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26 ma ja w re per tu arze Te atru im. W.
Sie masz ko wej w Rze szo wie spek ta -
kle: „Śmierć pięk nych sa ren” oraz
„Sprze daw cy gu mek”

„Śmierć pięk nych sa ren”
Sztu ka opar ta na au to bio gra -

f icz nych opo wia da niach Oty Pa vla,
uka zu ją ca lo sy ży dow sko -cze skiej
ro dzi ny z Pra gi. Nie tu zin ko wy, kie -
ru ją cy się swo im wła snym ko dek -
sem ho no ro wym oj ciec – sprze daw -
ca od ku rza czy – spra wia, że ży cie
trój ki je go sy nów jest ma gicz ne
i ob f i tu je w naj róż niej sze przy go -
dy, cią gle do star cza po wo du
do uśmie chu. Peł na pa sji, ra do ści
i zwy czaj ne go ludz kie go szczę ścia
eg zy sten cja zo sta je za kłó co -
na przez wy buch dru giej woj ny
świa to wej. „Śmierć pięk nych sa ren”

to hi sto ria o tym, co w ży ciu naj -
waż niej sze i naj pięk niej sze...

Nie dzie la godz. 18.00 Du ża Sce na
ce na bi le tu – 40zł

„Sprze daw cy gu mek”
Bo ha te ra mi sztu ki są dwaj męż -

czyź ni i ko bie ta. Po zor nie są od sie bie
bar dzo róż ni, łą czy ich jed nak do -
świad cze nie sa mot no ści w ży ciu
i emo cjo nal na pust ka. Do uczuć pod -
cho dzą na za sa dzie han dlu wy mien ne -
go, nie zna ją bez in te re sow nej mi ło ści.
Za mknę li się w sym bo licz nych pre zer -
wa ty wach, któ re two rzą wo kół nich
osło nę przed ludź mi. Chcą zrzu cić
z sie bie tę me ta fo rycz ną ba rie rę, ale
bo ją się za ufać ob cym.

Nie dzie la godz. 19.00 Ma ła Sce -
na im. Z. Ko zie nia
ce na bi le tu – 30zł

Dzień Mat ki w Te atrze!



– Gien ku, gdzie jest
Twój dom, w Pol sce
czy na Bia ło ru si?
– Jest ta kie po wie dze nie, że do -

brze tam, gdzie nas nie ma. A ja my -
ślę do kład nie od wrot nie. Opusz cza jąc
Bia ło ruś, za bra łem ze so bą kli ma ty,
któ re w Pol sce ca ły czas w mo im cha -
rak te rze i gło wie się kry sta li zu ją.
Za wcze śnie wy je cha łem z ro dzin ne go
do mu, że by wszyst ko pa mię tać, ale też
za póź no, by nie pa mię tać ni cze go.
Na szczę ście w Pol sce nie bra ku je mi,
co pew nie za brzmi jed no cze śnie
wznio śle i ba nal nie – mi ło ści. Ca ły
czas sta ram się ją pie lę gno wać.

– Nie szko da by ło Ci
zo sta wiać za so bą
tych mło dzień czych
lat, naj bliż szych?
– By łem za mło dy, by my śleć

w ka te go riach, w ja kich po strze gał to
mój oj ciec. Dziś po stą pił bym zu peł nie
ina czej. Wte dy szu ka łem przy gód, by -
łem próż ny i pu sty. Do koń ca ży cia
bę dę się od wdzię czał swo im ro dzi -
com. Na wet kie dy ich za brak nie, pod -
świa do mie wszyst ko bę dę ro bił dla
nich.

– Nie ma ją do Cie bie
ża lu?
– Dziś już nie. Re gu lar nie ich od -

wie dzam. Kie dyś by ło ina czej. Przy jeż -
dża jąc do Pol ski, ze rwa łem z prze szło -
ścią na dłu gich pięć lat. Nie da wa łem
zna ku ży cia. Oj ciec na wet przy je chał
za mną i szu kał mo ich śla dów. Ba li się
o mnie.

– My śla łeś o tym, że by
wró cić na Bia ło ruś?
– Mia łem ta kie pla ny, ale szyb ko

zwe ry fi ko wa ły je pierw sze za ro bio ne
pie nią dze. Po cząt ko wo po tra fi łem się
tyl ko drzeć, wrzesz czeć na pół mia sta.
W koń cu mo je wy cie prze ro dzi ło się
w śpiew, za któ ry lu dzie chcie li pła cić.
Czyn nik f i nan so wy zde cy do wał
o tym, że po sta no wi łem zo stać w Pol -
sce. Ale jak to w ży ciu by wa, ka sa
szyb ko przy cho dzi ła i rów nie szyb ko
jej nie by ło.

– Two ja no wa pły ta no -
si ty tuł „Dom”. Gdzie
jest ten, o któ rym
śpie wasz?
– Mam wzglę dem nie go za ry so wa -

ne wi zje. Z pew no ścią bę dę bar dzo
uważ nie do bie rał lu dzi, któ rym za gwa -
ran tu ję w nim prze strzeń, ale bę dzie
to też miej sce, do któ re go każ dy, bez
skrę po wa nia, bę dzie mógł wpaść
i z na mi po pro stu po być. 

– Nie ro zu miem dla cze go jest ona
uwa ża na za Twój dru gi al bum? Prze -
cież wcze śniej też na gry wa łeś.

– Zga dza się. To po mył ka. Gdy bym
zli czył wszyst kie sin gle, ep ki i krąż ki na -
gra ne z ze spo łem Se ven B uzbie ra ła by
się po kaź na ilość ma te ria łu. W Grod nie
na gry wa li śmy jesz cze ka se ty.

– Po dej rze wam, że
więk szość po strze ga
Two ją twór czość
na tą przed i po „X -
-Fac to rze”. Po dzie lasz
tę opi nię?
– Spo dzie wa łem się te go py ta nia.

Udział w te go ty pu pro gra mie znacz -
nie za wę ża po le dzia ła nia. Wzra sta ją
na to miast wy ma ga nia wo bec cie bie,
któ rym nie za wsze je steś spro stać – ja -
kim ko za kiem byś nie był.

– Nie od no sisz wra że -
nia, że po zwy cięz cy
te go ty pu pro gra mu
wy ma ga się wy ko ny -
wa nia mu zy ki, któ ra
tra fi do szer sze go
gro na pu blicz no ści?
– Za wsze śpie wa łem i na dal śpie -

wam to, co lu bię. Na wet je śli nie jest
to mo ja pio sen ka, sta ram się ją wy ko -
ny wać tak, że bym czuł do niej sym pa -
tię. Jed no ule gło zmia nie. Dziś już nie
wy star czy sa mo wy dzie ra nie się na sce -
nie. Te raz jest to już mo ja ro bo ta. Dla -
te go przed każ dym utwo rem du żo
o nim opo wia dam, że by wszy scy zro -
zu mie li co chcę prze ka zać. A mo je ka -
wał ki są tak zróż ni co wa ne, jak ja sam.
Je stem cho ler nym na stro jow cem.

– Co Cię w ogó le skło ni ło
do udzia łu w au dy cjach w sty lu „ta -

lent show”? Ja koś nie pa su jesz mi
do wi ze run ku osób, któ re idą do nich
po to, że by zo stać po po wy mi ido la mi.

– Masz ra cję. Za wsze po wta rza no
mi, że je stem za je faj ny, że mam do -
bry wo kal. Mógł bym wy da wać pły ty
co dzien nie, ale i tak nic by z te go nie
wy ni ka ło. I pew nie na dal grał bym
w knaj pach za du żo mniej sze pie nią -
dze, gdy bym nie spró bo wał uwia ry -
god nić te go co ro bię i spraw dzić, czy
to bę dzie do brze przy ję te. Do „Mam
ta lent” wy pchnę ła mnie zna jo ma. Po -
sze dłem tyl ko po to, że by so bie po -
grać, a oka za ło się, że prze sze dłem
swo ją ka te go rię wa go wą (śmiech).
Z ko lei po eli mi na cjach w „X -Fac to -
rze”, od no to wa łem po nad 500 ty się cy
od słon na You Tu be.

– O ta ką po pu lar ność
cho dzi ło ano ni mo we -
mu mu zy ko wi ulicz ne -
mu?
– Nie da lej, jak wczo raj gra łem

na uli cy. Za ro bi łem i po sze dłem
do knajp ki na prze ciw ko na ka wę
(uśmiech). Nie na rzu cam się lu dziom.
Mo ja obec ność na ryn ku czy w me -
diach nie jest chy ba na der na tar czy wa.
Każ dy ma pra wo wy brać, czy chce
mnie słu chać, czy też nie. Tak na praw -
dę, lu dzie sa mi so bie mnie wy kre owa -
li. Za pa mię ta li, bo by łem pierw szym
zwy cięz cą „X -Fac to ra”. I po wiem ci, że
za baw ne jest to, za ko go mnie ma ją.
My ślą, że je stem to tal nie po waż nym
po nu ra kiem, a mną na praw dę tar ga ją
uczu cia. Kie dyś mnie to wku rza ło,
dziś śmie ję się z tych opi nii.

