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MICHAŁ SZPAK to pochodzący z Jasła wokalista i autor

tekstów, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów polskiej

estrady. W 2016 r. reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji,

gdzie w głosowaniu publiczności zdobył 3 miejsce. We wrześniu

2018 r. premierę miał drugi album artysty pt. „Dreamer” i już w

pierwszym tygodniu sprzedaży znalazł się na pierwszym miejscu

Oficjalnej Listy Sprzedaży OLIS – najchętniej kupowanych płyt w

Polsce.
Gorąco zapraszamy na koncert 

str. 16 str. 3

19 maja o godz. 20:45 
na rzeszowskim rynku 

wystąpi Gwiazda 
„HARTBEX Carpathia Festival”

– MICHAŁ SZPAK! 
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17 – 19 ma ja w Rze szo wie od bę -
dzie się ju bi le uszo wa pięt na sta
edy cja „HART BEX Car pa thia Fe sti -
val” Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Pio sen ki 2019, któ ry na sta łe wpi -
sa ny jest w ka len darz im prez kul -
tu ral nych Rze szo wa i Pod kar pa cia.

Ce lem im pre zy jest pro mo cja uzdol -
nio nych mło dych ar ty stów oraz pre zen -
ta cja róż no rod nej kul tu ry mu zycz nej Eu -
ro py i świa ta. Po my sło daw czy nią Fe sti -
wa lu jest An na Czen czek – Dy rek tor,,
Car pa thia Fe sti val” oraz Dy rek tor Cen -
trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie.
Po raz pierw szy, pod na zwą I Ogól no pol -
ski Fe sti wal Pio sen ki Pol skiej Rze -
szów 2005, od był się w dniach 1–3 ma -
ja 2005 ro ku, a uczest ni cy mo gli star to -
wać w trzech ka te go riach: pio sen ka le -
gio no wa, pio sen ka po pu lar na i pio sen ka
au tor ska. Od II edy cji Fe sti wal ma sta tus
mię dzy na ro do we go i go ścił ar ty stów,
z ta kich kra jów jak: Nor we gia, Ło twa, Li -
twa, Bia ło ruś, Ukra ina, Ro sja, Ka zach -
stan, Azer bej dżan, Izra el, Moł da wia, Ru -
mu nia, Buł ga ria, Ser bia, Wę gry, Sło wa -
cja, Cze chy, Niem cy, Fran cja, Wło chy
oraz Pol ska. Od IV edy cji wy mo giem
wzię cia udzia łu w eli mi na cjach jest za -
pre zen to wa nie pio sen ki au tor skiej.

W tym ro ku do udzia łu w fe sti wa lu
na pły nę ła re kor do wa ilość zgło szeń. Fi na -
li ści po wal czą o na gro dę Grand Prix
w wy so ko ści 15.000 zł, pa miąt ko wą sta -
tu et kę i za pro sze nie do udzia łu w przy -

szło rocz nej edy cji Fe sti wa lu, a tak że
o na gro dy za I, II i III miej sce oraz na gro -
dy spe cjal ne: za naj lep szą kom po zy cję
i dla naj więk szej oso bo wo ści sce nicz nej.
W tym ro ku uczest ni cy bę dą mie li oka zję
zdo być rów nież pre sti żo we na gro dy
ufun do wa ne przez Pre zy den ta Mia sta
Rze szo wa, Sto wa rzy sze nie Au to rów Wy -
ko naw ców Utwo rów Mu zycz nych
i Słow no – Mu zycz nych SAWP w War -
sza wie, Zwią zek Pol skich Au to rów
i Kom po zy to rów ZAKR w War sza -

wie – Krysz ta ło wy Ka mer ton oraz na gro -
dę fi nan so wą Fun da cji im. Krzysz to fa
Dzi kow skie go w War sza wie. Spon so rem
głów nej na gro dy jest De we lo per Ap klan.

Li sta wy ko naw ców za kwa li fi ko wa -
nych do „HART BEX Car pa thia Fe sti val”
XV Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki
17 – 19 ma ja 2019

• Ale xey Cher ny shev – Ro sja
• Kac per Dą brow ski – Pol ska
• Va le ri ja Il ji na ite – Li twa
• Mar cin Jaj kie wicz – Pol ska
• Ju lia Ka wa – Pol ska
• Dia na Ko ro liuk – Ukra ina
• Iga Ko zac ka – Pol ska
• Klau dia Ku la wik – Pol ska
• An na Lan – Pol ska
• Do ro thy Man zo – Wło chy
• Lynd say Pa ce – Mal ta
• Oli wia Skó ra – Pol ska
• Wik to ria Tracz – Pol ska
• Ma ria Trusz – Ukra ina
• Aga Twar dow ska – Pol ska

Li sta re zer wo wa:
1. Ma riusz Waw rzyń czyk – Pol ska
2. Ja kub Raj man – Pol ska
3.  Ja kub Kołcz – Pol ska
4.  Ma rek Van drak – Sło wa cja
5.  Go sia Kra sow ska – Niem cy
6.  Szy mon Pej ski – Pol ska
7.  Nguy en Van Hung – Wiet nam

Ju ry Fe sti wa lo we:
prof. An na Ja nosz – Prze wod ni czą cy Ju ry
Ha li na Frąc ko wiak
Onutė Žukienė
Do ro ta Szpet kow ska
Krzysz tof Dzi kow ski
Ma rek Ko ści kie wicz 
Woj ciech Wój cic ki
Ro man Owsiak
To masz Fi lip czak – Prze wod ni czą cy

Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej 
W tym ro ku pod czas fe sti wa lu od bę -

dzie się wie le atrak cyj nych wy da rzeń
skie ro wa nych do osób w każ dym wie ku.
Kon fe ran sje ra mi bę dą: Ilo na Ma -
łek – dzien ni kar ka i pre zen ter ka TVP 3
Rze szów oraz Ma te usz Szym ko -
wiak – dzien ni karz i pre zen ter TVP 2, re -
por ter pro gra mu „Py ta nie na śnia da nie”,
współ pro wa dzą cy pro gra mu kul tu ral ne -
go „Lajk!”.

