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– str. V 
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Ze spół 

The Friends
po cho dzą cy z Kro sna, wy grał 

eli mi na cje do ogól no pol skie go ca stin gu 
w te le wi zji TVN i Pol sat
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Ze spół The Friends, po cho dzą cy z Kro sna, wy -
grał eli mi na cje do ogól no pol skie go ca stin gu
w te le wi zji. Cie ka wost ką jest, że uda ło mu się
to osią gnąć jed no cze śnie w dwóch sta cjach:
TVN i Pol sa cie. 

Do pre ca stin gu w pro gra mie Mam Ta lent
w TVN ze spół The Friends wy brał się koń cem
kwiet nia. Po kil ku dniach przy szła wia do mość,
że mu zy cy z Kro sna za kwa li fi ko wa li się do dru -
gie go eta pu. Nie ina czej by ło 12 ma ja w trak -
cie eli mi na cji do pro gra mu Must Be The Mu -
sic w Pol sa cie, gdzie ju ry od ra zu za su ge ro wa -
ło The Friends, iż do sta li się do eta pu w te le -
wi zji Pol sat.

Do Mam ta lent, to by ło na sze pierw sze po -
dej ście i od ra zu się uda ło. W MBTM po szczę ści -
ło się nam za dru gim ra zem. Pierw szy raz sta nę li -
śmy od ca stin gu w tym pro gra mie pół ro ku te mu,
ale bez efek tu. Czas mię dzy ko lej ny mi edy cja mi
upły nął na czę stym gra niu, dys ku sjach i po pro stu
pra cy nad so bą. Wi docz nie da ło to efekt, bo ko lej -
na pró ba star tu w tym pro gra mie to już suk ces.
Jed no cze sny awans w obu pro gra mach, to dla nas

bar dzo mo ty wu ją ca spra wa. Jed nak ze wzglę du
na m. in. do god ność ter mi nów po sta no wi li śmy wy -
brać udział w fi na le Must Be The Mu sic - mó wią
chło pa ki z ze spo łu.   The Friends to wy ko nu ją ca
mu zy kę rock’n’rol lo wą i big be ato wą gru pa czte -
rech mu zy ków, któ rzy w swo im re per tu arze się ga ją
po utwo ry gwiazd ta kich jak The Rol ling Sto nes,
Bud dy Hol ly, The Be atles, The Who, The Sha dows
i Czer wo ne Gi ta ry. Au tor ski ka wa łek The Friends

„All Ni ght Show” emi to wa ny jest na an te nie Ra dia
Rze szów, a w grud niu 2012 ro ku oku po wał miej -
sce pierw sze na Pod kar pac kiej Sce nie Prze bo jów.
W 2012 ro ku na Ga li cja Blu es Fe sti wal, The
Friends otrzy ma li na gro dę pu blicz no ści.

Ze spół The Friends to: Pa weł Ka fel (gi ta -
ra, vo cal), Bar tek By kow ski (bas), Ma te usz
Ka pi tan (gi ta ra, vo cal)  i - Ja kub Cho dy niec -
ki (per ku sja, vo cal)

The Friends 
reklama
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Ki wi, mar ka na le żą ca do fir my S. C. JOHN -
SON i bę dą ca li de rem na ryn ku pro duk tów
do bu tów, od lat trosz czy się o kom fort
stóp ko biet. Wy cho dząc na prze ciw jed nej
z ich pa sji – mi ło ści do bu tów – stwo rzy ła
li nię pro duk tów umoż li wia ją cą ko bie tom
no sze nie bu tów, któ re ko cha ją bez żad nych
ogra ni czeń. 

KI WI SHOE PAS SION to li nia in no wa cyj -
nych pro duk tów prze zna czo nych do zwięk sze nia
kom for tu no sze nia ko bie cych bu tów. Ko lek cja
skła da się z pię ciu uzu peł nia ją cych się pro duk tów,
od po wie dzial nych nie tyl ko za wy go dę, ale rów -
nież świe żość w bu tach: po du szek że lo wych
pod pod bi cie sto py, po du szek że lo wych na pię ty
i pod pię ty, dez odo ran tu do bu tów Fresh Shoe
Deo oraz sprayu do stóp Fo ot Silk. Pro duk ty moż -
na z po wo dze niem uży wać do szpi lek od kry tych
i peł nych, san dał ków, ba le ri nek, czy tram pek. 

Po dusz ki do bu tów KI WI SHOE PAS -
SION są wy ko na ne z cien kie go, prze zro czy -
ste go że lu i chro nią sto py przed otar cia mi
i nad mier nym uci skiem, za pew nia jąc świet ny
efekt amor ty zu ją cy, szcze gól nie po żą da ny,
gdy no si my bu ty na wy so kich ob ca sach.