– Czy te raz, kie dy je -
steś już zna ny, nie po -
trak tu jesz Pol ski, ja ko
przy stan ku w dal szej
ka rie rze? Nie śni Ci się
sła wa na za cho dzie?
– Nie, ni gdzie nie mam za mia ru wy -

jeż dżać. Przy to czę tu taj za baw ną sy tu -
ację sprzed lat, kie dy za czy na li śmy z An -
drze jem Ma ka re wi czem w Pol sce. To on
chciał wy emi gro wać do Sta nów. Po ży czy -
łem mu na wet 250 do lców na ten cel.

– I co?
– Zgad nij! Wszyst kie pie nią dze,

jak zwy kle, bły ska wicz nie się ro ze szły,
a po nie waż Ma kar miał 1 kwiet nia
uro dzi ny, po wie dzia łem, że da ru ję mu
tę ka sę w pre zen cie.

– Mo żesz te raz po wie -
dzieć, że to był Pri ma
Apri lis i że by Ci ją jed -
nak od dał.
– Masz ra cję (śmiech). Nie po my -

śla łem o tym. Ju tro na pró bie mu to
po wiem!

– Więc co z tym Za -
cho dem?
– Zo stał już daw no pod bi ty

(śmiech). A na se rio… Nie czu ję się
tam po trzeb ny. Choć my ślę, że mo -
że nie był bym tam na stra co nej po -
zy cji Ale nie czu ję ta kiej po trze by.
Tu taj je stem w do mu. O to mi cho -
dzi ło i na ra zie nie za mie rzam się
stąd ru szać!
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Je stem cho ler nym
na stro jow cem
Z GIEN KIEM LO SKĄ roz ma wia Mar cin Ka li ta
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„Rze szów Car pa thia Fe sti val” to obec -
nie wy da rze nie kul tu ral ne o świa to -
wym za się gu. Od 2005 ro ku Rze szów,
w dniach trwa nia Fe sti wa lu Rze szów
sta je się miej scem spo tkań wo ka li -
stów i ze spo łów mu zycz nych, któ rzy
przy jeż dża ją tu nie mal z ca łe go świa ta
aby za pre zen to wać swój mu zycz ny ta -
lent. Z ro ku na rok Fe sti wal cie szy się
co raz więk szą po pu lar no ścią cze go
do wo dem jest co raz więk sza ilość na -
pły wa ją cych zgło szeń.

Głów nym ce lem Fe sti wa lu jest pre -
zen ta cja róż no rod nej kul tu ry mu zycz nej
Eu ro py i świa ta oraz pro mo cja mło dych,
uzdol nio nych ar ty stów. Za kwa li fi ko wa ne
do udzia łu w fi na le ze spo ły mu zycz ne
oraz so li ści, któ rym to wa rzy szyć bę dzie
spe cjal ny ze spół fe sti wa lo wy, wy ko na ją
wy łącz nie pio sen ki au tor skie. Róż no rod -
ność kul tu ro wa osób bio rą cych udział
w Fe sti wa lu spra wia, że pod czas prze słu -
chać pre zen to wa na jest sztu ka no wa tor -
ska, świe ża i jed no cze śnie zróż ni co wa na,
gdyż ujaw nia się w niej mu zycz ny idiom
każ de go z re pre zen to wa nych na Fe sti wa lu
kra jów. Do tej po ry na Fe sti wa lu go ści li
ar ty ści z państw Gru py Wy szeh radz kiej
oraz m. in.: Li twy, Ło twy, Ser bii, Ukra iny,
Bia ło ru si, Nor we gii, Moł da wii, Buł ga rii,
Ru mu nii, Włoch, Nie miec, Ka zach sta nu,
Azer bej dża nu, Ro sji, Hisz pa nii, Tur cji,
USA, Izra ela. 

Dla wie lu ar ty stów udział w Fe sti wa lu
sta no wi pierw szy krok na dro dze do wiel -
kich suk ce sów. Wśród lau re atów,, Rze -
szów Car pa thia Fe sti val” zna leź li się m.
in.: rze szow ski ze spół,, Pec tus” – zdo byw -
ca „Sło wi ka Pu blicz no ści” So pot Fe sti val
2008;,, Pe ter Cmo rik Band” – zdo byw ca,,
Zło te go Sło wi ka” 2008 na Sło wa cji; Ma rek
Ztra cený – ob ja wie nie mu zycz ne ro ku
na „Cze skim Sło wi ku” 2008; ter cet,, 3ni ty
Bro thers” z Fran cji – sta tus gwiaz dy
w swo im kra ju; ter cet,, Mo cha”, któ re go
jed na z wo ka li stek Sa ra Chmiel zo sta ła so -
list ką ze spo łu,, Łzy”.

Po za wy stę pem przed du żą pu blicz -
no ścią zgro ma dzo ną na rze szow skim Ryn -
ku, dla mło dych ar ty stów szcze gól nie
waż ne bę dzie za pre zen to wa nie się
przed oce nia ją cym ich Ju ry, w któ re go
skład wcho dzą spe cja li ści i au to ry te ty
Świa ta Mu zy ki. W ju ry te go rocz nej edy cji
Fe sti wa lu za sia dać bę dą: Do ro ta Szpet -
kow ska (prze wod ni czą ca ju ry), Zyg munt
Ku kla, Ma rek Ko ści kie wicz, Je rzy Dy nia,
Lech No wic ki oraz To masz Szcze pa nik.

Oprócz wy stę pów ar ty stów ry wa li zu ją -
cych o lau ry,, Rze szów Car pa thia Fe sti val”
2013, pu blicz ność zgro ma dzo na na rze -
szow skim Ryn ku jak co ro ku bę dzie mo gła
obej rzeć tak że pre mie ro wy spek takl wo kal -
no -ta necz ny Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie w re ży se rii An ny Czen czek –
Dy rek to ra Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie oraz po my sło daw czy nię i Dy -
rek to ra,, Rze szów Car pa thia Fe sti val”. Te -
go rocz ny spek takl za ty tu ło wa ny jest „Pra -
wy do le we go”, na to miast do tych cza so we
pre mie ry to: „Źli lu dzie” – pre mie ra 2005,
„Nie ma jak pom pa” – pre mie ra 2006,
„Mo da i mi łość” – pre mie ra 2007, „LO.
BO. GA. Chło pa ki” – pre mie ra 2008,,,
Let’s Twist Aga in” – pre mie ra 2009, „O mi -
ło ści i nie tyl ko…” – pre mie ra 2010,,, Naj -

wię cej wi ta mi ny ma ją pol skie dziew czy ny”
– pre mie ra 2011, „Ka ziu, za ko chaj się” –
pre mie ra 2012. Po nad to w cza sie Fe sti wa lu
wy stą pią tak że za pro szo ne Gwiaz dy.

Pro gram:
IX Mię dzy na ro do wy 
Fe sti wal Pio sen ki

,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2013
7 – 8 czerw ca 2013

Pią tek, 7 czerw ca 2013

13.00 – 15.00, Sce na Ry nek
Pro wa dze nie – Wal de mar Wy wroc ki
Car pa thia Fe sti val Dzie ciom – pro gram
pt.: „Przed szko la ki Mia stu” zor ga ni zo wa -
ny przez przed szko la pu blicz ne nr 7, 38,
40 w Rze szo wie

19.00 – 20.45, Sce na Ry nek
Pro wa dze nie – Ilo na Ma łek i Ma ciej
Gna tow ski
Prze słu cha nia fe sti wa lo we 
Ko lej ność prze słu chań:

Call Me Ste ve – Sło wa cja, Va la li ky
Ju lia Be lic ka, Pro ko po vyć Olek sij – Ukra ina,
Lwów
Eden Express – Pol ska, Prze myśl
Che Don ne – Pol ska, Rze szów
Go od Fan cy – Sło wa cja, Ko szy ce
Oksa na Gryb  – Ukra ina, Lwów
Gre en Si len ce – Ukra ina, Lwów
Ju lia Ka sa – Wę gry, Bu da peszt
Ha rich Mar tin –Sło wa cja, Lip to vský Mi kuláš
Ga li na Ko nach – Ukra ine, Łuck

He ad over He els – Pol ska, Ja ro sław
Ka sia Lins  – Pol ska, Po znań
Mi cha el la – Sło wa cja Pre szów
Fe de ri ca Ma ri na ri  – Wło chy, Ca sci na
Na rwojsz Ro bert – Pol ska, Szcze cin
Li sa Mil ko vsky – Ro sja, Sankt Pe ters burg
Tra ban da – Pol ska, Łódź
Pau li na Pie nią żek – Pol ska, Rze szów
Twin se ed – Pol ska, Gli wi ce
Ra sty – Sło wa cja, Hra di ste
Sa sza Ste fa no wić – Ser bia, Le sko vac
Emi lia Va len ti – Buł ga ria, So fia
Jan Vytásek – Cze chy, Pra ga 

Skład Ju ry Fe sti wa lo we go: 
Do ro ta Szpet kow ska – prze wod ni czą ca ju ry
Zyg munt Ku kla
Ma rek Ko ści kie wicz
Je rzy Dy nia

Lech No wic ki
To masz Szcze pa nik.