18 ma ja, wy da rze nia fe sti wa lo we za -
in au gu ru je kon cert Ani „Ani Ki” Dą brow -
skiej – uczen ni cy Cen trum Sztu ki Wo -
kal nej w Rze szo wie, zwy cięż czy ni dru giej
edy cji mu zycz ne go ta lent show TVP 2
„The Vo ice Kids” oraz naj młod szych ar -
ty stów – lau re atów fe sti wa lu w kra ju
i za gra ni cą oraz pro gra mów te le wi zyj -
nych. Na stęp nie od bę dą się Prze słu cha -
nia Kon kur so we za kwa li fi ko wa nych
uczest ni ków oraz ob ra dy ju ry. Po uro czy -
stym otwar ciu fe sti wa lu od bę dzie się
wy jąt ko wy kon cert pt. „Ser ca gwiazd”,
w któ rym wy stą pią: Ha li na Frąc ko -
wiak – Gość Ho no ro wy Fe sti wa lu oraz
Ar ty ści Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie pod kie run kiem An ny
Czen czek – po my sło daw czy ni i dy rek tor
„HART BEX Car pa thia Fe sti val”, dy rek -
tor Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo -
wie. Ha li na Frąc ko wiak jest jed ną z naj -
więk szych ar ty stek pol skiej sce ny mu -
zycz nej. 

>>>

JUBILEUSZOWA XV EDYCJA „HARTBEX CARPATHIA FESTIVAL” 2019 
JUŻ 17 – 19 MAJA NA RZESZOWSKIM RYNKU!
GWIAZDAMI FESTIWALU BĘDĄ: HALINA FRĄCKOWIAK i MICHAŁ SZPAK

Anna Czenczek – pomysłodawczyni i dyrektor „HARTBEX Carpathia Festival”,
dyrektor Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie Krzysztof Dzikowski – autor tekstów piosenek, scenarzysta filmowy, literat



>>> Pod czas te go kon cer tu wy ko na
swo je naj po pu lar niej sze prze bo je ta kie jak
m. in.: „Pa pie ro wy księ życ”, „Ser ca
gwiazd”, „Bądź go to wy dziś do dro gi”, „Tin
Pan Al ley”. Ar ty stom to wa rzy szyć bę dzie
Or kie stra Fe sti wa lo wa pod kie row nic -
twem To ma sza Fi lip cza ka – pia ni sty, aran -
że ra i kom po zy to ra, kie row ni ka mu zycz -
ne go wie lu pro duk cji te le wi zyj nych.

Go ściem Spe cjal nym Fe sti wa lu bę -
dzie Krzysz tof Dzi kow ski – tek ściarz
i au tor zna nych, lu bia nych pol skich prze -
bo jów ta kich jak m. in.: „Cią gle pa da”,
„Tak bar dzo się sta ra łem”, „An na Ma ria”,
„Do zwo lo ne do lat osiem na stu”, „Gon -
do lie rzy znad Wi sły” i wie lu in nych.
W trak cie fe sti wa lu zo sta nie pre mie ro wo
wy ko na ny utwór pt. „We wspól nym ryt -
mie serc”, do któ re go tekst na pi sał
Krzysz tof Dzi kow ski, a mu zy kę To ma sza
Fi lip czak, spe cjal nie dla Cen trum Sztu ki
Wo kal nej w Rze szo wie. Wo ka li ści tej
szko ły – lau re aci ogól no pol skich i mię -
dzy na ro do wych fe sti wa lu oraz pro gra -
mów te le wi zyj nych, przy go to wa ni wo -
kal nie przez An nę Czen czek, za śpie wa ją
pio sen kę pod czas ce re mo nii otwar cia ju -
bi le uszo wej edy cji „HART BEX Car pa -
thia Fe sti val” 2019. „We wspól nym ryt -
mie serc” to wy jąt ko wa pio sen ka o ma -
rze niach mło dych wo ka li stów, Fe sti wa lu
Car pa thia i o roz śpie wa nym Rze szo wie.

19 ma ja od bę dzie się kon cert „Co
nam zo sta ło z tam tych lat” w wy ko na niu
Ar ty stów Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie oraz lau re atów wcze śniej -
szych edy cji. Kon cert Lau re atów i wrę -
cze nie na gród przez przed sta wi cie li

spon so rów, go ści fe sti wa lu, or ga ni za to -
rów, ju ro rów oraz fun da to rów na gród.
Na za koń cze nie wie czo ru wy stą pi gwiaz -
da te go rocz nej edy cji – MI CHAŁ
SZPAK,  je den z naj więk szych ido li mło -
de go po ko le nia. Wie czo rem na to miast
Za po wie dzi fe sti wa lu zo sta ną wy emi to -
wa ne przez TVP 2 m. in. w pro gra mie
„Py ta nie na śnia da nie” oraz TVP Po lo nia

w pro gra mach: „Ha lo Po lo nia” oraz „Po -
lo nia 24”.

