prze�nieść,� a ty� ją
świa�do�mie� zo�sta�wi�łeś.� co� cię� wy�-
gna�ło�na dru�gi�ko�niec�Pol�ski?

– Ra czej na jej śro dek (śmiech).
Do To ru nia prze pro wa dzi łem się z mi ło -
ści.

Du�ży� chło�piec� je�steś.� nie� po�-
wiesz�mi,�że�za�ko�cha�łeś�się�pierw�szy
raz?

– Nie po wiem, ale na pew no jest
to mi łość praw dzi wa do wy jąt ko wej

oso by. I wca le nie prze szka dza mi, że
miesz kam te raz da lej od sa me go cen -
trum show biz ne su. W To ru niu jest
o wie le spo koj niej. A je śli chcę coś
za ła twić czy od wie dzić bli skich, je -
stem w War sza wie w dwie i pół go -
dzi ny. Gdy by mo ja uko cha na po cho -
dzi ła ze Szcze ci na, wte dy bym się za -
sta no wił (uśmiech). Po za tym ja bar -
dzo lu bię spę dzać czas za kie row ni cą,
więc żad na od le głość nie jest mi
strasz na. Mam na dzie ję, że nie ba wem
uda mi się po now nie za wi tać tak że
do Rze szo wa.

za�pra�sza�my.�Mi�ło�bę�dzie�cię�zo�-
ba�czyć�w wy�da�niu...�w ubra�niu!

– Te raz mnie wi dzisz (śmiech).
A tak se rio, to chęt nie za pre zen to wał -
bym rze szow skiej pu blicz no ści swo je wo -
kal ne moż li wo ści.

rOz�MA�wiAł�MAr�cin�kA�Li�tA

FOt.�MAr�cin�kA�Li�tA,�Ar�chi�wuM



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 5



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.pl6
R

ek
la

m
a

R
ek

la
m

a



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 7

R
ek

la
m

a

Na po kła dzie je go stat ku nie by ło
kom pu te ra, wszyst ko li czył na kart -
ce pa pie ru. Je dy ny Po lak i 89. czło -
wiek w ko smo sie opo wia da o tym,
jak roz to pio ne alu mi nium chla pa ło
po szy bach, o or bi tal nej die cie,
a tak że o swo ich du cho wych prze ży -
ciach. Szcze gó ły moc no prze ma wia -
ją do wy obraź ni. Zo bacz i po słu chaj!

Ko smicz na przy go da Mi ro sła wa
Her ma szew skie go znów bu dzi za in te re -
so wa nie. Z per spek ty wy cza su, mi nę ło
już 40 lat, naj cie kaw sze wy da ją się szcze -
gó ły. Przy kład? Wy star czy zdać so bie
spra wę z te go, że prze cięt ny sa mo chód
oso bo wy jest dziś le piej wy po sa żo ny
w elek tro ni kę niż ra dziec ki sta tek ko -
smicz ny z lat 70. Trud no to so bie wy -
obra zić, ale tra jek to rię lo tu astro nau ci ry -
so wa li wte dy ołów kiem, a od pra wi dło -
wych ob li czeń za le ża ło prze cież ich ży cie.

– Nie mie li śmy żad ne go kom pu te ra
na po kła dzie, na stat ku So juz -30 nie by -
ło. Wszyst ko mie li śmy w gło wie. Te raz
jest ła twiej, my mu sie li śmy to li czyć sa -
mi. Sa mo zej ście z or bi ty jest bar dzo
skom pli ko wa ne. Trze ba wy lą do wać, a to
nie jest sa mo lot, po dro dze jest ba rie ra
ciepl na. Po ja wia ła się wąt pli wość: czy
my śmy to wszyst ko do brze po li czy li? Je -
śli tra jek to ria bę dzie zbyt pła ska, to wró -
ci my na Zie mię w for mie skwa rek, a je -
śli zbyt stro ma, to znisz czą nas prze cią że -

nia – w pro gra mie „Z ty mi co się zna ją”
opo wia da Mi ro sław Her ma szew ski,
pierw szy i jak do tąd je dy ny Po lak w ko -
smo sie.

O lą do wa niu, a zwłasz cza o prze bi ja -
niu at mos fe ry w dro dze po wrot nej, opo -
wia da w nie zwy kle barw ny spo sób.

