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Do 
zobaczenia 
w Sylwestra 
w Rzeszowie

Niebawem największe przeboje zespołu zaprezentujesz
rzeszowskiej publiczności podczas wyjątkowej, sylwestrowej nocy.
Nieraz zdarzało Ci się bywać w Rzeszowie. Z czym Ci się kojarzy
nasze miasto?

- Z hotelem Rzeszów, którego nie ma.

Jest!

- No jest, ale to już nie to samo. Przyjeżdżałem do niego jeszcze z
zespołem Desant, w którym grałem w wojsku. Mieszkaliśmy w ówczesnym
hotelu z widokiem na wasz przepiękny pomnik. I niech ludzie sobie mówią co
chcą, ale on mi się akurat kojarzy bardzo dobrze. Gdybym mieszkał w
Rzeszowie, co tydzień składałbym pod nim kwiaty. Mam nadzieję, że go nie
zburzą. Pałac Kultury też nie wszystkim się podoba, a stoi. Poza tym powiem
ci, że na Podkarpaciu czuję się wyjątkowo dobrze. Przez pewien czas byłem
nawet w jednostce w Sanoku. W tamtym okresie miałem, szczególnie w
okolicach Leżajska, mnóstwo znajomych. Niektórych po latach spotkałem
nawet w Nowym Jorku.

Rozmowa z JANUSZEM PANASEWICZEM 
str.4
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Miesz kań cy Łub na po ło żo ne go
w gmi nie Dy nów mo gą już ko rzy -
stać z prze bu do wa nych trzech mo -
stów i wy re mon to wa nej dro gi po -
wia to wej. Po wiat Rze szow ski od -
bu do wał znisz czo ne przez ze szło -
rocz ne na wał ni ce obiek ty.

Gwał tow ne opa dy desz czu na te re -
nie miej sco wo ści Łub no spra wi ły, że nie -
wiel ki po tok „Łu bian ka” za mie nił się
w rwą cą rze kę. Wo da pod my ła pod po ry
trzech drew nia nych mo stów, co spo wo -
do wa ło znacz ne ogra ni cze nie ich to na żu.
Ży wioł nie oszczę dził rów nież dro gi po -
wia to wej nr 1428 re la cji Noz drzec -Łub -
no, gdzie jej spo rym od cin ku do szło
do pod my cia jezd ni i znacz ne go uszko -
dze nia chod ni ka.

In we sty cje za 8,1 mln zł
Część in we sty cji zo sta ła sfi nan so wa -

na z bu dże tu pań stwa, w ra mach usu wa -
nia skut ków klęsk ży wio ło wych
z lat 2010-2018. Ro bo ty obej mo wa ły za -
rów no od bu do wę mo stów jak i prze bu -
do wę dro gi po wia to wej. Ogó łem bra ło
w nich udział trzech wy ko naw ców. Dwa
mo sty wy re mon to wa ło Przed się bior stwo
Bu dow la ne STAL MOST Sp. z o.o. Je -
den most re mon to wał STRA BAG Sp.
z o.o. zaś dro gę po wia to wa prze bu do wa -
ło Miej skie Przed się bior stwo Dróg i Mo -
stów Sp. z o.o., Re mont mo stów obej -
mo wał – wy mia nę ist nie ją ce go, sta lo wo -
-drew nia ne go ustro ju no śne go na no wy,
trwa ły, speł nia ją cy wy mo gi bez pie czeń -

stwa i użyt ko wa nia; wy od ręb nio no ciąg
pie szy a tak że wy ko na no ada pta cję pod -
pór mo stów i za bez pie czo no go
przed pod my wa niem. In we sty cja kosz to -
wa ła 2,9 mln. zł z cze go wspo mnia ne do -

fi nan so wa nie z bu dże tu pań stwa wy nio -
sło 2,1 mln zł a po zo sta łe 800 tys. zł to
wkład wła sny Po wia tu Rze szow skie go.

Prze bu do wa dro gi po wia to wej
Nr 1428R Noz drzec – Łub no współ fi -

nan so wa na by ła z Rzą do we go Pro gra mu
na Rzecz Roz wo ju oraz Kon ku ren cyj no -
ści Re gio nów po przez Wspar cie Lo kal nej
In fra struk tu ry Dro go wej. War tość ro bót
wy nio sła 5,2 mi lio na zło tych. Do fi nan so -
wa nie z Bu dże tu Pań stwa sta no wi ło 2,4
mi lio na zło tych. Wkład wła sny po wia tu
rze szow skie go wy niósł 2,4 mi lio na zło -
tych, a wkład gmi ny Dy nów – 435 ty się -
cy zło tych.

W ra mach pro jek tu wy ko na no prze -
bu do wę dro gi na od cin ku 7,9 km.
Wzmoc nio no mię dzy in ny mi ist nie ją cą
kon struk cję jezd ni, wy ko na no no we war -
stwy na wierzch ni z be to nu as fal to we go,
któ re zo sta ły one wzmoc nio ne siat ką
z włók na szkla ne go. Prze bu do wa no sys -
tem od wod nie nia dro gi (ro wy otwar te
i rów kry ty). Wy mie nio no prze pu sty
pod ko ro ną dro gi i umoc nio no po bo cza.
Po nad to prze bu do wa no skrzy żo wa nie
z dro gą wo je wódz ką i dro gą po wia to wą
oraz wy ko na no dwa przej ścia dla pie -
szych o pod wyż szo nym stan dar dzie (pa -
ski wi bra cyj ne). Do dat ko wo za mon to -
wa no ele men ty zwięk sza ją ce bez pie czeń -
stwo ta kie jak ba rie ry ener go chłon ne,
i ba rie ry wy gra dza ją ce ruch pie szy.