Or kie stra Fe sti wa lo wa 
„HART BEX Car pa thia Fe sti val”:

To masz Fi lip czak – pia no, aran ża cje
Mi ro sław Wi śniew ski – bas
Prze my sław Ku czyń ski – per ku sja
Jan Ma le cha – gi ta ra

Piotr „Zia rek” Ziar kie wicz – trąb ka
Ma riusz „Fa zi” Miel cza rek – sak so fo ny
An drzej Rę kas – pu zon

Or ga ni za to ra mi „HART BEX Car pa thia
Fe sti val” XV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Pio sen ki – Rze szów 2019 są: 

Urząd Mia sta Rze szo wa, Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie, Es tra da
Rze szow ska

Pa tro nat ho no ro wy:
Wo je wo da Pod kar pac ki, Mar sza łek

Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Pre zy -
dent Mia sta Rze szo wa

Spon sor ty tu lar ny:
HART BEX

Spon sor głów ny:
De we lo per Ap klan 

Spon so rzy: 
NG Dziel ni ca Par ko wa, De ve lo -

pRes, Zia ja, SGL De we lo per, Ba ców ka
Ra da wa SPA,

Optyk Kwa śniak, B2B Pol ska, wy po -
sa ża my fir my. pl, Be sta, PGE Dys try bu -
cja S.A., PBS Bank, Ania Ca te ring, Brend
Gro up, Me dyk

Pa tro nat me dial ny:
TVP 2, TVP Po lo nia, TVP 3 Rze -

szów, Pol skie Ra dio Rze szów, Ga ze ta
Co dzien na „No wi ny”, Ka to lic kie Ra dio
Rze szów „Via”, Ga ze ta Wy bor cza, Nasz
Dom Rze szów, VIP Biz nes&Styl, Me dia
Rze szów, Dzien nik Eu ro wi zyj ny, eu ro wi -
zja. org, no wi ny 24. pl, biz ne si styl. pl, re -

si net. pl, Na sze Mia sto 

Part ne rzy fe sti wa lu:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa

Pod kar pac kie go, Sto wa rzy sze nie Au to -
rów Wy ko naw ców Utwo rów Mu zycz -
nych i Słow no – Mu zycz nych SAWP,
Fun da cja im. Krzysz to fa Dzi kow skie go,
Lord Jack, Kwa śniak Nie ru cho mo ści,
Ho tel Fry de ryk, Ko men da Miej ska Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Rze szo wie,
Stu dio Fil mo we BWB

Trans mi sje te le wi zyj ne i ra dio we:
Fe sti wa lo we kon cer ty trans mi tu ją

te le wi zje: TVP Po lo nia, TVP 2 oraz
TVP 3 Rze szów.

Re trans mi sja Kon cer tu Lau re atów
w Pol skim Ra dio Rze szów: nie dzie -
la 26.05.2019.

Au dy cja Pol skie go Ra dia Rze szów
„Wol na so bo ta” – stu dio fe sti wa lo we
w so bo tę 18.05.2019 w go dzi nach 9: 00-
12: 00  na Ryn ku obok sce ny. Roz mo wy
z uczest ni ka mi fe sti wa lu.

Rze szow ski Fe sti wal za po wie dzia ny
zo sta nie w pro gra mach TVP 2: „Py ta nie
na śnia da nie” oraz TVP Po lo nia: „Ha lo
Po lo nia” oraz „Po lo nia 24”.

HART BEX Car pa thia Fe sti val
wspie ra  Fun da cję Pod kar pac kie Ho spi -
cjum dla Dzie ci

Po my sło daw czy ni i dy rek tor
„HART BEX Car pa thia Fe sti val” – An na
Czen czek

Dy rek tor Es tra dy Rze szow -
skiej – Mar cin Dzie dzic
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Ania „AniKa” Dąbrowska – uczennica Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie,
zwyciężczyni drugiej edycji muzycznego talent show TVP 2 „The Voice Kids” 
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Śpie wał i tań czył w „Ma zow szu”,
pra co wał ja ko mo del, na gry wał
pły ty. Naj więk szą po pu lar ność
przy niósł mu jed nak udział w te le -
dy skach kró lo wej di sco po lo Shaz -
zy. Od kil ku na stu lat miesz ka
w Wiel kiej Bry ta nii, ale co raz czę -
ściej my śli o po wro cie do kra ju
i być mo że na sce nę mu zycz ną
z no wym pro jek tem.

Nor man Ka li ta, o któ rym mo wa,
uro dził się i pierw szych pięć lat ży cia
spę dził w Prze my ślu. Tu taj na dal miesz -
ka je go uko cha na cio cia i dzia dek. Oj -
ciec był za wo do wym woj sko wym. Do -
stał roz kaz i mu siał się prze nieść z ro dzi -
ną do Płoc ka. Tam też do ra sta ły je go
dzie ci. Nor man, w mia rę moż li wo ści,
sta ra się wpa dać do Prze my śla, by od -
wie dzić naj bliż szych. Tak by ło i ostat -
nim ra zem, kie dy przy le ciał z Edyn bur -

ga. Spo tka li śmy się więc w je go ro dzin -
nym mie ście.