– Pło mie nie ro bią się co raz moc niej -
sze, tuż przy twa rzy jest 20 mi lio nów
stop ni. Szy by zmie nia ją ko lor od żół te go,
przez brą zo wy, po czar ny, chla pie na nie
roz to pio ne alu mi nium, nic nie wi dzi my
i po ja wia ją się po twor ne prze cią że nia, tak
du że, że mó wić jest trud no, a od dy chać
trze ba prze po ną – wspo mi na Mi ro sław
Her ma szew ski.

Dra ma tycz ne mo men ty to jed nak
nie wszyst ko. Astro nau ci ma ją też ten
przy wi lej, że Zie mię i ko smos mo gą oglą -
dać z zu peł nie in nej per spek ty wy. Mi ro -
sław Her ma szew ski w szcze gó łach pa -
mię ta mo ment, gdy po star cie sta tek
wcho dził już na or bi tę, uda ło się go usta -
bi li zo wać, i zna lazł się czas na to, by rzu -
cić pierw sze spoj rze nie przez ilu mi na tor.

– Zo ba czy łem pięk nie za cho dzą ce
słoń ce i dy na micz ne przej ście barw: błę -
kit, gra nat i wresz cie czerń ko smo su. To
jest prze ży cie głę bo ko es te tycz ne. Nie
wie rzy łem wte dy, że je stem w ko smo sie.
Póź niej prze ży cie es te tycz ne prze ra dza
się w du cho we. Mno gość prze my śleń

i zja wisk spra wia, że pa trzysz na tę głę bię
ko smo su i za da jesz so bie py ta nia: skąd to
się wzię ło? Je ste śmy w skła dzie ga lak ty -
ki, w któ rej jest 200 mi liar dów gwiazd
po dob nych do słoń ca, a ga lak tyk nie prze -
li czal na licz ba. To kim ty je steś, czło wie -
ku? – mó wi Mi ro sław Her ma szew ski.

Od cza su je go wy pra wy zmie ni ło się
bar dzo wie le – te raz miał by do dys po zy -
cji naj po tęż niej sze kom pu te ry. Na py ta -
nie, czy po le ciał by dziś na Mar sa, gdy by
do stał ta ką pro po zy cję, od po wia da jed -
nak krót ko: – Niech le cą beze mnie.

Wię cej moż na się do wie dzieć z ob -
szer nej roz mo wy pol skie go astro nau ty
z Mar ci nem Pro ko pem w pro gra mie
„Z ty mi co się zna ją”. To też uni kal na
oka zja, że by zo ba czyć die tę astro nau tów
sprzed po nad 40 lat. Mi ro sław Her ma -
szew ski za pre zen to wał m. in. ory gi nal ny
chleb z tam tych cza sów – to bo che nek
o roz mia rach 2 na 1 cm, w her me tycz -
nym opa ko wa niu, do zje dze nie w jed -
nym kę sie, a do te go pra so wa ne: owo ce,
sło dy cze, cy try na czy her ba ta. Ta kie
szcze gó ły, zwłasz cza gdy moż na je zo ba -
czyć, też prze ma wia ją do wy obraź ni.

Wszyst kie od cin ki pro gra mu „Z ty -
mi co się zna ją” są emi to wa ne na ka na le
YouTu be Bro war Na my słów TV. Pre -
mie ra no we go od cin ka w każ dy pią tek
o godz. 17.00. Oprócz Mi ro sła wa Her -
ma szew skie go, wśród go ści Mar ci na Pro -

ko pa zna leź li się m. in. Prze mek Kos sa -
kow ski, Ur szu la Du dziak, To masz Ba giń -
ski, fil mo wiec i współ twór ca se ria lo we go
„Wiedź mi na”, zna ny youtu ber Syl we ster
War dę ga czy dr Alek san dra Prze ga liń ska,
spe cja list ka w dzie dzi nie sztucz nej in te li -
gen cji. Źró�DłO:�in�FO�wi�re.�PL

na Marsa nie lecę! 

wyDAwcA
Me�dia�Rze�szów�

tel.��603 790 207
e-mail:s.ga�jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma�rek�Ga�jos

wSPół�PrA�cOw�ni�cy
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Alek�san�dra�Trze�ciak

GAzetA�zrzeSzOnA�w

Druk�
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�

i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo

skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.
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