Spray do stóp Fo ot Silk KI WI SHOE
PAS SION, to uni kal ny pro dukt, któ ry za wie -
ra czą stecz ki na tu ral ne go je dwa biu i otu la
sto py nie wi docz ną osło ną, chro niąc je
przed otar cia mi i po ce niem. Pro dukt ide al nie
spraw dza się w cie płe dni, gdy no si my obu -
wie na bo se sto py.

No wość w ga mie KI WI SHOE PAS -
SION, dez odo rant do obu wia FRESH
SHOE DEO, po wstał 

w od po wie dzi na po trze bę na tych mia sto -
we go od świe że nia obu wia. Pro dukt ten ma
przy jem ny kwia to wy za pach i po zwa la utrzy -
mać świe żość w bu tach przez ca ły dzień.

Ce ny su ge ro wa ne na pół ce pro duk tów
KI WI SHOE PAS SION:

– Po dusz ki że lo we pod pod bi cie sto py – 17,39 zł
– Po dusz ki że lo we pod pię ty – 17,39 zł
– Po dusz ki że lo we na pię ty – 17,39 zł
– Spra wy do stóp Fo ot silk – 17,39 zł
– Dez odo rant Fresh Shoe Deo – 17,15 zł

Do peł nie niem ga my pro duk tów do bu -
tów dla ko biet są cien kie wkład ki od świe ża -
ją ce Ki wi Fresh’Ins do stęp ne w sze ro kiej
roz mia rów ce 35-40 (su ge ro wa na ce na de ta -
licz na 17,39 zł).

Do wygrania mamy 5 zestawów 
KIWI SHOE PASSION. 

Osoby, które jako pierwsze
zadzwonią do redakcji  13 czerwca,

godz. 11,  otrzymają zestaw.  

DZIĘ KI KI WI SHOE PAS SION KO BIE TY MO GĄ
NO SIĆ BU TY, KTÓ RE KO CHA JĄ… WY GOD NIE

Od 14 do 16 czerw ca ser decz nie
za pra sza my na cykl im prez
pod wspól nym ha słem DNI KRO -
SNA – MIA STA SZKŁA. W pro gra -
mie kon cer ty Łu ka sza ZA GRO BEL -
NE GO i IN DIOS BRA VOS!

14 czerw ca  (pią tek)

17.00 Spo tka nie fo to gra fi ków (RCKP
Ga le ria Fo to gra fii)
Wer ni saż wy sta wy Fo to klu bu RCKP
Wer ni saż wy sta wy fo to gra fii „Dam ska jaz -
da”- Ko szy ce/Sło wa cja

19.00 Uro czy sta msza św. w in ten cji
miesz kań ców Kro sna do Mat ki Bo żej
Mur ko wej (ko ściół OO. Fran cisz ka nów)

21.00 Noc te atral na w RCKP (sce na, wej ście B)
Spek takl Te atru itd... – „dzie ci sie ci”
Etiu dy ta necz ne Ze spo łu Tań ca Współ -
cze sne go „Strecz”

15 czerw ca (so bo ta)

9.00 – 17.00 Tur niej te ni sa ziem ne go
(MO SiR, ul. Bur sa ki)

10.00 – 15.00 I Mi strzo stwa Kro sna
w grze bły ska wicz nej (Ry nek, pod cie nia)

16.00 Tur niej osie dli i dziel nic na we so -
ło (Sta dion MO SiR, ul. Bur sa ki 41)

16.00  Pro mo cja książ ki O. Zdzi sła wa
Go go li „Kro ni ka Klasz to ru OO. Fran cisz -
ka nów w la tach   1939 – 1944” (Piw ni ca
Pod Cie nia mi)

16.00 – 19.00  Uczy my się se gre go wa -
nia od pa dów – pik nik eko lo gicz ny (Ry -
nek)

19.00   KRO ŚNIEŃ SKIE ROZ MA ITO -
ŚCI  AR TY STYCZ NE (sce na, Ry nek)
Kro śnień skie ze spo ły mu zycz ne

20.30  GWIAZ DA WIE CZO RU 
– ŁU KASZ ZA GRO BEL NY (sce na, Ry nek)

20.00 – 22.00 Po ka zy 3D map pin gu
na trój wy mia ro wym ma lo wi dle 3D (Cen -
trum Dzie dzic twa Szkła)

16 czerw ca (nie dzie la) 

9.00  Sy mul ta na war ca bo wa z mi strzem
Pol ski, Ja ku bem Gaz dą (Ry nek)

9.00 – 13.00 Tur niej te ni sa ziem ne go –
fi na ły (kor ty, ul. Le gio nów)

10.00 – 18.00 Pre zen ta cja kro śnień -
skich or ga ni za cji po za rzą do wych (Ry nek,
dzie dzi niec PWSZ, ul. K. Wiel kie go)