Skład Ze spo łu Fe sti wa lo we go: 
An drzej Paś kie wicz – le ader gi ta ra aku -
stycz na
Wi told So lar ski – bas
Ja cek Au gu styn Pa cze śniak – per ku sja
Ja cek Chro bak – akor de on, in stru men ty
kla wi szo we
Wal de mar Rze szut – gi ta ra elek trycz na

20.45 – 20.50, Sce na Ry nek
Uro czy ste otwar cie IX Mię dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu Pio sen ki,, Rze szów Car pa -
thia Fe sti val” 2013 przez Wła dze Sa mo -
rzą do we Mia sta Rze szo wa, Wo je wódz twa
Pod kar pac kie go i Po wia tu Rze szow skie go
oraz Dy rek to ra Fe sti wa lu

21.00 – 22.00, Sce na Ry nek
Kon cert ze spo łu „Pec tus” 

22.00 – 23.00, Sce na Ry nek
Spek takl wo kal no -ta necz ny w wy ko na niu
so li stów i gru py ar ty stycz nej Cen trum
Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie, w re ży se rii
An ny Czen czek, z to wa rzy sze niem ze -
spo łu fe sti wa lo we go pod kie row nic twem
An drze ja Paś kie wi cza. 

So bo ta, 8 czerw ca 2013r.

12.00, Ra tusz – Ogło sze nie li sty wy ko naw ców
bio rą cych udział w Kon cer cie Lau re atów

20.00 – 21.00, Sce na Ry nek

Pro wa dze nie – Ilo na Ma łek i Ma ciej
Gna tow ski

Ogło sze nie wy ni ków oraz Kon cert lau re atów
IX Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki,,
Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2013

21.00 – 21.30, Sce na Ry nek
Kon cert Lau re ata Grand Prix „Rze szów
Car pa thia Fe sti val” 2012 – An ny Grze lak 

21.30– 22.30, Sce na Ry nek 
Kon cert Mał go rza ty Ostrow skiej

„Rze szów Car pa thia Fe sti val” wi ta fi na li -
stów XIX Ogól no pol skie go Kon kur su 
„8 Wspa nia łych”
„Rze szów Car pa thia Fe sti val” wspie ra
Fun da cję „Pod kar pac kie Ho spi cjum”

Dy rek tor,, Rze szów Car pa thia Fe sti val” –
An na Czen czek
Kie row nik Biu ra Fe sti wa lo we go,, Rze szów
Car pa thia Fe sti val” – Wal de mar Wy wroc ki

www.car pa thia.rze szow.pl

extra PODKARPACIE 5czwartek, 23 maja 2013

AD RES RE DAK CJI

35-074 Rze szów, 

ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel. (017) 852-10-06, pok. 305

extra -pod kar pa cie@extra -me dia.pl

REDAKTOR NACZELNA 

Sa bi na Ga jos 

tel. 017 852 10 06, 603 797 204

s.gajos@extra-media.pl

WSPÓŁPRACOWNICY

Marcin Kalita, Marta Studzińska, 

Angelika Ślusarczyk, Tomasz

Trzeciak,

Radosław Gajos, Marek Grzesik, 

WY DAW CA

Me dia Rzeszów

Na podstawie umowy franchisowej 

z Extra Media Sp. z o.o.

PRZYGOTOWANIE

GRAFICZNE

Łukasz Stężycki

DRUK Presspublica 

ul. Drukarska 2, Raszyn

Redakcja nie odpowiada za treść

reklam i ogłoszeń oraz zastrzega

sobie prawo skrótu nadsyłanych

materiałów.

PODKARPACIE

IX Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki
,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2013



6 extra PODKARPACIE

Week en do we spo tka nia z ro dzi ną i zna -
jo my mi pod czas wspól ne go gril lo wa nia
al bo pik ni ków na ło nie na tu ry tuż, tuż…
War to za dbać o ich od po wied nią opra -
wę i za opa trzyć się w nie zbęd ne ak ce -
so ria, któ re umi lą nam wspól nie spę -
dzo ny czas oraz uła twią trans port
przy go to wa ne go je dze nia. 

Mar ka KiK pro po nu je ko lo ro we, pa -
pie ro we ku becz ki i ta le rzy ki oraz zdo bio ne
mo ty wa mi kwia to wy mi ser wet ki, któ re ide -
al nie spraw dzą się pod czas wy cie czek
za mia sto. W ofer cie fir my są rów nież za -
my ka ne po jem ni ki, w któ rych z ła two ścią
po mie ści my je dze nie przy go to wa ne na ma -
jów kę oraz ko sze pik ni ko we, w któ re spa -
ku je my wszyst kie nie zbęd ne ak ce so ria.

Dla czy tel ni ków ma my 5 ku po nów
zniż ko wych, któ re moż na zre ali zo wać
w skle pach KiK, miesz czą cych się w Rze -
szo wie przy ul. Kra kow skiej 20 i przy
Al. Mjr. Ko pi sto 1.

Pro szę dzwo nić 23 ma ja o godz. 10.

Spray ochron ny mul ti po zy cyj ny SPF50+
Iwo stin So le crin za pew nia skó rze do ro słych
i dzie ci po wy żej 6. mie sią ca ży cia wy so ką
ochro nę przed pro mie nio wa niem UVA
i UVB. Pre pa rat za wie ra:

z filtr im mu no lo gicz ny An ti leu ki ne 6 ®,
któ ry za bez pie cza DNA ko mó rek skó ry
przed uszko dze niem oraz wzmac nia na tu -
ral ny sys tem ochro ny prze ciw sło necz nej,

z kom pleks fil trów mi ne ral nych i or ga -
nicz nych, któ re chro nią skó rę
przed pro mie nio wa niem UVA i UVB
oraz za po bie ga po wsta wa niu zmian
barw ni ko wych,

z wi ta mi nę E prze ciw dzia ła ją cą sta rze niu się skó ry.

Pre pa rat jest od por ny na wo dę i pot. Po -
sia da in no wa cyj ne opa ko wa nie – mul ti po zy -
cyj ny apli ka tor 360°, umoż li wia ją cy je go wy -
god ną apli ka cję w każ dym usta wie niu pusz ki
(co jest szcze gól nie waż ne w przy pad ku ma -
łych i ru chli wych dzie ci). Spray uzy skał po zy -
tyw ną opi nię Cen trum Zdro wia Dziec ka.

Sub stan cje ak tyw ne: filtr or ga nicz ny
Uva sorb HEB, filtr im mu no lo gicz ny An ti leu -
ki ne 6®, wi ta mi na E, filtr Par sol® 1789
(Avo be zon), dwu tle nek ty ta nu, wo da ter mal -
na z Iwo ni cza Zdro ju.

Po jem ność: 150 ml, ce na: 49,90zł

Spo sób uży cia: Na le ży rów no mier nie na kła -
dać na skó rę co naj mniej 15 mi nut przed eks po -
zy cją na słoń ce, omi ja jąc oko li ce oczu. W przy -
pad ku dłu gie go prze by wa nia na słoń cu lub star cia
pre pa ra tu z po wierzch ni skó ry na le ży po wta rzać
apli ka cję tak czę sto jak to ko niecz ne.

Skład ni ki ak tyw -
ne w Sprayu mul ti po -
zy cyj nym SPF50+
Iwo stin So le crin

Uva sorb HEB
Filtr or ga nicz ny

o bar dzo wy so kiej
sku tecz no ści ochro ny
przed pro mie nio wa -
niem UVA. Cha rak te ry zu je się wy so kim stop niem
wchła nia nia i wo do od por no ści. Je go dzia ła nie
wzmac nia obe cość in nych fil trów UVA i UVB.