Prio ry tet sa mo rzą do wy
Pod czas uro czy ste go otwar cia wspo -

mnia nych obiek tów obec ni by li Sta ro sta
Rze szow ski Jó zef Jo dłow ski, rad ni po -
wia tu rze szow skie go, przed sta wi cie le

władz wo je wódz kich i lo kal ni sa mo rzą -
dow cy. Dro ga re la cji Noz drzec –Łub no
jest jed nym z waż niej szych cią gów ko -
mu ni ka cyj nych po nie waż pro wa dzi ona
przez po wiat rze szow ski, od gra ni cy ad -
mi ni stra cyj nej po wia tu brzo zow skie go
do dro gi wo je wódz kiej Nr 884.

– Sta ra my się być bli sko na szych
miesz kań ców, a dzię ki uno wo cze śnio nej
in fra struk tu rze ma my do nich jesz cze
bli żej. Dro gi, mo sty łą czą miej sca i lu dzi,
skra ca ją dzie lą ce ich od le gło ści. In we sto -
wa nie w in fra struk tu rę dro go wo -mo sto -
wą spra wia, że szyb ko i spraw nie mo że -
my do je chać do naj mniej szych, po wia to -
wych miej sco wo ści. Re mont te go frag -
men tu na szej po wia to wej in fra struk tu ry
jest jed nym z po zy tyw nych przy kła dów
z Pod kar pa cia na dzia ła nia wpi su ją ce się
w two rze nie do stęp no ści ko mu ni ka cyj -
nej re gio nu. Niech te zmo der ni zo wa ne
mo sty i dro gi spa ja ją na sze spo łecz no -
ści – niech do brze słu żą miesz kań com
i lo kal ne mu biz ne so wi –po wie dział Sta -
ro sta Rze szow ski Jó zef Jo dłow ski.

Po wiat Rze szow ski ko lej ny raz do -
wiódł iż sa mo dziel nie po dej mu je ini cja -
ty wę sa mo rzą do wą. Bu du je i re mon tu je
dro gi, two rzy stre fy in we sty cyj ne ma ją ce
prze ło że nie na no we miej sca pra cy, in -
we stu je w obiek ty oświa ty, służ by zdro -
wia i po mo cy spo łecz nej wy cho dząc na -
prze ciw ocze ki wa niom swo ich miesz kań -
ców. Woj. 

Gruntowny remont drogi i trzech mostów w Łubnie

Ubiegłoroczne rzęsiste opady deszczu zniszczyły infrastrukturę drogową 
w Łubnie. Dzięki inwestycji Powiatu Rzeszowskiego udało się odbudować drogę
i odremontować 3 mosty.  
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Uro dził się 18 stycz nia 1956 ro ku
w Lip sku. Wo ka li sta roc ko we go ze -
spo łu La dy Pank, z któ rym na grał
kil ka dzie siąt płyt i wy lan so wał
dzie siąt ki prze bo jów. Ma trzech sy -
nów. W tym Bru na i Jul ka, je de na -
sto let nie bliź nia ki z obec ną part -
ner ką Ewą.

La dy Pank to ewe ne ment
na pol skim ryn ku mu zycz nym. je -
ste ście jed nym z naj dłu żej, z krót ki -
mi prze rwa mi, gra ją cym ze spo łem.
Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że naj -
czę ściej skła dy opusz cza ły wo ka -
list ki. Na czym po le ga wasz fe no -
men? To praw dzi wa przy jaźń czy
mę ska so li dar ność?

– My ślę, że wszyst kie go po tro chu.
Czę sto so bie sia da my i ob ga du je my
wszel kie spra wy, bez ście my. Mó wi my
co nas bo li, co nam się nie po do ba. Sko -
ro tak do brze czu je my się ze so bą to wa -
rzy sko, to i cza sem ja kaś pły ta nam z te -
go wyj dzie (uśmiech). Po pro stu lu bi my
się i sza nu je my ja ko lu dzie. Uwa żam, że
gra nie w ze spo le to wiel ka sztu ka. So li sta
ma swój for te pian czy in ny in stru ment
i ty le. My wie my, że je śli na wet pa da ją
moc ne, gorz kie sło wa to one są po coś.
Ostat nio po kłó ci łem się z na szym ba si -
stą, ale od cho dząc od sto łu, pod sze dłem
do nie go, prze pro si łem i po ca ło wa łem
w ły si nę. My po pro stu nie zaj mu je my
się du pe re la mi. Każ dy z nas za dru gim
sko czył by w ogień.

Ma cie na swo im kon cie po -
nad 20 płyt. Nie któ rzy gra ją cy dłu -
żej, nie mo gą po szczy cić się ta ką
bo ga tą dys ko gra fią.