10.00 – 14.00 KRO SNO GRA – gra
miej ska re ali zo wa na wspól nie z or ga ni za -

cja mi   po za rzą do wy mi (przy stan ki gry
roz lo ko wa ne na te re nie kom plek su sta ro -
miej skie go)

10.00 – 14.00 KRO ŚNIEŃ SKIE
ROZ MA ITO ŚCI AR TY STYCZ NE (sce -
na, Ry nek)

Sto wa rzy sze nie Tań ca „Fra go lin” 
Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Ta necz -
ny „Kleks” 
Ak tyw ny Klub Eme ry tów i Ren ci stów
Dziel ni cy Po lan ka  
Wrę cze nie na gród w kon kur sie „Ża -
czek – Przed szko la czek” (12.00)

Kon cert lau re atów Kon kur su Pio sen ki
Dzie cię cej „De biu tek” i Pio sen ki An giel -
sko ję zycz nej
Po kaz bry dża spor to we go (12.00)

14.00  To wa rzy ski  mecz pił ki noż nej (Ha -
la Spor to wo -Wi do wi sko wa, ul. Bur sa ki) 
W prze rwie me czu po ka zy – Ca po eira
Uni car Kro sno i Dzie cię co – Mło dzie żo -
wy Ta necz ny Ze spół „Kleks”

15.00 Pa ra da KRO SNO lud ków – Tra sa:
Ha la Spor to wo – Wi do wi sko wa,  ul. Bur -
sa ki – ul. Nie pod le gło ści – Woj ska Pol skie -
go – Sta si ca – Sien kie wi cza – Ry nek

16.00  Jar mark Fran cisz kań ski (ul. Fran -
cisz kań ska)

16.00 – 20.00 KRO ŚNIEŃ SKIE
ROZ MA ITO ŚCI AR TY STYCZ NE (sce -
na, Ry nek)

Kro śnień skie To wa rzy stwo Mu zycz ne  
Ka ba ret „En tu zja ści” z Kro śnień skie -
go Uni wer sy te tu III Wie ku 
Ze spół wo kal ny Sto wa rzy sze nia Kul -
tu ry Dzie ci i Mło dzie ży „Dy so nans” 
Kro śnień skie ze spo ły mu zycz ne
Uro czy ste wrę cze nie na gród – kon -
kurs na ko szul kę pro mo cyj ną Kro sna 
i Kro śnień ski Mistrz Or to gra f ii (18.30)

20.00  GWIAZ DA WIE CZO RU 
– IN DIOS BRA VOS

21.30  Noc ne zwie dza nie Ko ścio ła OO.
Fran cisz ka nów 

WY STA WY

Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych 
Łu kasz Hu cu lak „Eks plo zja w ga le rii”
Wy sta wa  „… Zwie rzę ta obok nas”

Cen trum Dzie dzic twa Szkła
„90”- wy sta wa ju bi le uszo wa Kro śnień skich
Hut Szkła

Re gio nal ne Cen trum 
Kul tur Po gra ni cza 
Wy sta wa Otwar tej Pra cow ni Pla stycz nej
Wy sta wa Pra cow ni Gra fi ki Tra dy cyj nej
Wy sta wa pla sty ki „Kred ki”
Wy sta wa  fo to gra fii „Dam ska jaz da” 
Wy sta wa  Fo to klu bu RCKP

Kro sno świę tu je!
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Spę dza nie ma jów ki z da la od cy wi li -
za cji to do bry po mysł na od po czy nek
i prze ży cie przy go dy. Nie mu si się on
jed nak wią zać z re zy gna cją z po bu -
dza ją ce go espres so czy na wet mro -
żo nej ka wy. Moż na je przy go to wać
rów nież w trud nych wa run kach, uży -
wa jąc choć by za pal nicz ki… sa mo cho -
do wej. 

O naj star szym na świe cie i naj tań -
szym eks pre sie ci śnie nio wym opo wia da
Jo an na So by ra z fir my Se ga fre do Za net ti
Po land. 

Wło ska in wen cja 
Pierw sze ma szyn ki do pa rze nia ka wy

po ja wi ły się we Wło szech w XIX wie ku.
Po cząt ko wo mia ły one for mę ma łe go
prze no śne go czaj ni ka. Aby na lać ka wę,
trze ba by ło ob ró cić go gó rą do do łu. Ka -
fe tie ry w dzi siej szej for mie po wsta ły
na po cząt ku XX wie ku i do te raz cie szą
się po pu lar no ścią we wło skich do mach.
Co raz więk szą rze szę zwo len ni ków zy sku -
ją tak że w Pol sce.