An ti leu ki ne 6® 
Opa ten to wa ny filtr im mu no lo gicz ny no wej

ge ne ra cji. Dzia ła od we wnątrz wzmac nia jąc na tu -
ral ny sys tem obro ny prze ciw sło necz nej, chro ni
przed uszko dze nia mi w DNA oraz opa rze nia mi.
Wraz z wi ta mi ną E za po bie ga ne ga tyw nym efek -
tom dzia ła nia wol nych rod ni ków, od po wie dzial -
nych za fo to sta rze nie się skó ry. Ła go dzi i zmniej -
sza sta ny za pal ne wy wo ła ne po pa rze niem skó ry
oraz za bez pie cza przed fo to uczu le nia mi.

Wi ta mi na E
Ma dzia ła nie fo to pro tek cyj ne i prze ciw za -

pal ne. Re ge ne ru je ba rie rę li pi do wą skó ry, wbu do -
wu je się w struk tu ry bło ny ko mór ko wej i li pi dów
ce men tu mię dzy ko mór ko we go na skór ka, peł -
niąc ro le na tu ral ne go czyn ni ka prze ciw rod ni ko -
we go. Jest do sko na łym an ty utle nia czem. Współ -
dzia ła jąc z wi ta mi na mi C i A, zmniej sza ry zy ko
roz wo ju cho rób no wo two ro wych.

Par sol® 1789 (Avo be zon)
Je den z naj bar dziej sku tecz nych fil -

trów or ga nicz nych chro nią cych

przed pro mie -
n i o  w a  n i e m
UVA. Ab sor bu je
pro mie nio wa nie
ul tra f io le to we.
Je go peł ną fo to -
sta bil ność za -
pew nia obec -
ność fil tra Ti no -
sorb M. Jest hy -
po  a l e r  g i c z  ny,
nie wy wo łu je
dzia ła nia draż nią ce go.

Dwu tle nek ty ta nu 
Bez piecz ny filtr fi zycz ny za wie ra ją cy

dwu tle nek ty ta nu w po sta ci za wie si ny mi -
kro krysz ta łów za mknię tych w hy dro fo bo -
wych otocz kach. Wy ka zu je wy so ki sto pień
ochro ny przed pro mie nio wa niem UVB oraz
w znacz ny spo sób osła bia dzia ła nie pro mie -
nio wa nia UVA. Dzię ki za sto so wa niu
przy pro duk cji in no wa cyj nej tech no lo gii
jest cał ko wi cie prze zro czy sty i nie po zo sta -
wia na skó rze bia łe go osa du.

Wo da ter mal na z Iwo ni cza – Zdro ju 
Koi i ła go dzi po draż nie nia 

Se zon ko mu nij ny w peł ni. Z każ dej stro ny
do cie ra ją do nas po my sły na naj lep szy pre -
zent z tej oka zji, or ga ni za cję przy ję cia, czy
fry zu rę ko mu nij ną. Brak jed nak po rad jak
ubrać ma łe go go ścia, by pre zen to wał się
ele ganc ko i schlud nie, a przy oka zji czuł
się kom for to wo. W na szym mi ni -po rad ni ku
znaj dzie cie kil ka pod po wie dzi.

Gust ma łe go dziec ka kształ tu je się już
w pierw szych la tach ży cia, głów nie po przez
ob ser wa cję oto cze nia. Fa zę „ró żo wej księż -
nicz ki” prze cho dzi pra wie każ da dziew czyn ka
w wie ku oko ło 2-4 lat. Po tem upodo ba nia się
zmie nia ją, szcze gól nie z uwa gi na wpły wy śro -
do wi ska, w któ rym dziec ko naj czę ściej prze -
by wa; przed szko la, szko ły. To ro dzi ce po win -
ni świa do mie, już od naj młod szych lat kształ -
to wać do bry gust u dziec ka, co nie wąt pli wie
za pro cen tu je w przy szło ści. Oka zje ta kie jak
spo tka nia ro dzin ne, ślu by lub wła śnie ko mu -
nie są do brym mo men tem na lek cję do bre go
sma ku dla na szych naj młod szych. Prze cież
„czym sko rup ka za mło du na siąk nie”... 

Prio ry tet: kom pro mis
Two je dziec ko sa mo wy bie ra swój strój,

a kie dy pro po nu jesz in ny, gło śno pro te stu je?
Ró żo wa su kien ka -beza w oczach dziew czyn ki
jest na pew no o wie le atrak cyj niej sza niż
skrom na bluz ka i spód nicz ka w „do ro słych”
ko lo rach. Wte dy naj le piej jest pójść na kom -
pro mis. Za pro po nuj dziec ku su kien kę w od -
cie niu ja sne go ró żu lub bie li, naj le piej de li -
kat nie ozdo bio ną ha ftem lub fal ban ka mi.
Do te go do daj bu ci ki – mod ne ba let ki i bia łe
skar pet ki z ko ron ką lub, w ra zie chło du, ża -

kar do we raj stop -
ki. Znaj dziesz je
m. in. w no wej
ko lek cji mar ki
YO! Ta ki ze staw
po wi nien za do -
wo lić na wet naj -
bar dziej wy ma ga -
ją cą ma łą da mę.
W ra zie słoń ca
do daj do stro ju
ka pe lusz, któ ry

nie tyl ko ochro ni
przed ewen tu al nym
słoń cem, ale też
do peł ni dziew czę -
ce go wi ze run ku.
Waż ne jed nak, by
su kien ka wy ko na -
na by ła z na tu ral -
nych ma te ria łów.
Dzię ki te mu dziec -
ko się nie spo ci, bę -
dzie mu wy god nie

i kom for to wo. W ra zie nie for tun ne go upad ku
lub pla my su kien kę ła two i szyb ko wy czy -
ścisz, bez szko dy dla ma te ria łu. 

Ma ły męż czy zna 
– z kra wa tem, czy bez?

Ma li chłop cy naj czę ściej nie przy kła da ją
spe cjal nej uwa gi do swo je go stro ju, ale prze -
waż nie nie na le żą do en tu zja stów bia łej ko -
szu li z koł nie rzy kiem, spodni w kant i kra wa -
ta. W tej sy tu acji rów nież kom pro mis jest bar -
dzo wska za ny. Bia ła ko szul ka po lo i spodnie
ty pu „chi nos” znaj dą uzna nie ja ko pro po zy -
cja wyj ścio we go stro ju. Aby pod kre ślić chło -
pię cy ima ge su ge ru je my zre zy gno wać z kra wa -
ta lub musz ki na rzecz czap ki ba se bal lów ki
lub kasz kie tu i pół -spor to wych bu tów.
W ofer cie mar ki YO! znaj dzie my róż ne wzo ry
i ko lo ry cza pek z dasz kiem od po wied nich
na każ dą oka zję. Spor to wa ele gan cja za wsze
jest w mo dzie, a wy god ny strój to klucz
do do brej za ba wy w ro dzin nym gro nie.
Na bar dziej for mal ny strój przyj dzie jesz cze
czas.

Po zwól dziec ku po dej mo wać de cy zje i wy -
po wia dać swo je opi nie, ale z gło wą. Dzię ki te -
mu po mo żesz mu bu do wać moc ne po czu cie
wła snej war to ści i po zwo lisz mu od czuć, że li -
czysz się z je go zda niem. To bar dzo waż ne dla
roz wo ju emo cjo nal ne go ma lu cha. 

Wię cej in for ma cji na te mat no wych pro -
duk tów mar ki YO! znaj dziesz na stro nie

www.yoc lub.pl, a tak że na fan pa ge'u mar ki
na por ta lu Fa ce bo ok:  

www.fa ce bo ok.com/yoc lubpl

Mod ny ma luch na przy ję ciu ko mu nij nym

No wość La bo ra to rium Iwo stin Se zon pik ni ko wy już otwar ty!
– pro po zy cje mar ki KiK
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– Ze spół po wstał wio sną
2005 ro ku. Idzie wam
ósmy rok. Ostat nie sie -
dem mo że cie za li czyć
do szczę śli wych?
– Jak naj bar dziej. To bar dzo szczę śli wa

sió dem ka. Wspo mnia ny przez cie bie rok za -
po cząt ko wał re ali za cję ma rze nia, ja kim by ło
stwo rze nie mar ki Pec tus. W tym cza sie jej
roz po zna wal ność się gnę ła wszel kich gra nic
na sze go kra ju, a tak że An glii. Zna na jest
rów nież za oce anem. Cie szę się tym bar -
dziej, bo w tym siód mym ro ku na szej dzia -
łal no ści zi ści ły się tak że mo je ma rze nia
o współ pra cy z czte re ma ro dzo ny mi brać mi.
To ewe ne ment na pol skiej sce nie mu zycz nej.