Naj przy stoj niej szy che mik
w „Ma zow szu”

Mu zycz ną po dróż roz po czął od Har -
cer skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Dzie ci
Płoc ka”. – Któ re goś dnia szwa gier usły -
szał w te le wi zji, że jest na bór do „Ma -
zow sza”. Za raz po ma tu rze po je cha łem
więc na prze słu cha nia, któ re by ły po dzie -
lo ne na czte ry eta py. Na pierw szym
zwra ca no uwa gę na apa ry cję i czy wszyst -
ko się ma na miej scu – śmie je się Nor -
man. Póź niej by ła emi sja gło su i ta niec.
A na koń cu spo tka nie w czte ry oczy z sa -
mą Mi rą Zi miń ską -Sy gie tyń ską. – Za py -
ta ła mnie o wy kształ ce nie. Po wie dzia -
łem, że je stem tech ni kiem che mi kiem.
Na to pa ni Mi ra, któ ra sły nę ła z ogrom -
ne go po czu cia hu mo ru: „Świet nie, po -

trze bu je my ko goś do pral ni che micz nej”.
My śla łem, że mó wi po waż nie. W koń cu
po zwo li ła mi za śpie wać coś z re per tu aru
„Ma zow sza” oczy wi ście i zo sta łem przy -
ję ty – wspo mi na.

W po pu lar nym ze spo le folk lo ry -
stycz nym spę dził sie dem cu dow nych
lat. Zwie dził z nim nie mal ca ły świat,
do dziś utrzy mu je na wią za ne wte dy
przy jaź nie. Je dy nym mi nu sem by ły ni -
skie ar ty stycz ne pen sje. Przez to wie lu
człon ków „Ma zow sza” na bo ku ima ło
się naj prze róż niej szych za jęć. Nor man
tra fił do świa ta mo de lin gu. W pierw -
szych, or ga ni zo wa nych w na szym kra ju
wy bo rach naj przy stoj niej sze go, zdo był
ty tuł I Wi ce mi ste ra Pol ski 1992 ro ku.
Stam tąd tra fił do świa ta re kla my. Swo -
ją twa rzą pro mo wał m. in. pi smo po -
dróż ni cze, pro szek do pra nia, her ba tę,
wy ro by ty to nio we, kam pa nie pi wo war -
skie.

Pew ne go dnia w agen cji zja wi ła się
Mag da Pań kow ska vel Shaz za, szu ka ją -
ca mo de la do se sji zdję cio wej do swo je -
go al bu mu. Wy bór padł na Nor ma -
na. I tak za czę ła się je go przy go da z nur -
tem di sco po lo.

My ślał, że cho dzi o Sa de
Kie dy do stał te le fon z agen cji z in -

for ma cją, że pew na wo ka list ka po trze -
bu je je go twa rzy, był prze ko na ny, że
w słu chaw ce usły szał, iż cho dzi o Sa de,
po pu lar ną bry tyj ską ar tyst kę. – By łem
wnie bo wzię ty. Omal nie ze mdla łem
z wra że nia – wspo mi na. Szyb ko ostu dzo -
no je go emo cje. – Sły sza łem wcze śniej
o Shaz zie i o tym, że zdo by wa po pu lar -
ność w ol brzy mim tem pie. Choć te go
ty pu mu zy ka by ła mi bar dzo od le gła,
mu szę przy znać, że udział w jej te le dy -
skach dał mi naj więk szą roz po zna wal -
ność – pod kre śla.

Pierw szy był klip do pio sen ki „Bierz,
co chcesz”, po któ rym nie mógł już przejść
spo koj nie uli cą. Póź niej by ły jesz cze:
„Egip skie no ce”, „Po wiedz mi”, „Tak bar -
dzo za ko cha ni” czy „Ktoś po łą czył nas”,
któ ry na gra li w wo kal nym du ecie. W każ -
dym te le dy sku two rzy li pa rę. Stąd chy ba
wzię ły się plot ki o tym, że Mag dę i Nor -
ma na łą czy go rą cy ro mans. – Otóż mu szę
roz wiać wszel kie spe ku la cje na ten te mat.
By łem wte dy za ję tym fa ce tem, za ko cha -
nym w jed nej z so li stek „Ma zow sza”.

Je go współ pra ca z Shaz zą trwa ła kil -
ka lat. To wa rzy szył pio sen kar ce w więk -
szo ści tras kon cer to wych. W koń cu do -
stał pro po zy cję na gra nia wła snej de biu -
tanc kiej pły ty. Krą żek z mu zy ką dan ce
uka zał się pod ty tu łem „To nie ja, to nie
ty”. Póź niej był jesz cze al bum „Dziew czy -
no z ma rzeń” i da le ko idą ce pla ny współ -
pra cy z nie ży ją cym już nie ste ty Jar kiem
Ko zi dra kiem, bra tem wo ka list ki gru py
Bajm. I wła śnie wte dy, kie dy zdo by wał
co raz więk szą po pu lar ność ja ko so li sta,
na gle znik nął z po la wi dze nia, es tra dy
i ekra nu. – Wie le oso bi stych czyn ni ków
wpły nę ło na mo ją de cy zję. Roz sta łem się
ze swo ją uko cha ną. Jed nak przede
wszyst kim cięż ko by ło mi się po go dzić
z na głym odej ściem mo jej uko cha nej ma -
my – wy zna je Nor man. Że by od re ago -
wać, zde cy do wał się na wy jazd do An glii.

Je go ser ce na le ży do Pol ski
Na emi gra cji jest już kil ka na ście lat.