– Je ste śmy bar dzo ener ge tycz nym
ze spo łem. Po za tym Ja nek to bar dzo
płod ny twór ca.

Ty rów nież!
– Chcia łeś mi do ku czyć? Tro chę je stem

(śmiech). Mam cu dow ne bliź nia ki i bar dzo
je lu bię. Po wiem na wet, że ko cham!

Do ro dzi ny wró ci my za chwi lę.
Chciał bym jesz cze po zo stać
przy twór czo ści ze spo łu. Dzie siąt ki
nu me rów La dy Pank to praw dzi we
prze bo je. Masz ta kie, któ re są
szcze gól nie bli skie Twe mu ser cu?

– Oczy wi ście, że tak. I wbrew po zo -
rom nie są to prze bo je, któ re śpie wa ko -
lej ne po ko le nie, czy li „Mniej niż ze ro”,
„Kry zy so wa na rze czo na” czy „Fa bry ka
małp”. W mo im krę go słu pie naj bar dziej
mi drga ją „Zam ki na pia sku”, „Sztu ka la -
ta nia” i „Zo staw cie Ti ta ni ca”.

Te ty tu ły ma ją wspól ny mia now -
nik – nie pew ność i smu tek.

– A sły sza łeś kie dyś we so łą pio sen kę
La dy Pank, Bud ki Su fle ra czy Re pu bli ki?
Wszyst kie są smut ne. W na szym przy -
pad ku mo że po za jed ną „Słoń cem opę ta -
ni”, któ rą pi sa łem do słow nie na ko la nie.

Resz ta po wsta ła na ple cach?
– Ha ha ha (śmiech)! By li śmy wte -

dy w trak cie se sji na gra nio wej. Bra ko -
wa ło nam jed ne go nu me ru. A tu czas
w stu dio się koń czy. Chłop cy po szli
na obiad, a Le szek Ka miń ski, któ ry był
re ali za to rem ma te ria łu za py tał mnie
czy na pi szę coś na szyb ko. By ło la to,
też mi się spie szy ło na urlop, a po nie -
waż od za wsze fa scy no wał mnie film
„Spa le ni słoń cem”, wy skro ba łem
„opę ta nych”. I pro szę, in ni sie dzą
nad tek stem go dzi na mi, a mnie wy -

star czy ło pięć mi nut i stwo rzy łem hit
(uśmiech).

Ro zu miem, że lu bisz słoń ce?
– Cho dzi ło mi ra czej o sztu kę ro syj -

ską. Ża łu ję, że nie znam ro syj skie go, ale
do sko na le ro zu miem ich twór czość.
Uwiel biam ro syj ską li te ra tu rę. Za uważ,
że Ro sja ma na swo im kon cie naj wię cej
li te rac kich No bli. Choć i na szych przy by -
wa. Gra tu lu ję pa ni Ol dze To kar czuk!

Pu ti na też lu bisz?
– Nie i po dej rze wam, że ni gdy nie

bę dzie mo im przy ja cie lem. Ale nie ga daj -
my o po li ty ce, bo za czy na mnie mdlić.

Za tem wróć my do ro dzin nych
kli ma tów. Kie dy w la tach osiem dzie -
sią tych na gry wa łeś pły tę do fil mu
ani mo wa ne go „ja cek i Pla cek”, po -
dej rze wa łeś że kie dyś spo tka Cię to
w ży ciu na praw dę?

– Nie, ni gdy. Kie dy Ewa wy zna ła mi,
że jest w cią ży, po wie dzia łem „W po -
rząd ku”. A ona do mnie „Nic nie ro zu -
miesz, bę dą dwa”. Nie ukry wam, że by -
łem tro chę prze ra żo ny. Kil ka no cy nie
prze spa łem, roz my śla jąc jak to bę dzie
i czy so bie po ra dzę.

Pew nie in ne emo cje To bą tar ga -
ły, kie dy ro dził się Twój pier wo rod ny?

– Zde cy do wa nie. Woj tek uro dził się
jesz cze przed La dy Pank. Mia łem wte dy
dwa dzie ścia kil ka lat, by łem w woj sku.
Zu peł nie ina czej pa trzy łem na świat. Te -
raz doj rza łem o te pa rę lat (śmiech).

ja kim oj cem je steś dla bliź nia -
ków? Grasz z ni mi w pił kę?

– Oczy wi ście, choć oni gra ją le piej
ode mnie. By łem do brze za po wia da ją -
cym się pił ka rzem. Gdy przy szła mu zy -
ka, sport od sta wi łem na bok. Ale nie mo -
gę się na dzi wić, że dziś nikt nie gra tak
do brze jak ja dwa dzie ścia osiem lat te -

mu. I odzie dzi czył to po mnie Bru no,
któ ry na mo je nie szczę ście tra fi do Le gii.
Gro zi mu ka rie ra pił kar ska. Zresz tą nie
ma się cze mu dzi wić, sko ro uro dził się
w szpi ta lu na Czer nia kow skiej, tuż obok
sta dio nu. Ju lek jest in ny. Na tę chwi lę
nie po tra fię po wie dzieć czy pój dzie
w mu zę czy zo sta nie in ży nie rem. Chłop -
cy w ogó le bar dzo się od sie bie róż nią.

jak to bliź nia ki.
– Zga dza się (uśmiech).