Lek ki ba gaż
Istot ną za le tą urzą dze nia jest je go ce -

na. Mo kę moż na ku pić już za kil ka dzie -
siąt zło tych, przy czym do bry eks pres ci -
śnie nio wy do użyt ku do mo we go to wy da -
tek rzę du kil ku set zło tych. W sprze da ży
są już tak że mo de le elek trycz ne, dzię ki
cze mu moż li we jest np. usta wie nie cza su

włą cze nia ma szyn ki. Do dat ko wym atu -
tem są jej wy mia ry – ma wiel kość więk sze -
go kub ka, w związ ku z czym moż na bez
pro ble mu ulo ko wać ją na wet w bar dzo
ma łej kuch ni. Urzą dze nie jest pro ste
w uży ciu i zaj mu je nie wie le miej sca, dla -
te go bez pro ble mu moż na za pa ko wać je
wraz z ba ga żem.

Spar tań skie wa run ki?
Ka fe tie ry za pro jek to wa ne z my ślą

o wy jaz dach mo gą zo stać pod łą czo ne
do sa mo cho do wej za pal nicz ki, dzię ki cze -
mu da się ko rzy stać z nich na wet na wy -
pra wach da le ko od cy wi li za cji. Ta ka ka wa
sma ku je do brze za rów no w for mie espres -
so, jak i z do dat kiem mle ka – np. ja ko
cap puc ci no. Je że li tyl ko ma my lo dów kę,
nic nie stoi na prze szko dzie, aby przy go -
to wać z niej rów nież ka wę mro żo ną. A ja -
kość ka wy za pa rzo nej przy uży ciu mo ki
nie od bie ga od tej przy go to wa nej w eks -
pre sie ci śnie nio wym – dzia ła ona prze cież
na tej sa mej za sa dzie. Wle wa my do środ -
ka wo dę, wsy pu je my od po wied nią por cję
ka wy i pod grze wa my na ku chen ce ga zo -
wej lub elek trycz nej. Wy so ka tem pe ra tu ra
wy twa rza ci śnie nie, dzię ki cze mu na pój
za pa rza się. 

pod
na mio tem

Ma ła
czar na

21, 22 i 23 czerw ca 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” (Du ża Sce na) oraz
„Sprze daw cy gu mek” (Ma ła Sce -
na im. Z. Ko zie nia)

„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...
21 czerw ca (pią tek) godz. 19.00 
22 czerw ca (so bo ta) godz. 19.00

„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.
21 czerw ca (pią tek) godz. 19.00
22 czerw ca (so bo ta) godz. 19.00

Week end w Te atrze
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– Nie daw no uka za ła się
Two ja trze cia so lo wa pły -
ta. Dość dłu go ka za łeś
na nią cze kać fa nom.
– Na gra nie pły ty to nie chwi la, któ rą

moż na po rów nać do wy pie ku chle ba. Po -
trze bo wa łem cza su, że by wczuć się w ten
ma te riał, utoż sa mić z nim. Póź niej etap
sa mych na grań trwał w tym przy pad ku
bli sko rok. My ślę, że ten czas za dzia łał
na mo ją ko rzyść, bo nie stwo rzy łem ko lej -
nej kal ki po przed nich al bu mów. Po zwo li -
ło mi to tak że na na bra nie dy stan su
do czte rech lat in ten syw ne go ży cia, bo ga -
te go w naj prze róż niej sze pro jek ty i kon -
cer ty. Naj nor mal niej w świe cie chcia łem
tro chę od po cząć, a tym sa mym dać od po -
cząć in nym od sie bie i pio se nek już osłu -
cha nych.

– Czy li z tej pły ty je steś
naj bar dziej za do wo lo ny?
– Nie cho dzi o to, że po przed nie by -

ły złe i nie utoż sa miam się z ni mi. Śmiem
twier dzić na wet, że na tam tym eta pie mo -
je go ży cia za wo do we go, by ły one czymś
naj lep szym, co mo głem stwo rzyć.
Na szczę ście się nie co fam. Te raz spró bo -
wa łem na grać al bum tro chę pod prąd.
Pchnąć w nie go, kie ro wa ny no wy mi in spi -
ra cja mi, świe że go du cha. Mam na dzie ję,
że mi się to uda ło.

– Pły ta „Ja tu zo sta ję” za -
wie ra nie zwy kle cie ka wy

du et. Jed ną z pio se nek za -
śpie wa łeś z Gra ży ną Ło ba -
szew ską. To za mie rzo ny
za bieg? Chcia łeś dzię ki te -
mu za in te re so wać mło -
dych słu cha czy mu zy ką mi -
nio nych lat czy też przy bli -
żyć do sie bie star szych
me lo ma nów, któ rym jest
ona znacz nie bliż sza?
– Pio sen ką „Mo że za ja kiś czas”,

o któ rej mó wi my, la ta te mu star to wa łem
w eli mi na cjach do opol skie go kon kur su
De biu tów. Wte dy, nie ste ty nie uda ło się…

– Po my śla łeś wów czas, że
„mo że za ja kiś czas”?
– Do kład nie (uśmiech). Po sta no wi -