Od pięt na stu miesz ka w Edyn bur gu.
Tam po znał swo ją obec ną żo nę Ka się,
z któ rą ra zem wy cho wu ją 11-let nie go
syn ka Ol ka. Pra cu je ja ko me na dżer we
wło skiej re stau ra cji. Czę sto gosz czą
w niej Po la cy. O dzi wo nie któ rzy – mi -
mo, że buj ną kie dyś czu pry nę za mie nił
na gla cę – roz po zna je w nim „te go Nor -
ma na od Shaz zy”. Kie dy o je go mu zycz -
nej prze szło ści do wie dział się Elio, wła -
ści ciel lo ka lu, za czął mu su szyć gło wę,
że by wró cił do te go, co ko cha. – Nie
bę dę uda wał, że o tym nie my śla łem.
By ło mi mi ło, kie dy ode zwał się
do mnie To mek Sam bor ski z pro po zy -
cją na gra nia pro gra mu te le wi zyj ne go,
przy po mi na ją ce go mo ją dzia łal ność es -
tra do wą. Mię dzy in ny mi dla te go zaj rza -
łem na chwi lę do Pol ski – do da -
je. – W każ dym ra zie są pew ne pro jek -
ty i trwa ją wstęp ne roz mo wy – do da je
ta jem ni czo, że by nie za pe szyć.

Ra zem z żo ną co raz czę ściej my ślą
też o po wro cie do kra ju na sta łe. Już kil -
ka lat te mu wspól nie zde cy do wa li, że
miej scem uro dze nia ich sy na bę dzie Pol -
ska, a nie Wiel ka Bry ta nia. – Kie dy je ste -
śmy w Szko cji tę sk ni my za Pol ską
i na od wrót. Ale na sze ser ca zde cy do wa -
nie na le żą do kra ju nad Wi słą – wy zna je.
Tu za czę li bu do wę swo je go ro dzin ne go
gniaz da. I tu pla nu ją się ze sta rzeć.

MAR CIN KA LI TA

FOT. MAR CIN KA LI TA, AR CHI wuM
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Nie miałem romansu z Shazzą!
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Przyj mij dzie ci i mło dzież, mło dych
ar ty stów, któ rzy przy ja dą do Rze -
szo wa z Hong Kon gu, In dii i Ukra -
iny. Pol ski pro jekt ar ty stycz no -edu -
ka cyj ny Bra ve Kids od by wa się już
po raz 10. W tym ro ku dzie ci bę dą
go ścić u ro dzin w Rze szo wie oraz
w pię ciu in nych mia stach. 

Dzie ci przy jeż dża ją ce do Pol ski w ra -
mach Bra ve Kids przez dwa ty go dnie
miesz ka ją w do mach pol skich ro dzin.
W tym cza sie bio rą udział w warsz ta tach
ar ty stycz nych, wspól nie przy go to wu jąc
spek ta kle. Uni ka to we, bo łą czą ce kul tu -
ry i tra dy cje nie raz od le głe od sie bie o ty -
sią ce ki lo me trów. 

– Bra ve Kids są nie sa mo wi cie otwar -
te, spon ta nicz ne, szyb ko na wią zu ją do bre
re la cje, a róż ni ce kul tu ro we trak tu ją jak
skarb ni cę in spi ra cji. Wi dać to w trak cie
ich wy stę pów sce nicz nych, w cza sie
warsz ta tów, ale też w zwy kłych sy tu -
acjach na co dzień. Wcze śniej sa ma go ści -
łam dzie ci i prze ko na łam się, że to naj -
pięk niej sza część pro jek tu. Dla te go tym
moc niej za chę cam wszyst kich do za pro -
sze nia Bra ve Kids do sie bie – mó wi Iwo -
na Fry dry szak, pro du cent wy ko naw czy
pro jek tu Bra ve Kids.

W tym ro ku od by wa się już 10. edy -
cja Bra ve Kids, w sto li cy Pod kar pa cia
po raz dru gi. Ja kie wra że nia i wspo mnie -
nia po zo sta ły po ubie gło rocz nej edy cji?
Ro dzi na rze szo wia ni na An drze ja Sro ki
go ści ła dwie dziew czy ny ze Sło wa cji, Bo -
że nę i San drę. 

– Sta ra li śmy się z ca łych sił, aby
stwo rzyć im dru gi dom. Z każ dym ko lej -
nym dniem ob ser wo wa li śmy jak pra cu ją,
uczą się, wy mie nia ją do świad cze nia z ko -
le ga mi i ko le żan ka mi z in nych kra jów. Fi -
nal ne przed sta wie nie na rze szow skim
Ryn ku ob ser wo wa li śmy z du mą i ra do -
ścią – mó wi An drzej Sro ka.

W ra mach te go rocz nej edy cji po zna -
my gru py tan ce rek z Do li ny Deh ra dun
w pół noc nych In diach, a tak że ar ty stów
te atral nych ze wschod niej Ukra iny (z re -
jo nu Don ba su) oraz Hong Kon gu. Dzie ci
przy ja dą do Rze szo wa 15 czerw ca.

-Je stem prze ko na na, że te go rocz na
edy cja Bra ve Kids bę dzie jesz cze barw -
niej sza niż ubie gło rocz na, ale naj waż niej -
sza jest nie po wta rzal na at mos fe ra, któ rą
ro dzi ny gosz czą ce współ two rzą z dzieć mi
z ca łe go świa ta – mó wi Ju sty na Wa rec ka,
ko or dy na tor ka pro jek tu w Rze szo wie. 