Nie ba wem naj więk sze prze bo je
ze spo łu za pre zen tu jesz rze szow skiej
pu blicz no ści pod czas wy jąt ko wej,
syl we stro wej no cy. Nie raz zda rza ło
Ci się by wać w Rze szo wie. Z czym Ci
się ko ja rzy na sze mia sto?

– Z ho te lem Rze szów, któ re go nie ma.

jest!
– No jest, ale to już nie to sa mo.

Przy jeż dża łem do nie go jesz cze z ze spo -
łem De sant, w któ rym gra łem w woj sku.
Miesz ka li śmy w ów cze snym ho te lu z wi -
do kiem na wasz prze pięk ny po -
mnik. I niech lu dzie so bie mó wią co
chcą, ale on mi się aku rat ko ja rzy bar dzo
do brze. Gdy bym miesz kał w Rze szo wie,
co ty dzień skła dał bym pod nim kwia ty.
Mam na dzie ję, że go nie zbu rzą. Pa łac
Kul tu ry też nie wszyst kim się po do ba,
a stoi. Po za tym po wiem ci, że na Pod -
kar pa ciu czu ję się wy jąt ko wo do brze.
Przez pe wien czas by łem na wet w jed no -
st ce w Sa no ku. W tam tym okre sie mia -
łem, szcze gól nie w oko li cach Le żaj ska,
mnó stwo zna jo mych. Nie któ rych po la -
tach spo tka łem na wet w No wym Jor ku.

Wie lu miesz kań ców Pod kar pa -
cia wy emi gro wa ło za oce an.

– Na szczę ście mnie to nie gro zi. Je -
stem za ko cha ny w na szym kra ju.

RoZ Ma WIał MaR CIN Ka LI Ta

Im pre za roz pocz nie się 31 grud -
nia o 20.30 na rze szow skim Ryn ku.
Już na sa mym po cząt ku pu blicz ność
roz ko ły sze zna ny nie tyl ko fa nom mu -
zy ki reg gae nie po wta rzal ny Me sa jah.
Na stęp nie na sce nie po ja wi się gwiaz -
da mło de go po ko le nia – cha ry zma -
tycz ny Ada mo RUD NIK, któ re go
wszy scy do sko na le ko ja rzą z gło śne go
hi tu „Za wsze co ce lu!”. No wy Rok
po wi ta my przy roc ko wych prze bo -
jach le gen dar nej gru py La dy Pank.
Wszy scy ar ty ści za gra ją w 100 pro -
cen tach na ży wo! Tra dy cyj nie, kil ka
mi nut przed pół no cą, ży cze nia miesz -
kań com Rze szo wa zło ży pre zy dent
mia sta – Ta de usz Fe renc. No wo rocz -
ną im pre zę uświet ni rów nież spek ta -
ku lar ny po kaz la se rów.

Wy jąt ko wy kon cert otwo rzy
o 20: 30 nie sa mo wi ty Me sa jah – wo ka -
li sta, au tor tek stów, pro du cent, kom -
po zy tor, jed na z waż niej szych po sta ci
współ cze snej pol skiej mu zy ki reg gae.
Me sa jah jest au to rem zu peł nie no wej
ja ko ści na pol skiej sce nie mu zycz nej.
Ener gia to wa rzy szą ca je go wy stę pom
jest tak nie sa mo wi ta, że pu blicz ność
na kon cer tach ba wi się aż do ostat nie -
go dźwię ku. Te zdol no ści, nie po wta -
rzal na bar wa gło su i wiel ka prze bo jo -
wość za pew ni ły mu moż li wość wy stę -
pów na naj waż niej szych im pre zach
mu zycz nych, ta kich jak One Lo ve So -
und Fest, Ostró da Reg gae Fe sti val, Re -
ga ło wi sko, Reg ga eland i wie lu in nych.
Otwie rał kon cer ty dla ta kich ar ty -
stów, jak: Gen tle man, Shag gy, Siz zla,

Ju nior Kel ly, Ste phen Mar ley, Wu
Tang Clan, An tho ny B czy Al bo ro sie.
Pod czas im pre zy syl we stro wej ar ty sta
wy ko na swo je naj więk sze hi ty, wśród
któ rych usły szy my m. in.: „Szu ka jąc
szczę ścia”, „Każ de go dnia” czy „Lep szą
po ło wę”.