łem po sta wić przy sło wio wą krop kę
nad „i” i za mknąć pew ną klam rę, otwie ra -
ją cą mo ją dzia łal ność es tra do wą. Co
do two je go py ta nia… To oczy wi ście
i w jed nym, jak i w dru gim po dej rze niu
masz ra cję. Bar dzo bym nie chciał być po -
strze ga ny je dy nie ja ko idol na sto lat ków.
Ale li czę rów nież na to, że tym du etem za -
in te re su ję mło dych lu dzi iko ną pol skiej
wo ka li sty ki, ja ką bez wąt pie nia jest 
Gra ży na Ło ba szew ska. Je stem jej bar dzo
wdzięcz ny, że ze chcia ła ze mną na grać ten
pięk ny utwór.

– Do współ two rze nia pły ty
za pro si łeś wie lu ar ty stów.
Wśród nich zna lazł się tak -

że To mek Szcze pa nik z rze -
szow skie go Pec tu sa.
– Od bie ga ła ona od nur tu, ja ki chcie -

li śmy za pre zen to wać na tej pły cie. A że
nie chcia łem z niej re zy gno wać, jej wer sja
al bu mo wa znacz nie róż ni się od pier wot -
nej pro po zy cji Tom ka. Mam na dzie ję, że
ko niec koń ców spodo ba mu sie mo ja wer -
sja te go utwo ru. 

– Ja ko wo ka li sta, masz
szczę ście speł niać się
na wie lu płasz czy znach ar -
ty stycz nych. Z po wo dze -
niem ra dzisz so bie rów nież
w ze spo le ar ty stycz nym
mu zycz ne go Te atru Ro ma.
– I wła śnie to jest w tym wszyst kim

naj cu dow niej sze. Mu si cal po zwa la po łą -
czyć wo kal z ak tor stwem. Bez gło su, ni -
gdy bym się nie od wa żył wejść na sce nę.
W sa mej grze bym się nie od na lazł. Z ko -
lei do świad cze nie zdo by wa ne w Ro mie,
prze kła da się i po ma ga mi w in ter pre ta cji
pio se nek na es tra dzie pod czas kon cer tów
przed pu blicz no ścią.

– Es tra dę i te atral ne de ski
łą czy jesz cze jed no – ruch
sce nicz ny. O zdo by wa niu
szli fów cho re ogra ficz nych
też ma rzy łeś?
– Pi jesz do „Tań ca z gwiaz da mi”

(uśmiech)… Nie ste ty cho re ogra fia ni gdy
nie by ła mo ją moc ną stro ną. W tym przy -
pad ku bo zia by ła głu cha na mo je proś by.
Udział w pro gra mie trak to wa łem ja ko za -
ba wę, przy go dę. Po za tym, po na gra niu
pierw szej pły ty, dał mi on szan sę za pre -
zen to wa nia się szer szej pu blicz no ści. Za -
rów no ja ko ar ty ście, ale i czło wie ka ze
zwy kły mi ludz ki mi sła bo ścia mi. Ta ką
moż li wość dał mi rów nież du et z Ewe li ną
Flin tą, z któ rą za śpie wa łem pio sen kę „Nie
kłam, że ko chasz mnie” do fil mu „Nie
kłam ko cha nie”. A wra ca jąc do „Tań ca…”.
Dzię ki udzia ło wi w tym pro gra mie na -
uczy łem się kro ków sam by czy foks tro ta.
Z wła snej wo li ni gdy bym się do te go nie
zmu sił (śmiech).

– Wie rzysz, że ma rze nia
się speł nia ją?
– Ab so lut nie!!! Wy star czy po zy tyw ne

my śle nie. Je śli się cze goś bar dzo chce, to
wcze śniej czy póź niej się speł ni. Moc no
wie rzy łem, że kie dyś bę dę wy stę po wał
na es tra dzie i, co praw da póź niej, ale się
uda ło. 

– Py tam, bo obaj wy cho -
wa li śmy się na fil mo wych
przy go dach Pa na Klek sa
i dzie cię cych pio sen kach
Na tal ki Ku kul skiej…
– Rze czy wi ście coś w tym jest. W Te -

atrze Ro ma przez kil ka se zo nów gra łem
Adol fa i Go la rza Fi li pa w mu si ca lu „Aka -
de mia Pa na Klek sa”. Co praw da cza sa mi
jed ne go dnia w dwóch przed sta wie niach
wy stę po wa łem w tych ro lach na zmia nę
i cza sem mi się chrza ni ły kwe stie, ale za to
tek stów pio se nek nie mu sia łem uczyć się
ni gdy! Z ko lei, kto by przy pusz czał, że
po la tach bę dę śpie wał w chór kach Na ta -
lii Ku kul skiej.