In for ma cje do ty czą ce re kru ta cji ro -
dzin są do stęp ne rów nież na stro nie pro -
jek tu: www.bra ve kids.eu. Moż na tam
rów nież zna leźć kon takt do or ga ni za to -
rów w Rze szo wie. 

Bra ve Kids 2019 w sze ściu mia stach
W te go rocz nej edy cji Bra ve Kids we -

zmą rów nież udział gru py m. in. z Sal wa -
do ru, Ko lum bii, Ka zach sta nu, Es to nii,
Ko rei Po łu dnio wej, Ke nii, Pa le sty ny, Pe -
ru czy Gru zji. Dzie ci bę dą go ścić u ro -
dzin, po za Rze szo wem, rów nież w we
Wro cła wiu, Lesz nie, Ra dzie jo wi cach,
Bia łym sto ku oraz, po raz pierw szy na Po -
mo rzu, w Gdań sku. W każ dym z miast

bę dzie oka zja do zo ba cze nia grup pod -
czas wy stę pów ar ty stycz nych oraz spo -
tka nia się z dzieć mi w ra mach in nych
wy da rzeń. Łącz nie w pro jek cie weź mie
udział ok. 150 dzie ci (rów nież z Pol ski). 

30 czerw ca uczest ni cy Bra ve Kids
spo tka ją się w Obor ni kach Ślą skich nie -
da le ko Wro cła wia, gdzie bę dą przy go to -
wy wać wiel ki spek takl fi na ło wy. Wi do -
wi sko zo ba czy my 7 i 9 lip ca na du żej sce -
nie Te atru Pol skie go we Wro cła wiu. To
nie zwy kłe wy da rze nie, za każ dym ra zem
za ska ku ją ce po my sło wo ścią i ener gią
mło dych ar ty stów. W ubie głym ro ku
spek takl od był się we wro cław skiej Ha li
Stu le cia, przy cią ga jąc 1800 wi dzów. 

W tym ro ku, już po raz dru gi, od bę -
dzie się też pro jekt to wa rzy szą cy Bra ve

Kids – Reu nion, w ra mach któ re go spo -
ty ka ją się wy bit nie uzdol nie ni ar ty stycz -
nie uczest ni cy po przed nich edy cji pro -
jek tu. W ra mach Reu nion w Wał brzy chu
oraz w War sza wie i we Wro cła wiu spo -
tka się uta len to wa na mło dzież z Ugan dy,
In dii, Ira nu, Ne pa lu, Gru zji i Pol ski, łącz -
nie ok. 30 ar ty stów. Wspie ra ni przez Jac -
ka Ti min ge riu, re ży se ra te atral ne go,
przy go tu ją wła sny spek takl na fi na ło we
wi do wi sko Bra ve Kids 2019. 

Do daj my, że Bra ve Kids 2019 od by -
wa się rów nież za gra ni cą, w tym ro ku
w Es to nii, In diach, Gru zji i Ru mu nii. 

10 lat pro jek tu 
We wszyst kich do tych cza so wych

edy cjach pro jek tu Bra ve Kids wzię ło

udział łącz nie 1500 dzie ci ze 180 grup ar -
ty stycz nych, a w swo ich do mach go ści ło
je 500 pol skich ro dzin z 13 miast. 

Pro jekt ar ty stycz no -edu ka cyj ny Bra -
ve Kids po wstał w 2009 ro ku przy wro -
cław skim Bra ve Fe sti val, jed nym z naj -
bar dziej uzna nych i pre sti żo wych wy da -
rzeń kul tu ral nych Wro cła wia i Pol ski.
Głów nym or ga ni za to rem i po my sło daw -
cą Bra ve Kids jest wro cław skie Sto wa -
rzy sze nie Kul tu ry Te atral nej Pieśń Ko zła.
Edy cje od by wa ją ce się w każ dym z miast
or ga ni zo wa ne są w part ner stwie z lo kal -

ny mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i in -
sty tu cja mi kul tu ry. 

Or ga ni za to rem Bra ve Kids w Rze -
szo wie jest Sto wa rzy sze nie W Kra inie
Źró deł, a part ne ra mi Es tra da Rze szow -
ska i Fe sti wal Wschód Kul tu ry – Eu ro -
pej ski Sta dion Kul tu ry oraz szko ła ję zy ka
an giel skie go dla dzie ci Ear ly Sta ge. 

wię cej in for ma cji: 
www.bra ve kids.eu 
oraz www.fa ce bo ok.com/Bra ve Kids
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Zostań rodziną Brave Kids w Rzeszowie
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Mój jest ten kawałek zieleni…
Jak stworzyć wiosenną oazę na balkonie i w ogrodzie?

Kie dy po je sien no -zi mo wej po rze
nad cho dzi wio sna, każ dy no wy pą -
czek czy li stek cie szy ni czym naj lep -
szy pre zent, bo za po wia da dłu gie,
peł ne słoń ca, ra do ści i zie le ni mie -
sią ce. Nie ste ty, na tłok co dzien nych
obo wiąz ków spra wia, że nie za wsze
mo że my się na cie szyć bu dzą cą się
do ży cia przy ro dą tak, jak by śmy
chcie li. Ci, któ rzy dys po nu ją wła -
snym ogro dem są praw dzi wy mi
szczę ścia rza mi, ale na wet na naj -
mniej szym bal ko nie moż na so bie
stwo rzyć wła sną „oa zę” zie le ni
i świa tła, któ rych tak bar dzo bra ko -
wa ło nam przez ostat nie pół ro ku.