Ko lej ną gwiaz dą Syl we stra w Rze -
szo wie bę dzie nie zwy kły Ada mo
RUD NIK, któ ry jest do sko na le zna ny,
ja ko gwiaz da naj lep sze go prze ka zu!
Kil ka lat te mu Ada mo RUD NIK osią -
gnął sze reg suk ce sów sta jąc się roz po -
zna wal nym ar ty stą mło de go po ko le -
nia, nio są cym za po śred nic twem swo -
jej twór czo ści po zy tyw ny prze kaz. Na -
gra ny przez Ada mo RUD NI Ka i je go
ko le gów sin giel „Za wsze do ce lu” osią -
gnął po ziom sprze da ży zło te go krąż ka

i otrzy mał m. in. na gro dę spe cjal ną
w Ope rze Le śnej w So po cie pod czas
kon cer tu „Ra dio wy Prze bój Ro -
ku – Su per Hit FM”. Dla Ada mo to
wciąż ma ło! Ar ty sta szy ku je się do wy -
da nia pły ty z wy bu cho wą mie szan ką
po pu, ska, reg gae, fun ky i oczy wi ście
ra pu, a że „Zmie rza za wsze do ce lu”,
to pew nie i tym ra zem go osią gnie!
Utwo ry z no wej pły ty Ada mo RUD -
NI Ka usły szy my już pod czas Syl we stra
na rze szow skim ryn ku.

Kul mi na cją no wo rocz nej im pre zy
bę dzie kon cert le gen dar nej gru py La dy
Pank – jed ne go z naj po pu lar niej szych
i naj bar dziej roz po zna wal nych pol skich
ze spo łów roc ko wych. La dy Pank po -
wstał we Wro cła wiu w 1981 ro ku z ini -
cja ty wy gi ta rzy sty i kom po zy to ra, Ja na

Bo ry se wi cza, zwią za ne go wcze śniej
z gru pą Bud ka Su fle ra oraz An drze ja
Mo giel nic kie go – głów ne go au to ra tek -
stów. Wo ka li stą gru py zo stał wkrót ce
Ja nusz Pa na se wicz. Pierw szy dłu go gra -
ją cy al bum ze spo łu za ty tu ło wa ny „La -
dy Pank” (1983) roz szedł się w po nad
mi lio no wym na kła dzie i do dziś po zo -
sta je jed ną z naj waż niej szych płyt w hi -
sto rii pol skiej mu zy ki roz ryw ko wej.
Ze spół do ro bił się im po nu ją cej dys ko -
gra fii, na któ rą skła da się oko ło trzy -
dzie stu płyt (nie li cząc re edy cji) oraz
kil ka set utwo rów, wśród któ rych znaj -
du ją się ta kie nie śmier tel ne prze bo je,
jak: „Mniej niż ze ro”, „Fa bry ka małp”
i „Tańcz głu pia, tańcz”, któ re oczy wi -
ście usły szy my na ży wo pod czas Syl -
we stra w Rze szo wie.

Do zobaczenia w Sylwestra w Rzeszowie
Rozmowa z JANUSZEM PANASEWICZEM 

Sylwester na rzeszowskim Rynku
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Re por ter i pre zen ter Te le wi zji Pol -
skiej. Po pu lar ność przy nio sło mu
współ pro wa dze nie pierw szej edy cji
pro gra mu „The Vo ice of Po land”.
Dziś jest re por te rem „„Py ta nia
na śnia da nie” oraz pro wa dzą cym
ma ga zyn kul tu ral ny „Lajk!”
w TVP 2. Mi ło śnik po pkul tu ry, mu -
zy ki, te atru, fil mu, mo dy, spor tu
i po dró ży.

ostat nio dość czę sto go ścisz
na Pod kar pa ciu i w sa mym Rze szo -
wie.

– To praw da. Ale za le d wie
od dwóch lat. Wcze śniej, nie dla te go, że
nie by ło mi po dro dze, ale naj zwy czaj niej
nie by ło oka zji. Pierw szy raz od wie dzi -
łem Rze szów w 2017 ro ku, kie dy po cho -
dzą ca stąd Ali cja Re ga mia ła wy je chać
na Eu ro wi zję Ju nior. Przy je cha łem re ali -
zo wać ma te riał o niej i jej przy go to wa -
niach do kon kur su. W ze szłym ro ku z ko -
lei po pro wa dzi łem Car pa thia Fe sti val,
a w tym to wa rzy szy łem w Rze szo wie
eki pie pod czas let niej tra sy Dwój ki.
W mię dzy cza sie by wa łem tu taj tak że, że -
by przy go to wać ma te riał o Ani ce Dą -
brow skiej, zwy cięż czy ni „The Vo ice
Kids” czy o Mu zeum Do bra no cek. Cie -
szę się, że pod czas każ dej z tych wi zyt
uda ło mi się zwie dzić mia sto, od wie dzić
naj prze róż niej sze pla ców ki kul tu ry. Te -
raz już wiem, że na wet pry wat nie chęt -
nie bę dę tu wra cał, bo Rze szów zro bił
na mnie ogrom nie po zy tyw ne wra że nie. 

Wspo mnia łeś dwa mło de ta len -
ty. Trze ba wspo mnieć tak że o tym
naj waż niej szym. Zwy cięż czy ni ubie -
gło rocz nej Eu ro wi zji ju nior, Rok sa -
na Wę giel tak że po cho dzi z Pod kar -
pa cia. To wa rzy szy łeś jej nie mal
od po cząt ku w dro dze do te go suk -
ce su.

– Fak tycz nie. Ob ser wo wa łem jej na -
gra nia te le dy sku do pio sen ki eu ro wi zyj -
nej w War sza wie. To wa rzy szy łem
przed wy jaz dem do Miń ska i w sa mym
fi na le kon kur su. Na wła sne oczy wi dzia -
łem pró by, to jak roz wi ja swo je skrzy dła.
By łem tuż obok tak że po jej po wro cie
do kra ju. Je ste śmy w sta łym kon tak cie.
Moc no jej ki bi cu ję. Cie szę się, że mo gę
być świad kiem na ro dzin gwiaz dy.