– Śmia ło więc moż na po ku -
sić się o stwier dze nie, że
jest ona mat ką chrzest ną
Two je go suk ce su…

– Zde cy do wa nie!
– Dla cze go za tem w pew -
nym mo men cie po sta no wi -
łeś od niej odejść?
– Pa mię tam wie czór po któ rymś

z kon cer tów z Na ta lią, gdzie przy do brym
wi nie po wie dzia ła mi wprost, że w jej
chór kach mo gę śpie wać do śmier ci, ale
czy nie chciał bym sta nąć, mo że nie na jej
miej scu, ale choć by obok niej. Skon tak to -
wa ła mnie wte dy ze swo im pro du cen tem
i tak po wstał mój de biu tanc ki krą żek
„My śli war te słów” ze zna ny mi słu cha -
czom „Ży ciem na cze ka nie” czy „Nie -
praw dą”.

– Z ko lei praw dą jest, że
za nim tra fi łeś na es tra dę,
chcia łeś zo stać li sto no -
szem?
– Nie eee! Wszy scy mnie o to py ta ją.
– A dzi wisz się? Prze cież
skoń czy łeś tech ni kum eko -
no micz ne o pro fi lu eks plo -
ata cja pocz to wa…
– To mia ło być zu peł nie ina czej. Kie -

dyś mój do bry, ale jak się oka za ło jesz cze
bar dziej zło śli wy zna jo my, za py tał czy
chcę ła two zdać ma tu rę. Mó wił, że wy star -
czy cho dzić, a na wet i to nie ko niecz nie.
Bar dzo mi to od po wia da ło (uśmiech).
W kon se kwen cji szko ła oka za ła się dla
mnie to tal ną ma sa krą. W związ ku ze star -
cia mi z pro fe so rem z fi zy ki, po wta rza łem
na wet kla sę. Uczy łem się tam struk tu ry
pol skiej pocz ty i jej pro wa dze nia. Do dziś
nie wiem, ja kim cu dem osta tecz nie tę
szko łę skoń czy łem.

– Li sto nosz i wo ka li sta to
po krew ne za wo dy, bo po -
przez mu zy kę nie siesz lu -
dziom uko je nie i do brą
ener gię.
– Coś w tym jest. Ale gdy bym roz no -

sił eme ry tu ry, miał bym pew ność, że bę dą
na mnie cze kać otwar te drzwi. Mam ci chą

na dzie ję, że mo im pio sen kom nikt ich nie
za mknie tuż przed no sem (śmiech).

– Za wsze mo żesz też
otwo rzyć biz nes ze śpie -
wa ją cy mi te le gra ma mi!
– Świet ny po mysł (śmiech)!
– Two ją naj now szą pły tę
za my ka pio sen ka „Na koń -
cu”, któ rą na gra łeś na le -
żą co. Wie dzia łem, że w tej
po zy cji moż na ro bić wie le
przy jem nych rze czy, ale że -
by śpie wać?
– Uwierz mi, że moż na! Dłu go szu ka -

li śmy klu cza dla te go utwo ru. Za le ża ło
nam na tym, że by szcze gól nie w tej pio -
sen ce nie po pi sy wać się wo ka lem, a je dy -
nie od dać nim jej at mos fe rę. Sta wa łem
na krze śle, na sto le. W koń cu po ło ży łem
się z po dusz ką pod gło wą. Ten stan trwał
kil ka go dzin za nim cia ło przy sto so wa ło
się do wy do by wa nia od po wied niej bar wy
gło su w tej po zy cji.

– A jak roz wią żesz te raz
ten pro blem na kon cer -
tach? Bę dziesz się kładł
na sce nie?
– No wła śnie nie wiem (śmiech)!
– Po zwo lisz, że w ostat nim
py ta niu po wró cę do ma -
rzeń. Masz za so bą uda ne
du ety z Flin tą i Ło ba szew -
ską. Kto na stęp ny?
– Mam jesz cze jed no ma rze nie, ale

z je go re ali za cją bę dzie pew nie znacz nie
cię żej. Ma rzy mi się za śpie wać w du ecie
z Edy tą Bar to sie wicz…

– Więc… mo że za ja kiś
czas?
– Mo że (uśmiech). Ale też nie chciał -

bym, że by lu dzie od nie śli wra że nie, że naj -
lep szych pio se nek nie na gry wam so lo
(śmiech)!

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA

Ja tu zo sta ję
Roz mo wa z ŁU KA SZEM ZA GRO BEL NYM
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Z Lu bli na do Ło dzi pro wa dzi tra sa 24 Mię -
dzy na ro do we go Wy ści gu Ko lar skie go So li -
dar no ści i Olim pij czy ków. Po czą tek i ko niec
wy ści gu wy zna czo no w „ser cach” oby dwu
miast. 