– No wła śnie, naj now szy
trze ci krą żek gru py „Si ła
bra ci” stwo rzył zu peł nie
no wy skład.
– No wy i od świe żo ny. Ja od po cząt ku

pi szę i kom po nu ję pio sen ki ze spo łu. I tak
po zo sta nie. Moi bra cia wnie śli do nie go po -
trzeb ną mu świe żość. Wpro wa dzi li tak że in -
stru men ty, któ rych na wcze śniej szych pły -
tach nie by ło sły chać. Jest więc gi ta ra do bro,
ko za szkoc ka, flet ir landz ki i gi ta ra hisz pań -
ska. To po czą tek na szej wspól nej po dró ży.
Ja ko pierw szy wy fru ną łem z ro dzin ne go
gniaz da i roz po czą łem na ukę w rze szow skim
In sty tu cie Mu zy ki. Z cza sem tym śla dem
po szli moi bra cia. Kie dy i oni ukoń czy li
swo je mu zycz ne edu ka cje, po sta no wi łem, że

spró bu je my zro bić coś wspól nie. Zresz tą za -
wsze o tym my śla łem, ale do pie ro te raz uda -
ło się zre ali zo wać na sze ma rze nie. To dla nas
dar od lo su. Zda ję so bie spra wę, że spo czy -
wa ją na nas ogrom ne wy ma ga nia, ale za mie -
rza my udo wod nić, że je ste śmy sie bie war ci.

– Dla cze go po sta no wi łeś
roz stać się z po przed nim
skła dem?
– Kie dy w 2005 ro ku po wo ła łem do ży -

cia ze spół Pec tus, to oso bi ście ja za pra sza łem
do nie go po szcze gól nych mu zy ków. Tym sa -
mym za wsze by łem i je stem je go li de rem i kie -
row ni kiem. To do mnie na le ża ło ostat nie zda -
nie i to na mnie spo czy wa ła od po wie dzial ność
za wszel kie de cy zje. Moi ko le dzy nie po tra fi li
te go zro zu mieć. Za czę li więc po stę po wać wo -
bec mnie nie lo jal nie. Za mo imi ple ca mi pró -
bo wa li za re je stro wać na zwę gru py tyl ko na sie -
bie. Zo sta łem też po są dzo ny o przy własz cze -
nie mo ich wła snych kom po zy cji. Te go by ło
już na praw dę za wie le. Spra wa zna la zła fi nał
w są dzie. Po ro ku roz pa try wa nia do wo dów,
orzekł on że je stem je dy nym au to rem i wła ści -
cie lem kom po zy cji gru py. Od 1 stycz nia te go
ro ku nikt bez mo jej zgo dy nie ma pra wa wy -
ko ny wać utwo rów Pec tu sa.

– A więc ma my na sce nie
mu zycz nej dwa ze spo ły
o tej sa mej na zwie. Gdzie
jest ten wła ści wy?
– Tam, gdzie je go li der i twór ca 99 pro -

cent kom po zy cji. Sąd orzekł, że tyl ko my

ma my pra wo do wy ko ny wa nia wszyst kich
prze bo jów Pec tu sa. To był dla mnie trud ny
czas, ale na szczę ście mo ja de ter mi na cja
przy nio sła efek ty. W no wym skła dzie drze -
mie no wa si ła wo li, hart du cha i kon se kwen -
cja w dą że niu do ce lu. Co dzien nie wsta ję
z pod nie sio nym czo łem i wia rą, w to co ro -
bi my. Cie szę się, że nasz no wy sin giel „Bar -
ce lo na” jest naj chęt niej gra nym utwo rem
przez sta cje ra dio we. To do pie ro po czą tek
na szej wspól nej dro gi. Jesz cze du żo
przed na mi.

– W czym tkwi „si ła bra -
ci”?
– Przede wszyst kim w si le ro dzi ny, wię -

zach krwi. Wy cho wa li śmy się w ma łej miej -
sco wo ści Bo go nio wi ce Cięż ko wi ce w Ma ło -
pol sce. Bar dzo sza nu je my na szych ro dzi ców,

któ rzy wpo ili nam tak że sza cu nek wo bec
nas sa mych. Ta bra ter ska mi łość doj rza ła ra -
zem z na mi i za owo co wa ła stwo rze niem cze -
goś nie po wta rzal ne go. Tę bra ter ską si łę pre -
zen tu je my te raz po przez mu zy kę. Oczy wi -
ście z na dzie ją, że udzie li się ona tak że na -
szym słu cha czom.

– Kto stwo rzył ma te riał
na no wy al bum?
– Mo je są za rów no kom po zy cje jak

i tek sty. To bar dzo oso bi sta pły ta. Każ da
z opo wie dzia nych hi sto rii mniej lub bar -
dziej do tknę ła mnie oso bi ście. Zna na już
wszyst kim „Bar ce lo na” to au ten tycz -
na opo wieść o trzech przy ja ciół kach.
Każ da z in nym ba ga żem do świad czeń.
Ten sym bo licz ny wy jazd do Bar ce lo ny
zmie nił bieg ich ży cia. Z ko lei „Drze wo”

to hi sto ria mo je go przy ja cie la, wła ści cie la
jed nej z więk szych firm w tym kra ju.
Czło wie ka, któ ry z ra do ścią wy da wał cór -
kę za mąż. Za raz po tym do wie dział się,
że ma ra ka trzust ki. Po trzech mie sią cach
nie by ło go już wśród nas. Krą żek jest pe -
łen mo ich in tym nych wy znań, ale też po -
zy tyw nych ak cen tów. Uwa dze po le cam
pio sen kę „Szko ła ma rzeń”, któ ra opo wia -
da o mnie i mo ich bra ciach. To dru gi sin -
giel, któ ry od nie daw na moż na usły szeć
w sta cjach ra dio wych.

– Bar ce lo na Bar ce lo ną.
Mo że czas po my śleć o pio -
sen ce na te mat Rze szo -
wa?
– Wiesz, że nikt wcze śniej nie zwró cił

mi na to uwa gi? Rze czy wi ście, po my ślę
(uśmiech). Rze szów to pięk ne, wspa nia le
roz wi ja ją ce się mia sto. Ma w so bie du ży po -
ten cjał. Nie tyl ko mu zycz ny. War to wspo -
mnieć też o in for ma ty ce i lot nic twie. Ni gdy
nie za po mnę, że na sza mu zycz na przy go da
za czę ła się wła śnie w sto li cy Pod kar pa cia.

– Dla cze go za tem nie zna -
lazł się on na tra sie pro mu -
ją cej „Si łę bra ci”?
– To ce lo wy za bieg. W Rze szo wie po ja -

wia my się czę sto przy in nych oka zjach.
Ostat nio wzię li śmy udział w ak cji cha ry ta -
tyw nej „Ta lerz mi ło sier dzia”, z któ rej do -
chód zo stał prze zna czo ny na schro ni ska
im. Św. Bra ta Al ber ta. Ra zem z ra diem
RMF roz da wa łem też cho in ki miesz kań -
com Rze szo wa. Po za tym na pew no spo tka -
my się na po cząt ku wa ka cji. Wte dy szy ku je
się nasz du ży kon cert na rze szow skim ryn -
ku. Nie chcę zdra dzać zbyt wie lu szcze gó -
łów, że by nie za pe szyć. Ale już dziś na nie -
go ser decz nie za pra szam.

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA

W wię zach krwi si ła!
Roz mo wa z TO MA SZEM SZCZE PA NI KIEM, li de rem gru py PEC TUS

Fo
t. 

S
o n

y 
M

u s
ic



8 extra PODKARPACIE

reklama

Już dziś we wszyst kich re stau ra -
cjach McDo nald’s w Pol sce star tu je
pro mo cja Mo no po ly 2013. 

Do wy gra nia po nad 2 mi lio ny na -
gród, a wśród nich m.in. sa mo cho dy,
sku te ry, dia men to wa bi żu te ria, wy jaz -
dy za gra nicz ne do par ku roz ryw ki,
bi le ty lot ni cze, sprzęt elek tro nicz -
ny oraz wie le, wie le in nych.

Już po raz trze ci go ście
McDo nald’s w Pol sce mo gą
wy grać po nad 2 mi lio ny cen -
nych na gród w wiel kiej lo te -
rii Mo no po ly 2013. Me cha -
nizm pro mo cji zo stał przy -
go to wa ny w opar ciu o bi ją -
cą re kor dy po pu lar no ści
na ca łym świe cie grę
„Mo no po ly” fir my Has -
bro. Aby wziąć udział
w lo te rii wy star czy
w dniach 21 ma ja – 01
lip ca 2013 r. do ko nać
za ku pu wy bra nych pro -
duk tów z ofer ty McDo -
nald’s. Tym ra zem 

do pu li pro duk tów bio rą cych
udział w pro mo cji do łą czy ły rów nież
te z ofer ty ka wiar nia nej McCafé. 