Za rów no pry wat nie, jak
i na ekra nie spra wiasz wra że nie
bar dzo uło żo ne go i grzecz ne go
chłop ca. ale po dob no po zo ry my lą?

– Do kład nie (śmiech). Od dziec ka
uwiel bia łem wspi nać się na drze wa, bi -
łem się z ko le ga mi, do ku cza łem są siad -
kom. W mo im ro dzin nym Skar ży sku
ucho dzi łem za po dwór ko we go roz ra bia -
kę. Dziś już z te go wy ro słem. Choć ten
dzie cię cy tem pe ra ment dość moc no za -
har to wał mnie na do ro słe ży cie i nie za -
mie nił bym tych mło dzień czych lat
na żad ne in ne. Kie dy po peł nia łem błąd,
do sta wa ło mi się od ro dzi ców, ale na gra -
dza li mnie z ko lei za do bre oce ny w szko -
le. By łem ty po wym chło pa kiem z klu -

czem na szyi i ka nap ka mi w ple ca ku.

jak dziś, ja ko nie kwe stio no wa -
ną gwiaz dę te le wi zji, po strze ga ją
Cię by łe są siad ki?

– Są ze mnie dum ne. Po do ba im się
to, co ro bię za wo do wo. Nie tyl ko
w Skar ży sku spo ty kam się na ogół z mi -
ły mi re ak cja mi. To bar dzo mi łe, bo te le -
wi zję two rzy się dla wi dzów. Ich po zy -
tyw ne spoj rze nie na mo ją oso bę jest uko -
ro no wa niem te go, czym się zaj mu ję.

W cza sach współ cze snych, uży -
wa jąc ję zy ka mło dzie żo we go mo że -
my śmia ło stwier dzić, że masz co raz
wię cej... laj ków! Przy tej oka zji war -
to przy po mnieć na szym czy tel ni kom,
że je steś współ pro wa dzą cym pro -
gra mu wła śnie o ty tu le „Lajk!”.
Dzię ki nie mu sta łeś się bar dziej roz -
po zna wal ny.

– Po ja wie nie się tej au dy cji spo wo -
do wa ło, że po dzie się ciu la tach pra cy
na Wo ro ni cza, otrzy ma łem ol brzy mią
szan sę na za wo do wy roz wój. Za wsze
chcia łem współ two rzyć ma ga zyn kul tu -
ral ny, dla te go dmu cham i chu cham
na ten pro gram, któ ry trak tu ję nie mal jak
wła sne dziec ko. Tym bar dziej, że jak za -
zna czy łeś, dzię ki „Laj ko wi!” sta łem się
bar dziej wi docz ny (uśmiech).

jak do te go do szło, że czło wiek,
któ ry nie mal do słow nie zszedł
z drze wa, za in te re so wał się kul tu rą?

– To za mi ło wa nie wy nio słem z do -
mu. Mój ta ta skoń czył szko łę mu zycz -
ną II stop nia, ma ma z ko lei za czy ty wa ła
się w książ kach. Obo je obo wiąz ko wo za -
li cza li każ dą pre mie rę ki no wą. Kie dy nie -
co pod ro słem za bie ra li mnie ze so bą. Jeź -
dzi li śmy do te atru czy fil har mo nii. Tak
więc wy da je mi się dość na tu ral nym, że
już w sa mo dziel nym ży ciu, w wol nej
chwi li wo la łem się gnąć po książ kę niż
sie dzieć przed kom pu te rem. Kul tu ra jest
dla mnie jak od dy cha nie. Na wet je śli da -
ny ga tu nek fil mo wy czy mu zycz ny mnie

nie in te re su je, to lu bię wie dzieć co się
w nim dzie je. Ta ki już je stem!

a ja ki by łeś bę dąc chłop cem?
Na le ża łeś do łow ców au to gra fów?

– Pod pi sów nie zbie ra łem, ale kie dy
w Skar ży sku zja wia ła się ja kaś mu zycz na
gwiaz da, ro bi łem wszyst ko, że by zro bić
so bie z nią pa miąt ko we zdję cie. Jed nym
z mo ich cen niej szych zdo by czy by ła fo ta
z Re na tą Dąb kow ską z gru py Si xte en,
któ ra w mo im ro dzin nym mie ście wy stę -
po wa ła nie dłu go po pre zen to wa niu na -
sze go kra ju w kon kur sie Eu ro wi zji, któ re -
go je stem wiel kim fa nem. W pa mię ci
utkwi ło mi też spo tka nie z An drze jem
Pia secz nym, z któ rym te raz je ste śmy ko -
le ga mi czy mój pierw szy wy wiad do lo -
kal nej ga ze ty z Re ni Ju sis. Trzy mam ten
eg zem plarz do dziś na pa miąt kę.

Dziś więk szość z gwiazd spo ty -
kasz w swo jej co dzien nej pra cy,
cze go wie le osób z pew no ścią Ci za -
zdro ści. Na dal ko lek cjo nu jesz z ni mi
wspól ne zdję cia?