Pierw szym, co przy cho dzi na myśl to
do brze zna ne i nie sa mo wi cie prak tycz ne
roz wią za nia – do nicz ki wie sza ne po ze -
wnętrz nej stro nie bal ko no wej ba rier ki

(nie zaj mu ją prze strze ni na sa mym bal -
ko nie) i lamp ki so lar ne. Te ostat nie są
eko lo gicz ne i eko no micz ne – czer pią
i od da ją ener gię sło necz ną, więc nie wy -
ma ga ją do stę pu do źró dła prą du, a co
za tym idzie nie mu si my mar twić się
pod łą cze niem uciąż li wych ka bli do wnę -
trza miesz ka nia. Do te go wy stę pu ją
w prze róż nych wa rian tach. Mo że my wy -
brać ta kie, któ re da się za wie sić, np.
na ba rier kach, sznur kach na pra nie, ha -
czy kach wmon to wa nych w ścia nę czy
np. na ga łąz kach drzew ka oliw ne go, du -
żej ju ki, pal my czy in nej wy so kiej ro śli ny
w do nicz ce, o ile ma my na nią miej sce
na bal ko nie i chce my ją wy eks po no wać
na ze wnątrz.

– Mo że się jed nak oka zać, że świa tło
lam pek prze szka dza nam, kie dy opusz -

cza my bal kon i chce my się zre lak so wać
we wnę trzu. Je śli ro le ta czy za sło na to
za ma ło, war to po my śleć o tym, by owe
lamp ki zna la zły się moż li wie jak naj ni żej,
na wet na po zio mie pod ło gi – ra dzi eks -
pert ka w dzie dzi nie de ko ro wa nia wnętrz
z mar ki KiK i do da je: – mo że my je umie -
ścić w do nicz ce lub z kil ku z nich stwo -
rzyć kom po zy cję w wa zo nie – np. ra zem
ze świe ży mi ga łąz ka mi for sy cji, wi śni, ba -
zi al bo buksz pa nu. 

Po wróć my jesz cze na chwi lę do kwe -
stii kwia tów na bal ko nie. Nie każ dy lu bi
ko lo ro we ró że, sur fi nie czy pe lar go nie,
a to zwy kle wła śnie te ga tun ki naj czę ściej
upra wia się w wie sza nych na ba rier kach
do nicz kach. Tym cza sem bal kon to rów -
nież świet ne miej sce do ho dow li wła -
snych ziół, a na wet wa rzyw. – Je śli je ste -

śmy w sta nie wy go spo da ro wać odro bi nę
prze strze ni na pod ło dze, mo że my po sta -
wić na bal ko nie ziel nik na nóż kach z prze -
zro czy stą po kry wą. Mo że my w nim
w wy god ny spo sób ho do wać róż ne go ro -
dza ju kieł ki, ba zy lię, ty mia nek i in ne zio -
ła, szczy pior, a na wet po mi dor ki czy ma -
łe pa prycz ki – wy li cza eks pert ka KiK. Ra -
dość i sa tys fak cja z go to wa nia po traw,
do któ rych wy ko rzy sta my wła sno ręcz nie
wy pie lę gno wa ne ro śli ny, jest na praw dę
ogrom na. A do te go ma my pew ność, że
do ich upra wy nie zo sta ły wy ko rzy sta ne
żad ne nie zdro we che mi ka lia.

A jak umi lić so bie prze by wa nie
w ogro dzie lub na dział ce, je śli ta ki mi
dys po nu je my? – Spo so bów jest oczy wi -
ście mnó stwo. Kwe stia te go, ja ki mi ro śli -
na mi chce my się ota czać, jest bar dzo
oso bi sta – jed nym wy star czy rów no

przy strzy żo ny, so czy ście zie lo ny traw nik,
in ni re lak su ją się przy pie lę gna cji ko lo ro -
wych, peł nych kwia tów ra ba tek – za uwa -
ża eks pert ka KiK. Je śli jed nak ma rzy
nam się, by w tym ro ku do dać coś „eks -
tra”, pro po zy cji nie bra ku je.

Dzie ci na przy kład z pew no ścią by ły -
by za chwy co ne wła sną pia skow ni -
cą. – Nie mu si być du ża – w koń cu nie
ma słu żyć ca łe mu osie dlu. Do brze jed -
nak, by by ła es te tycz na i funk cjo nal na,
czy li naj le piej ta ka, któ ra ma wbu do wa ną
osło nę przed desz czem lub ostrym słoń -

cem. Na noc wy star czy ją opu ścić i nie
mu si my się mar twić, że na dru gi dzień
pia sek bę dzie mo kry lub za bru dzo -
ny – ra dzi spe cja list ka KiK. 

W ogro dzie czy na dział ce nie mo że
oczy wi ście za brak nąć rów nież wy god -
nych fo te li i sto li ka. – Te wy ko na ne z rat -
ta nu lub je go imi ta cji wciąż na le żą do naj -
po pu lar niej szych, nie mu szą być dro gie,
nie są kło po tli we w utrzy ma niu i świet -
nie się pre zen tu ją. Do te go ła two do brać
do nich do ni ce czy skrzy nie na ko ce lub
dzie cię ce za baw ki, bo i ta kich pro duk tów
z te go ma te ria łu nie bra ku je – do po wia da
sty list ka. Na sze oto cze nie zy ska dzię ki
te mu na spój no ści, a do te go nie bę dą
przy ćmie wać te go, co naj waż niej -
sze – zie le ni.