W lo te rii Mo no po ly 2013 prze wi -
dzia no trzy ro dza je na gród. Pierw sze
z nich to na gro dy „Znajdź 

i Wy graj”, gdzie na pis na zwy cię -
skim ku po nie jed no znacz nie in for mu -
je o wy gra nej. In nym spo so bem zdo -
by cia jed nej z atrak cyj nych na gród jest
opcja „Zbie raj i Wy graj” – czy li wy gra -

na po przez ze bra nie pa kie tu okre ślo -
nych ku po nów, trze cim ro dza jem są
na tych mia sto we na gro dy wy da wa ne
od ra zu 

po oka za niu ku po nu. Do ko lek -
cjo no wa nia ku po nów słu żą przy go to -
wa ne w sty li sty ce „Mo no po ly” plan -

sze do stęp ne na ser we tach i ulot kach
w każ dej re stau ra cji. Plan sze moż -
na rów nież ścią gnąć 

ze stro ny www.mcdo nalds.pl/mo -
no po ly. Pod tym ad re sem do stęp ne są
tak że szer sze in for ma cje do ty czą ce lo -
te rii, w tym jej szcze gó ło wy re gu la min.

Bo ga ta pu la na gród (jest ich
po nad 2 mi lio ny) obej mu je za -
rów no na gro dy rze czo we, jak
i sze ro ką ofer tę pro duk tów
McDo nald’s. Wśród na gród
rze czo wych zna la zły się m.in.
sa mo cho dy Al fa Ro meo Mi -
to, vo uche ry lot ni cze Wizz
Air, ta ble ty Le no vo, sku te ry
mar ki Gi le ra, ro dzin ne wy -
ciecz ki do Mo vie Park 

w Niem czech, naj now -
sze smart fo ny mar ki LG,
ze staw bi żu te rii Va le ska
oraz wie le in nych. W pu li
na gród pro duk to wych

McDo nald’s na zwy -
cięz ców cze ka ją: ka -
nap ki Big Mac®,

fryt ki, ciast ka pie
(jabł ko we al bo se zo no we), lo dy, go rą -
ce i zim ne na po je oraz gu my do żu cia
Or bit.

Ku po ny w lo te rii Mo no po ly 2013
są do łą cza ne wy łącz nie przy za ku pie
okre ślo nych w re gu la mi nie pro duk tów
z me nu McDo nald’s i McCafé).

Wiel ka lo te ria Mo no po ly po wra ca do re stau ra cji McDo nald’s!

Do wy gra nia ol brzy mia pu la na gród o łącz nej
war to ści po nad 10 mi lio nów zło tych!!!
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Sześć me da li: czte ry zło te i dwa
srebr ne, zdo by li stu den ci Wszech ni -
cy Świę to krzy skiej pod czas Aka de -
mic kich Mi strzo stwach Pol ski w ko -
lar stwie gór skim, ro ze gra nych
w dniach 10-12.05.2013 w Je le niej
Gó rze. 

Kie lec ka uczel nia, któ ra ja ko je dy -
na w re gio nie świę to krzy skim pro wa -
dzi kształ ce nie w za kre sie „wy cho wa -
nia fi zycz ne go” na po zio mie ma gi ster -
skim, od wie lu lat wspie ra osią gnię cia
spor to we swo ich stu den tów. Tra dy cją
sta ły się już za szczyt ne ty tu ły mi -
strzow skie zdo by wa ne przez stu den -
tów Wszech ni cy za rów no in dy wi du al -
nie, jak i dru ży no wo na spor to wych
are nach kra jo wych i mię dzy na ro do -
wych. Naj więk sze osią gnię cia na aka -
de mic kich mi strzo stwach Pol ski od no -
szą re pre zen ta cje Wszech ni cy w ko lar -
stwie gór skim, bie gach prze ła jo wych,
pły wa niu. Spek ta ku lar ny suk ces od -
nio sła w 2010 ro ku dru ży na tej uczel -
ni w pił ce noż nej, zdo by wa jąc ty tuł
aka de mic kie go wi ce mi strza Eu ro py.

Na ostat nich Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Pol ski w ko lar stwie gór -
skim re pre zen tan ci Wszech ni cy po raz
ko lej ny za ję li naj wyż sze stop nie po -
dium. Sześć me da li wy wal czy ło tro je
za wod ni ków Wszech ni cy. Zło to, za -
rów no w wy ści gu in dy wi du al nym, jak

i ze star tu wspól ne go, zdo by li, stu diu -
ją cy ak tu al nie na I ro ku stu diów ma gi -
ster skich na kie run ku „wy cho wa nie fi -
zycz ne”, Ma rek Kon wa (uczest nik
igrzysk olim pij skich w Lon dy nie) oraz
Ka ta rzy na So lus -Miś ko wicz. Dwa
srebr ne me da le wy wal czy ła Mar ta Tu -
ro boś (I rok, stu dia li cen cjac kie, kie ru -

nek „wy cho wa nie fi zycz ne”). W re pre -
zen ta cji Wszech ni cy Świę to krzy skiej,
oprócz me da li stów, znaj do wa li się
rów nież: Piotr Szto bryn, Ka mil Gwiaz -
da, Ma ciej Sta no wicz – bar dziej zna ni
ja ko ko la rze szo so wi. Naj le piej z nich
za pre zen to wał się Piotr, któ ry był 33,
tak w cza sów ce, jak i ze star tu wspól -

ne go. Po dob nie jak w la tach ubie -
głych, opie ku na mi ko la rzy by li Ro bert
i Ma rek Dut kie wi czo wie.

W im pre zie star to wa ło oko ło 300
stu den tek oraz stu den tów z uczel ni
wszyst kich ty pów. Za wo dy od by wa ły
się na bar dzo trud nej tra sie wy ty czo -
nej przez Ma ję Włosz czow ską, na któ -
rej roz gry wa ne są rów nież za wo dy „Je -
le nia Gó ra Tro phy Ma ja Włosz czow -
ska MTB Ra ce”. Tra sa ta bę dzie rów -
nież are ną przy szło rocz nych Aka de -
mic kich Mi strzostw Świa ta w MTB
Cross Co un try.

Do suk ce sów spor to wych stu den -
tów Wszech ni cy przy czy nia się za rów -
no ich do sko na łe przy go to wa nie in dy -
wi du al ne, ale też wspar cie, na ja kie
mo gą li czyć ze stro ny uczel ni kie ro wa -
nej przez prof. dr. hab. Mie czy sła wa
Adam czy ka. Oso by szcze gól nie wy róż -
nia ją ce się wy ni ka mi w spo rcie czy na -
uce oraz pra cą na rzecz aka de mic kiej
spo łecz no ści ho no ro wa ni są sty pen -
dia mi spe cjal ny mi Rek to ra. Oso by zaj -
mu ją ce się za wo do wo spor tem mo gą
rów nież ukoń czyć na ukę we Wszech -
ni cy we dług in dy wi du al ne go to ku stu -
diów, spe cjal nie przy go to wa ne go dla
ich po trzeb. Stąd też kie lec ką uczel nię
tak czę sto wy bie ra ją wy bit ni pol scy
spor tow cy, m.in. re pre zen tan ci kra ju
na igrzy skach olim pij skich. Ga le ria
„olim pij czy ków”, bę dą cych stu den ta -

mi lub ab sol wen ta mi uczel ni, li czy już
20 osób. Są wśród nich Ma rek Ga liń -
ski (ko lar stwo gór skie – Atlan ta 1996,
Syd ney 2000, Ate ny 2004, Pe kin
2008), Ma riusz Ju ra sik i Ma te usz Ja -
chlew ski (pił ka ręcz na – Pe kin 2008),
Mar cin Urbaś (lek ko atle ty ka – Syd ney
2000, Ate ny 2004), Zbi gniew Pią tek
(ko lar stwo szo so we – Bar ce lo na 1992,
Syd ney 2000), Ma rek Kon wa i Piotr
Brzóz ka (ko lar stwo gór skie – Lon dyn
2012), Ka ta rzy na Kłys (ju do – Pe kin
2008, Lon dyn 2012), Mar cin Po chwa -
ła i Piotr Szcze pań ski (ka ja kar stwo
gór skie – Ate ny 2004, Pe kin 2008,
Lon dyn 2012) i wie lu in nych.