– Nie ste ty za prze sta łem tej tra dy cji.
Mo że dla te go, że sta ło się to dla mnie
wła śnie po wszech ne. Zresz tą z wie lo ma
lu bi my się tak że w ży ciu pry wat nym. Ale
na dal każ de go z ar ty stów, bez wzglę du
na to czy gra, śpie wa lub pi sze, da rzę
wiel kim sza cun kiem. Do każ dej z roz -
mów sta ram się przy go to wać naj le piej
jak tyl ko po tra fię. Słu cha jąc ich na grań,
oglą da jąc fil my czy czy ta jąc książ ki.

Cie ka we jest to, że swo ją przy -
go dę z te le wi zją za czą łeś ja ko...
uczest nik jed ne go z pro gra mów.

– Od za wsze ma rzy łem, że by zo ba -
czyć jak wy glą da te le wi zja od kuch ni.
Dla te go w 2003 ro ku po sta no wi łem
zgło sić swo ją ro dzi nę do pro gra mu
„Chwi la praw dy”. Oczy wi ście bez wie -
dzy ro dzi ców (uśmiech). Ja kież by ło ich
zdzi wie nie kie dy do sta li śmy za pro sze nie
na ca sting. Prze szli śmy go po zy tyw nie
i wy stą pi li śmy w te le wi zji. Szcze rze mó -

wiąc, nie na gro dy by ły dla mnie wte dy
waż ne. Cen niej sza od nich by ła moż li -
wość ob ser wo wa nia two rze nia pro gra mu
od ku lis, ob ser wa cja re ali za to rów i re ak -
cji pu blicz no ści zgro ma dzo nej w stu diu.
Pro gram był re ali zo wa ny w kra kow skim
Łę gu. Te raz sa me mu zda rza się tam by -
wać za wo do wo. Wra cam wte dy
z ogrom nym sen ty men tem do tam tych
cza sów. Ma ło te go, kie dy ja kiś czas te mu
go ścin nie wy stę po wa łem w „Ko cham
cię, Pol sko”, mia łem na wet tę sa mą gar -
de ro bę co te 16 lat te mu. Cud ne wspo -
mnie nia.

Wie le osób pra cu ją cych na ma -
łym ekra nie ma rzy za zwy czaj o wła -
snym pro gra mie. Ty współ two rzysz
już nie mal au tor ski „Lajk!”. Ma rzysz
jesz cze o czymś?

– Jak naj bar dziej. Na przy kład pro -
gram pro gram dla osób, któ re mu szą być
uta len to wa ne wo kal nie. Coś w sty lu ka -

ra oke show. Ma rzę tak że o te le wi zyj nym
pro gra mie po po łu dnio wym w lek kim
wy da niu. Ta kie go bra ku je w pol skiej te -
le wi zji. No i w koń cu chciał bym kie dyś
po pro wa dzić ga lę kon kur su Eu ro wi zji.

To ostat nie mo że speł ni się już
nie ba wem. W koń cu ma my dru gie
zwy cię stwo w dzie cię cej Eu ro wi zji.

– Szcze rze gra tu lu ję Vi ki Ga bor i je -
stem szczę śli wy, że po raz ko lej ny mo -
głem współ two rzyć tak wspa nia łą ga lę.
Na wet od stro ny ku lis. Zresz tą chy ba je -
stem do te go stwo rzo ny i za ku li sa mi na -
praw dę czu ję się jak ry ba w wo dzie. Tak
za czy na łem przy pierw szej pol skiej edy -
cji „The Vo ice of Po land”. Stam tąd tra fi -
łem do „Py ta nia na śnia da nie”. Póź niej
był już wie lo krot nie wspo mi na ny przez
nas „Lajk!”. Je stem szczę śli wy za wszyst -
ko, co nie sie mi los.

RoZ Ma WIał MaR CIN Ka LI Ta

MATEUSZ SZYMKOWIAK

Za kulisami czuję się jak ryba w wodzie
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29 Lat Naj lep sze go Pol skie go
Mu si ca lu

Gru pa mło dych wy ko naw ców opo -
wia da o swo ich ma rze niach, a każ da wy -
śpie wa na nu ta, każ dy wy tań czo ny takt
jest tych ma rzeń speł nie niem. Wi dzi my
więc na sce nie pa sję i en tu zjazm, ta niec
i śpiew ja kie go nie znał pol ski te atr. Jest
tam mi łość, sza leń stwo i mło dość. I to
wszyst ko spra wia, że gra ni ca mię dzy te -
atrem a rze czy wi sto ścią sta je się płyn na,
ak cja spek ta klu zda je się wy kra czać da le -
ko po za te atral ne foy er, a czas sta je się
wy łącz nie funk cją wy obraź ni.