Im pre za roz pocz nie   się w śro dę 26 czerw ca
na lu bel skiej alei Kra kow skie Przed mie ście, w po bli żu
Pla cu Li tew skie go, a za koń czy w so bo tę 29 czerw ca
w cen trum Ło dzi na alei Pił sud skie go przy uli cy Piotr -
kow skiej. 

Ro ze gra ne zo sta nie czte ry eta py, a tra sa ma dłu -
gość 681,2 km i pro wa dzić bę dzie przez sześć wo je -
wództw: lu bel skie, pod kar pac kie, ślą skie, ma ło pol skie,
świę to krzy skie i łódz kie. 

26 czerw ca. Naj dłuż szy etap z zam kiem Ka mie niec
Ko la rze roz pocz ną zma ga nia już w śro dę o godz.

11 star tem ho no ro wym  w cen trum Lu bli na, a pół go -
dzi ny póź niej w Nie drzwi cy Ko ściel nej sę dzia da sy -
gnał do star tu ostre go. Tra sa pierw sze go eta pu jest wy -
jąt ko wo dłu ga, bo li czy 231,1 km.  Me ta zo sta nie roz -
sta wio na w Kro śnie na Ryn ku. Ko la rze do trą tam oko -
ło go dzi ny 18 (we dług za ło żeń po mię dzy godz. 17.20
– 17.54 – śred nia szyb kość na tej tra sie w za leż no ści
od po go dy mo że wy nieść 38-42 km/h). Na tra sie eta -
pu ro ze gra ny zo sta ną lot ne fi ni sze w na pla cu Wol no -
ści w Kra śni ku  (22,7 km), na uli cy Ko ściusz ki w Kol -
bu szo wej  (137,8 km) i na Ryn ku w Sę dzi szo wie Ma -
ło pol skim (162,1 km) oraz pre mia spe cjal na w Mo dli -
bo rzy cach (51,8 km). Bę dą też pre mie gór skie po mię -
dzy By strzy cą i Na wsiem (181,9 km), Cza no rze kach
(213,6 km) oraz naj trud niej szym te go dnia pod jeź dzie
pod za mek Ka mie niec pod Kro snem (219,6 km).
W sa mym mie ście eta po wym po do jeź dzie na Ry nek
ko la rze ro ze gra ją do dat ko wą run dę. 

Z „L” do „Ł” czy Wy ścig So li dar no ści nu mer 24

Tra sa: Lu blin -Kro sno, Żo ry -Ja strzę bie
Zdrój, Ja worz no -Kiel ce, Ra dom sko -Łódź



Pu cha ry, me da le, na gro dy   i oko licz -
no ścio we dy plo my tra fi ły do rąk fi na -
li stów   XXXVI Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro -
go wym. W za wo dach zor ga ni zo wa -
nych w Ja śle o zwy cię stwo wal czy ły
trzy oso bo we dru ży ny re pre zen tu ją -
ce po szcze gól ne wo je wódz twa. Bez -
kon ku ren cyj ni oka za li się ucznio wie
z re gio nu łódz kie go, któ rzy zo sta li
mi strza mi kra ju za rów no w ka te go rii
szkół pod sta wo wych, jak rów nież
gim na zjal nych. 

Po raz pierw szy w hi sto rii Ogól no pol -
skie go Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym fi nał kra jo wy zo stał ro ze gra ny
na Pod kar pa ciu. Go spo da rzem 36. edy cji
tej jak że pre sti żo wej im pre zy zo sta ło Ja sło.
Przez trzy mi nio ne dni fi na li ści eli mi na cji

wo je wódz kich ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjów ry wa li zo wa li w swo jej ka te go rii
o Mi strzo stwo Pol ski w Tur nie ju.

Aby do trzeć do fi na łu kra jo we go
trzy oso bo we dru ży ny mu sia ły po ko nać
swo ich kon ku ren tów na eta pie szkol nym,
po wia to wym i wo je wódz kim. Łącz nie

do fi na ło wej ry wa li za cji sta nę ło 32 dru ży -
ny. Tur niej skła dał się z trzech czę ści: teo -
re tycz nej, prak tycz nej i kon ku ren cji do ty -
czą cej udzie la nia pierw szej po mo cy
przed me dycz nej.