Nie tyl ko wy bit ni spor tow cy, ale
wszy scy stu diu ją cy w kie lec kiej Al ma
Ma ter, obok kwa li fi ka cji osią ga nych
w cza sie stu diów I i II stop nia na kie -
run ku wy cho wa nie f i zycz ne, ma ją
moż li wość uzy ska nia do dat ko wych
umie jęt no ści i upraw nień pod czas spe -
cja li stycz nych kur sów. We Wszech ni cy
or ga ni zo wa ne są cy klicz nie kur sy in -
struk tor skie i tre ner skie z róż nych dys -
cy plin spor tu. Od by wa ją się one we -
dług no wo obo wią zu ją cych prze pi sów,
po uzy ska niu przez uczel nię sto sow -
nej zgo dy Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry -
sty ki. 

Pod czas jed nej z in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go Je go Ma gni f i cen cja
Rek tor prof.  dr  hab. Mie czy sław
Adam czyk mó wił do stu den tów I ro -
ku, roz po czy na ją cych na ukę w uczel -
ni: Pa mię taj cie, że Wszech ni ca ni gdy
nie obie cu je. Wszech ni ca w peł ni re ali -
zu je zo bo wią za nia i de kla ra cje za cią -
gnię te na rzecz i dla do bra na sze go
śro do wi ska stu denc kie go.

Mo ni ka Krze miń ska

Świet ny wy stęp stu den tów kie lec kiej uczel ni na AMP w ko lar stwie gór skim

Mi strzow ska Wszech ni ca 
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W ka to wic kim sa lo nie mar ki Vo lvo – Eu ro -kas na -
stą pi ło prze ka za nie klu czy ków dwóm zna nym, pol -
skim siat ka rzom. Dwa eg zem pla rze mo de lu XC70
D5 AWD tra fi ły do Łu ka sza Ży ga dły i Zbi gniew
Bart ma na.   

Dzię ki do ko na niom pol skiej re pre zen ta cji, w
ostat nich la tach siat ków ka sta ła się w Pol sce bar -
dzo po pu lar na. Cie szy my się, że mo że my wspie rać
zna nych pol skich spor tow ców, któ rzy przy czy ni li
się do tych suk ce sów – mó wi Hen ryk Kał wa – czło -
nek za rzą du z sa lo nu Eu ro -kas w Ka to wi cach.

Vo lvo XC70 jest sa mo cho dem dla lu dzi ak -
tyw nych. To du ży cros so ver, któ re go li nia na wią -
zu je do kla sycz nych, szwedz kich kom bi. Au to ma
pod nie sio ne za wie sze nie, na pęd na czte ry ko ła i
sil nik Die sla o mo cy 215 KM. Sa mo chód rów nie
do brze spraw dza w dłu gich au to stra do wych tra -
sach jak i na dziu ra wych, nie utwar dzo nych na -
wierzch niach. Ba gaż nik te go sa mo cho du jest nie

ty le du ży, co gi gan tycz ny. Za kres re gu la cji fo te la
jest ogrom ny. Na wet wy so cy kie row cy, ta cy jak
Łu kasz Ży ga dło (202 cm), czy Zbi gniew Bart man
(198 cm) bę dą się czu li się w tych sa mo cho dach
bar dzo kom for to wo.

Łu kasz Ży ga dło ma 34 la ta i gra na po zy -
cji roz gry wa ją ce go. Obec nie gra w ro syj skim
klu bie Ze nit Ka zań. Jest zwią za ny z pol ską re -
pre zen ta cją od 1998 ro ku. Zdo był kil ka dzie -
siąt na gród klu bo wych i w re pre zen ta cji. Wie -
lo krot nie był wy bie ra ny naj lep szym roz gry wa -
ją cym.

Zbi gniew Bart man ma 26 lat. Obec nie re pre -
zen tu je bar wy Mi strza Pol ski As se co Re so vii Rze -
szów. Gra tak że w re pre zen ta cji Pol ski. Więk szość
swo jej ka rie ry wy stę po wał na po zy cji przyj mu ją ce -
go. Od ob ję cia re pre zen ta cji przez An drea Ana sta -
sie go, jest ata ku ją cym. Ma na kon cie sze reg suk ce -
sów klu bo wych i ty tu łów zdo by tych w bar wach na -
ro do wych.

Vo lvo wspie ra pol skich siat ka rzy 
Ży ga dło i Bart man w XC70



12 extra PODKARPACIE



extra PODKARPACIE 13czwartek, 23 maja 2013

reklama

Wraz z pierw szy mi pro mie nia mi słoń -
ca roz po czy na my se zon ta ra so wy.
Nic nie spra wia ta kiej przy jem no ści
jak le ni we sło necz ne po po łu dnie, czy
po ran na ka wa na wła snym ta ra sie.
Dla tych, któ rzy za bie ra ją się za
stwo rze nie swo je go przy do mo we go
azy lu mar ka Kopp ma pro duk ty nie
do od rzu ce nia.

Naj waż niej sza de cy zja, któ rą na le -
ży pod jąć pla nu jąc ta ras to wy bór ma -
te ria łu. De ski drew nia ne roz ta cza ją au -
rę do mo wej at mos fe ry oraz jak każ dy
na tu ral ny ma te riał spra wia ją wra że nie
dys kret nej ele gan cji. Drew nia ne ta ra sy
i we ran dy to kla sy ka, przy wo dzą ca na
myśl dzie ciń stwo spę dzo ne po za mia -

stem. Nie wol no jed nak za po mi nać, że
jak każ dy na tu ral ny ma te riał pod da ny
zmien nym wa run kom at mos fe rycz -
nym, drew no wy ma ga od po wied niej
pie lę gna cji.

Drew nia ne ta ra sy po win ny być za -
da szo ne (drew no pod da ne sil ne mu na -
sło necz nie niu mo że zmie niać ko lor), re -
gu lar nie im pre gno wa ne oraz kon ser wo -
wa ne środ ka mi grzy bo bój czy mi. Je że li
jed nak nie mo że my się oprzeć uro ko wi
drew nia nej we ran dy i go to wi je ste śmy
po świę cić od po wied nio du żo cza su i
uwa gi na le ży tej pie lę gna cji? – Wy bie raj -
my ga tun ki drew na o do brej sta bil no ści.
Na ta ra sie świet nie spraw dzą się eg zo ty -
ki np. bang ki rai. Klu czem do dłu giej
eks plo ata cji każ de go drew nia ne go ta ra -

su jest   re gu lar na im pre gna cja, dla te go
nie za leż nie od ga tun ku drew na, na któ -
ry się de cy du je my – pa mię taj my o wła -
ści wy mi i cy klicz nym za bez pie cze niu
po wierzch ni de sek przed wil go cią –
pod po wia da Ka ta rzy na Wą tor, eks pert
fir my Kopp.

A je śli nie ma my ani cza su, ani ser -
ca do re gu lar nej pie lę gna cji drew na? De -
ski kom po zy to we to praw dzi wy przy ja -
ciel za bie ga nych i za pra co wa nych – od -
por ny i trwa ły, prak tycz nie nie wy ma ga
kon ser wa cji, dzię ki skła do wi łą czą ce mu
pył drzew ny z po li me rem PVC oraz ze
środ ka mi za bez pie cza ją cy mi przed grzy -
ba mi i po ro sta mi. Spe cjal ne fil try za -
bez pie cza ją przed pro mie nio wa niem
UV, a szczot ko wa nie za pew nia an ty po -
śli zgo wą po wierzch nię. Raz za mon to wa -
ny ta ras z do brych de sek kom po zy to -
wych mo że nam bez a wa ryj nie po słu żyć
na wet przez 25 lat.

Nie za leż nie od te go czy bę dzie to
sty lo wy i no wo cze sny ta ras z de sek
kom po zy to wych, czy na tu ral nie cie pły i
tra dy cyj ny, wy ko na ny z drew na – ta ras
to prze dłu że nie do mu, któ re spra wia, że
cie płe mie sią ce cie szą po dwój nie.

Czas na ta ras!

Osta tecz ne wy koń cze nie ścian, su fi -
tów czy pod łóg nie za wsze mu si
ozna czać ma lo wa nie, ta pe to wa nie
czy też ukła da nie pa ne li lub gla zu ry.
Pły ty kom po zy to we c -c CO LOR -TEC
to do sko na ła al ter na ty wa do tra dy -
cyj nych me tod aran ża cji wnętrz. 