FOT. KIK
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Wygraj mecz z Agnieszką Radwańską w licytacji dla UNICEF
21 maja 2019 w krakowskiej Tauron Arena odbędzie się
benefis najlepszej polskiej tenisistki w historii – Agnieszki
Radwańskiej. Z tej okazji sportsmenka przygotowała wiele
atrakcji. Wśród nich jest możliwość rozegrania meczu „tie-
break” z najsłynniejszą polską tenisistką, który można
wygrać w specjalnej licytacji.

Aukcja „Pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie”
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy
UNICEF. Będzie prowadzona od 2 do 15 maja 2019 za
pośrednictwem platformy Allegro. Szczęśliwy zwycięzca aukcji będzie
miał możliwość rozegrania meczu „tie-break” z Agnieszką Radwańską
podczas jej benefisu. Cena wywoławcza aukcji to 1000 zł.

Bardzo cieszę się, że w ramach benefisu, możemy zrobić tak wiele
dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Mam nadzieję, że te
środki pomogą dzieciom rozwijać swoje pasje, tak jak ja rozwijałam
swoją w dzieciństwie – powiedziała Agnieszka Radwańska, Ambasador
Dobrej Woli UNICEF.

W wydarzeniu, które uroczyście zakończy karierę zawodniczki
tenisowej, wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej m.in. Maryla
Rodowicz, Piasek, Piotr Rubik i zespół Torres Brothers.  W programie
przewidziane zostały również skecze kabaretowe, materiały wideo
dotyczące kariery tenisistki oraz wspomnienia najbliższych na temat
gwiazdy polskiego tenisa. Podczas benefisu będzie mieć miejsce
premiera piosenki i teledysku „Kochamy tenis” stworzonych specjalnie
dla tenisistki. Wśród zaproszonych gości są Angelika Kerber i Karolina
Woźniacka. Miastem Gospodarzem wydarzenia jest Kraków.

Pozyskane środki z aukcji przeznaczone będą na pomoc najbardziej
potrzebującym dzieciom, 

w ramach celów statutowych UNICEF Polska. UNICEF ratuje
więcej dzieci niż jakakolwiek inna organizacja humanitarna, otaczając je
troskliwą opieką oraz wspierając ich rodziców.

Organizatorem benefisu Agnieszki Radwańskiej jest agencja
producencka SOS Music. Partnerami benefisu są PZU, Totalizator

Sportowy, JW, Polski Związek Tenisa, Head, Poczta Polska, Hefra.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP S.A., Radio Zet,

Super Express, Wirtualna Polska i Ströer.
ŹRóDŁO:INFOwIRE.PL
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Aukcja prowadzona jest na stronie: https://charytatywni.allegro.pl/rozegranie-meczu-tie-break-z-agnieszka-radwanska-
i9686758?fbclid=IwAR1PpAFS6rFrhEOT7FgIjXM8NHn41tC4_W75KB6z_gohWuPLF-dU_ZUefCQ



Efek tyw ność pro duk cji i bez pie czeń stwo funk -
cjo no wa nia urzą dzeń bez po śred nio za le żą od za -
sto so wa nej tech ni ki na pę do wej. Prze kła da ją się
też na oszczęd no ści, któ re wy ni ka ją z zu ży cia
ener gii. Pod czas na szej kon fe ren cji po znasz sze -
reg prak tycz nych wska zó wek, któ ry mi po dzie lą
się z To bą na si eks per ci. Ser decz nie za pra sza my
do Rze szo wa po daw kę ak tu al nej wie dzy dla
pra cow ni ków bran ży pro duk cyj nej.

Za pra sza my już 13 czerw ca 2019 ro ku do Ho te lu
„Rze szów” w Rze szo wie.Udział w wy da rze niu jest bez -
płat ny, obo wią zu je re je stra cja on li ne.

w pro gra mie m. in.:
• No wo cze sne sys te my po zy cjo no wa nia i iden ty fi ka -
cja RFID
• In no wa cyj ne sys te my te ro wa nia i na pę dy li nio we
• Efek tyw ność ener ge tycz na na pę dów elek trycz nych
• Utrzy ma nie ru chu w opar ciu o ak tu al ny stan ma szyn
• Sys te my po mia ro we dla prze my słu
• Kom po nen ty au to ma ty ki ma ją ce wpływ na nie za -
wod ność ma szyn
• Ni sko kosz to wa au to ma ty za cja 

Do dat ko wo po czę ści pre lek cyj nej od bę dą się
prak tycz ne warsz ta ty: 

Po dej ście do mo ni to ro wa nia drgań w opar ciu o sys -
tem OCTA VIS.

Pod czas wy da rze nia bę dzie moż na sko rzy stać z do -
stę pu do bez płat nej pra sy bran żo wej, za po znać się z roz -
wią za nia mi de dy ko wa ny mi dzia łom Utrzy ma nia Ru chu
i pro duk cji na sto iskach kon sul ta cyj nych oraz od prę żyć
się pod czas przerw ka wo wych.

Licz ba miejsc jest ogra ni czo na!
Wy da rze nie od by wa się pod Pa tro na tem Ho no ro -

wym, Kra jo wej Izby Go spo dar czej oraz Mia sta Rze szów.
Kon takt do Or ga ni za to ra: re je stra cja@axon me dia.pl
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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.

RzeszówMedia .pl
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Dowiedz się więcej o automatyzacji i technice napędowej 

– już 13 czerwca w Rzeszowie!
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