„ME TRo”. Gdzieś mię dzy fik cją
a rze czy wi sto ścią... Ulicz ni graj ko wie,
śpie wa cy i tan ce rze wy sta wia ją na pod -
ziem nych pe ro nach me tra spek takl dla
pa sa że rów. Je go twór cą i ani ma to rem
jest Jan, dla któ re go me tro jest do mem,
a un der gro und – spo so bem na ży cie.
Spek takl bu dzi sen sa cję, a mło dzi ar ty ści
otrzy mu ją pro po zy cję pra cy w ko mer cyj -
nym te atrze. ME TRO to opo wieść o ma -
rze niach i roz cza ro wa niach, o pa sji i zdra -
dzie, o mło dzień czych ide ałach i wła dzy
pie nią dza, a przede wszyst kim to hi sto ria
ro man tycz nej mi ło ści.
li bret to i tek sty pio se nek – Aga ta
i Ma ry na MI KLA SZEW SKIE
mu zy ka – Ja nusz STO KŁO SA
sce na riusz, cho re ogra fia i re ży se -
ria – Ja nusz JÓ ZE FO WICZ
wy stą pią: Ja nusz JÓ ZE FO WICZ, Ja -
kub JÓ ZE FO WICZ, Mag da le na DĄB -
KOW SKA, Ma riusz CZAJ KA, Ar tur
CHAM SKI, Je rzy GRZECH NIK, Na ta -
lia SRO KOCZ, Na ta lia KU JA WA, Ma -
ria TYSZ KIE WICZ, Ma te usz JA KU -
BIEC, Alek san dra ZA WADZ KA, Łu kasz
TRAUT SOLT, Pa weł OR ŁOW SKI, Iga
RYŚ, Ni na MA JOR, Bła żej CI SZEK,
Do mi nik OCHO CIŃ SKI, Ela WIL -
CZYŃ SKA, Mar cin TY MA, Iga RYŚ,
Ka ta rzy na GRA NEC KA i in ni.

Czas trwa nia przed sta wie -
nia 120 min. bez prze rwy

(...) Mu si cal „Me tro” stał się pierw -
szym w Pol sce – i jak do tąd je dy -
nym – „kul to wym” wy da rze niem te atral -
nym. Żad ne pol skie przed sta wie nie dra -
ma tycz ne, ko me dio we, ope ro we, ope ret ko -
we, ka ba re to we czy re wio we nie osią gnę -
ło 950 przed sta wień (obec nie już po -
nad dwa ty sią ce!), żad ne nie by ło obej -
rza ne przez pra wie mi lion wi dzów (obec -
nie już bli sko 2 mi lio ny). Ale pro duk cja
„Me tra” to nie tyl ko hi sto ria nie by wa łe go
wprost suk ce su ka so we go, a tak że ar ty -
stycz ne go. To przede wszyst kim opty mi -
stycz na hi sto ria gru py mło dych lu dzi. Lu -
dzi, któ rzy udo wod ni li, że gdy się ma ta -
lent i am bi cje, na wet w Pol sce moż na od -

nieść suk ces, zdo być pie nią dze i sła -
wę./An te na/

Ten musical ciągle żyje (...) /Ja -
nusz Sto kło sa/

Mu si cal Me tro jest jak we hi kuł cza -
su. Do ro sły widz prze nie sie my śli do cza -
sów swo jej mło do ści, kie dy sta wał

przed ży cio wy mi de cy zja mi, kie dy speł -
nie nie ma rzeń by ło na wy cią gnię cie rę ki.

Mło dy zaś, uświa do mi so bie, że „nie -
moż li we nie ist nie je”.

Ist nie ją na to miast dy le ma ty, któ rą
dro gę wy brać, czy tę ła twiej szą: dać się
prze ku pić i za ist nieć czy cięż ko za pra co -
wać na swój ży cio wy suk ces.

Za wsze ak tu al na i uni wer sal na te ma -
ty ka spra wia, że Mu si ca lem in te re su je się
każ de po ko le nie.

Ta nie zwy kle eks cy tu ją ca hi sto ria za -
wsze chwy ta za ser ce a pięk ne bal la dy Ja -
nu sza Sto kło sy nie jed ne mu wy ci sną łzy
z oczu.
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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

Legendarny Polski Musical Metro
reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy

Świat się zmie nia,
Pa da ją mu ry, otwie ra ją się gra ni ce Te atr też się zmie nia
Nie zmien ne po zo sta ją tyl ko ma rze nia...

jEDNYM ZDaNIEM:
Wydarzenie, którego nie możesz przegapić!

Rekordziści widzieli METRO już ponad 300 razy!

I na pewno przyjadą na kolejne widowisko do Hali Podpromie w Rzeszowie

Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową propozycję udziału w tym

niesamowitym wydarzeniu.

Do 20 stycznia obniżamy ceny !!
239 zł zamiast 260 zł (płyta VIP)*

159 zł zamiast 180 zł (płyta I)*

119 zł zamiast 140 zł (płyta II)*

169 zł zamiast 180 zł (trybuny)*

129 zł zamiast 140 zł (trybuny)*

109 zł zamiast 120 zł (trybuny)*

89 zł zamiast 100 zł (trybuny)*

*promocja trwa do 20 stycznia 2020 r., ilość biletów w przedsprzedaży ograniczona

Zapraszamy do składania zamówień
mailowo: ada@edmaart.pl lub telefonicznie: 501 285 863

Aktualna dostępność miejsc znajduje się na stronie Organizatora

www.edmaart.pl
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