Pły ty we wnętrz ne CO LOR -TEC pod -
czas pro ce su pro duk cyj ne go są za bez pie -
cza ne i do dat ko wo la kie ro wa ne w ko lo rach
wg wzor ni ka QU AR TEC -CO LOR.
Do dys po zy cji pro jek tan tów jest aż 10 ory -
gi nal nych ko lo rów oraz 5 ozdob nych
struk tur. Od po wied nia warstw grun tu,
pod kła du i la kie ru po wo du je, że pły ty te są
od por ne na dzia ła nie wo dy i uzy sku ją nie -
po wta rzal ny efekt ide al nie gład kiej, po ma -
lo wa nej po wierzch ni. Wart pod kre śle nia
jest fakt, że pro dukt jest go to wy do mon -
ta żu na ścia nie, su fi cie oraz na pod ło gach.
Pły ty CO LOR -TEC fir my QU AR TEC
moż na mo co wać do róż ne go ro dza ju ste la -

ży np. drew nia nych, alu mi nio wych czy też
sta lo wych lub przy kle jać bez po śred nio
na świe żo wy mu ro wa ne i nie wy koń czo ne
ścia ny. Uzy sku je my w ten spo sób w bar dzo
szyb kim cza sie nie po wta rzal ny efekt po ma -
lo wa nej, trwa łej i osta tecz nie wy koń czo nej
ścia ny. Po wierzch nie te są cał ko wi cie od -
por ne na dzia ła nie wo dy, uszko dze nia i za -
bru dze nia. Pro du cent za le ca sto so wa nie
płyt we wnętrz nych CO LOR -TEC ja ko
osta tecz ne wy koń cze nie ścian w po miesz -
cze niach su chych tj. po ko je, sa lo ny, ko ry ta -
rze i biu ra, jak rów nież mo krych – ła zien -
ki, prysz ni ce, kuch nie, cen tra spa itp. Mo -
gą one być rów nież mon to wa ne w obiek -
tach prze my sło wych, za kła dach i ha lach
pro duk cyj nych, bu dyn kach uży tecz no ści
pu blicz nej, a tak że na klat kach scho do -
wych w blo kach miesz kal nych, cią gach ko -
mu ni ka cyj nych, czy li wszę dzie tam, gdzie
wy ma ga na jest du ża wy trzy ma łość i od por -
ność na ata ki wan da li zmu. 

No wość!
Pły ty we wnętrz ne c -c 

CO LOR -TEC fir my QU AR TEC
– no we ob li cze aran ża cji wnętrz



Sa mo cho da mi po ru sza my się przez
ca ły rok, jed nak są ta kie dni w ka len -
da rzu, któ re po win ny być ozna czo ne
– po dob nie jak pew ne miej sca na dro -
gach – ja ko czar ne punk ty. To świę ta,
w tym te wio sen ne, czy li Ma jów ka,
Bo że Cia ło oraz nad cho dzą ce dni wa -
ka cyj ne. Ozna cza ją one zwy kle prze -
dłu żo ne week en dy i po dró że, czę sto
na du że od le gło ści.

Wio sna to tak że czas, gdy po zi mo -
wej prze rwie wy jeż dża ją na szo sy mo to cy -
kle. I roz po czy na się ko lej ny etap nie koń -
czą cej się woj ny mię dzy kie row ca mi czte -
rech kó łek a jeźdź ca mi dwóch. Obie gru -
py w dys ku sjach wy ta cza ją naj cięż sze dzia -
ła – kwe stię od po wie dzial no ści za zdro wie
i ży cie po zo sta łych uczest ni ków ru chu
dro go we go. Jak po go dzić te zwal cza ją ce
się frak cje i po pra wić bez pie czeń stwo

na dro gach? Na le ży pa mię tać o za sa dzie
„3 × R”.

Roz są dek
Od cze go na le ży za cząć naj krót szą na -

wet po dróż po jaz dem sil ni ko wym? Nie, nie
od prze krę ce nia klu czy ka w sta cyj ce czy na -
ci śnię cia star te ra, by od pa lić sil nik. Naj -
pierw na le ży włą czyć my śle nie. Oczy wi ście
wio sen na au ra i za afe ro wa nie przy go to wa -

nia mi do wy jaz du na przy kład na ma jów kę
nie sprzy ja ją kon cen tra cji. Po czą tek se zo nu
wio sen ne go to tak że wię cej dziur od sło nię -
tych przez roz to py i więk sze ry zy ko, że
na dro gę wtar gnie nam ja kieś zwie rzę. Jed -
nak pa mię taj my, że ru sza jąc w tra sę, kła -
dzie my na sza li to, co naj cen niej sze – zdro -
wie i ży cie, za rów no wła sne, jak i swo ich pa -
sa że rów, a tak że in nych osób po ru sza ją cych
się po szo sach. Dla te go nie za po mi naj my
o prze pi sach ru chu dro go we go i nie szar -
żuj my. To sta ra, lecz wciąż ak tu al na praw da:
le piej do je chać na miej sce 5 mi nut póź niej,
niż nie do je chać wca le.

Re fleks
Pro wa dze nie au ta czy mo to cy kla wy -

ma ga do bre go re flek su i szyb kich re ak cji.
Dla te go nie sia daj my za kie row ni cą, je śli je -
ste śmy zmę cze ni lub cho rzy. O by ciu
pod wpły wem ja kich kol wiek sub stan cji
odu rza ją cych na wet nie wspo mni my, bo to
„oczy wi sta oczy wi stość”. Jed nak mniej
oczy wi ste jest dla wie lu lu dzi to, że tak że

po zor nie nie win ne za cho wa nia, jak roz mo -
wa przez te le fon ko mór ko wy, mo gą być
ogrom nym za gro że niem. – Wbrew prze ko -
na niu wie lu osób za kaz roz mo wy przez
trzy ma ny w rę ce te le fon nie jest wca le zło -
śli wo ścią ze stro ny pra wo daw ców, spo so -
bem po li cji na to, by wię cej za ra biać
na man da tach, czy też zmo wą lob by pro du -
cen tów ze sta wów słu chaw ko wych i gło śno -
mó wią cych – mó wi Eryk Bi skup ski z fir my
Ame rvox, bę dą cej dys try bu to rem ze sta wów
gło śno mó wią cych Par rot. – Kie ro wa nie jed -
ną rę ką utrud nia wy ko ny wa nie szyb kich
ma new rów, a czę sty zwy czaj przy trzy my wa -
nia słu chaw ki ra mie niem spra wia, że kie -
row ca prze krzy wia gło wę i pa trzy pod in -
nym niż zwy kle ką tem, co utrud nia utrzy -
ma nie pra wi dło we go to ru jaz dy i po praw ną
oce nę od le gło ści.

Rę ka na zgo dę
Mo to cy kli ści mo gą dum nie stwier -

dzić, że po wo du ją za le d wie kil ka pro -
cent wy pad ków dro go wych. Słusz nie
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Wol ne rę ce,      
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też na rze ka ją na to, że są o wie le sła biej za bez pie -
cze ni przed skut ka mi ewen tu al nej ko li zji. Zde rze -
nie z nie ru cho mą prze szko dą przy pręd ko ści 50
km/h to dla kie row cy z za pię ty mi pa sa mi na ogół
ry zy ko si nia ków czy wstrzą śnie nia mó zgu, a dla
mo to cy kli sty – licz nych zła mań, ka lec twa, a na wet
śmier ci. Kie row cy aut oso bo wych mo gą od rzec, że
jest ich na dro gach o wie le wię cej niż mo to cy kli -
stów, dla te go też po wo du ją wię cej tzw. zda rzeń
dro go wych, za to ła two za uwa żyć, że wy pad ki są
częst sze w okre sie od wio sny do je sie ni, kie dy
na szo sy wy jeż dża ją mo to cy kli ści. Po za tym mo to -
cy kli sta nie mu si zdej mo wać rę ki z kie row ni cy, że -
by zmie nić bieg. Jed nak za miast się kłó cić, le piej

wspól nie za dbać o to, by wszyst kim nam jeź dzi ło
się bez piecz niej. Wy star czy do te go odro bi na do -
brej wo li z obu stron. 

Kie row co, patrz w lu ster ka i kon cen truj się na pro -
wa dze niu au ta, a nie na in nych czyn no ściach. Au to to
nie miej sce na po pra wia nie fry zu ry, ro bie nie ma ki ja żu
czy spraw dza nie w ko mór ko wym in ter ne cie naj śwież -
szych wy ni ków Li gi Mi strzów. Mo to cy kli sto, pa mię taj,
że twój po jazd mo że i jest szyb szy, zwrot niej szy i ma
więk sze przy spie sze nie, jed nak na pew no nie ma wbu -
do wa ne go pierw szeń stwa prze jaz du ani opcji nie śmier -
tel no ści dla kie ru ją ce go. Wszy scy użyt kow ni cy dróg –
po pro stu my śl cie, to na praw dę nie bo li, a mo że nam
i in nym za osz czę dzić wie lu pro ble mów!

     szyb ka re ak cja
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