W pierw szym dniu za wod ni cy mie li
oka zję wy ka zać się zna jo mo ścią   prze pi -
sów ru chu dro go we go. Ich za da niem by -
ło roz wią za nie te stu skła da ją ce go się z 25
py tań, obej mu ją cych za gad nie nia do ty -
czą ce za sad i prze pi sów o ru chu pie szych
oraz ro we rzy stów, zna ków dro go wych, sy -
tu acji w ru chu dro go wym, jak rów nież
po mo cy przed me dycz nej. W ko lej nym
dniu za wo dów uczest ni cy ry wa li zo wa li
w dwóch kon ku ren cjach. W pierw szej
spraw dza li swo je umie jęt no ści po ko nu jąc
ro we rem spe cjal nie przy go to wa ny tor
prze szkód. W dru giej jeź dzi li ro we rem
po mia stecz ku ru chu dro go we go w wa -
run kach zbli żo nych do rze czy wi ste go ru -
chu. W ostat niej od sło nie fi na łu za wod ni -
cy ry wa li zo wa li w za kre sie wie dzy i umie -
jęt no ści udzie la nia pierw szej po mo cy.
Każ da dru ży na mu siał po ka zać jak pra wi -
dło wo na le ży po móc oso bie po szko do wa -
nej i opa trzyć jej ra ny.

Ko mi sja sę dziow ska pod prze wod nic -
twem sę dzie go głów ne go mł. insp. Mar ka
Ką ko lew skie go z Biu ra Ru chu Dro go we -
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Bez pie czeń stwa w
Ru chu Dro go wym
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Wy jąt ko we szla ki, sin gle trac ki i tech nicz ne
sek cje – to wszyst ko bę dzie moż na zo ba czyć
15 czerw ca 2013 r. pod czas MTB Ma ra ton
w Kar pa czu! Ta im pre za to praw dzi wy gór ski
ma ra ton i nie sa mo wi te wy zwa nie na wet dla
naj bar dziej do świad czo nych bi ke rów! 

MTB Ma ra ton to cykl ogól no pol skich im prez
spor to wych, roz gry wa nych na ro we rach gór skich
w róż nych czę ściach Pol ski. W tym ro ku wy ści gi
od bę dą się w Mu ro wa nej Go śli nie w Pusz czy Zie -
lon ce, Zło tym Sto ku w Gó rach Zło tych, Kry ni cy
Zdro ju w Be ski dzie Są dec kim, Kar pa czu w Kar ko -
no szach, Piw nicz nej Zdro ju w Pie ni nach, Kor bie lo -
wie w Be ski dzie Ży wiec kim, Wał brzy chu w Gó rach
Su chych i Isteb nej w Gó rach Ślą skich. 

Za naj go ręt szą tra sę se zo nu uwa ża ny jest Kar -
pacz. W te go rocz nej, już siód mej, od sło nie ma ra to -
nu przy go to wa no szla ki o zu peł nie no wej ja ko ści.
Or ga ni za to rzy wy da rze nia przy wy zna cza niu tras
ko rzy sta li z do świad czeń za przy jaź nio nych lo kal -
nych bi ke rów, dzię ki cze mu uczest ni cy MTB Ma ra -
ton bę dą mo gli po znać naj cie kaw sze miej sca w Kar -
ko no szach. 

Wy ścig roz pocz nie się pod jaz dem do Kar pa cza
Gór ne go, a na stęp nie po pro wa dzi szla ka mi u pod -
nó ża Śnież ki. Zjaz dy do Bo ro wic, So snów ki, pod -
jazd pod Czo ło, agraf ki przed me tą, OS -y na tra sie
amp’ów czy też zjazd do Do li ny Czer wie nia
na prze dłu że niu pę tli GI GA za pew nią ogrom ną
daw kę emo cji i wie le za ba wy na kil ku dzie się ciu ki -
lo me trach. Ogrom ną za le tą jest fakt, że szla ki
w znacz nej czę ści są „bło to od por ne” i prze jezd ne
na wet w przy pad ku in ten syw nych opa dów. 

Or ga ni za to rzy nie za po mnie li rów nież o ob ser -
wa to rach, któ rzy chcie li by na ży wo po dzi wiać zma -

ga nia swo ich ido li i przy ja ciół. Spe cjal nie dla nich
wy zna czo no punk ty wi do ko we, gdzie moż na do -
pin go wać za wod ni ków. Ki bi ce otrzy ma ją spe cjal ne
prze wod ni ki, ze zdję cia mi, ma pa mi i opi sa mi do -
jaz du. Punk ty wi do ko we są tak roz lo ko wa ne, by ki -
bi ce mo gli się spraw nie prze miesz czać po mię dzy
jed nym, a dru gim miej scem i na bie żą co ob ser wo -
wać sy tu ację na tra sie. 

War to 15 czerw ca przy je chać do Kar pa cza, by
obej rzeć MTB Ma ra ton 2013 i na ży wo do świad -
czyć praw dzi wych emo cji.

go  Ko men dy Głów nej Po li cji oce nia ła po szcze gól ne
kon ku ren cje, a ucznio wie zdo by wa li punk ty za rów no
w kla sy fi ka cji ze spo ło wej, jak i in dy wi du al nej.

Po trzech dniach  zma gań wy ło nio no zwy cięz ców
36. Ogól no pol skie go Tur nie ju BRD. Bez kon ku ren cyj ni
oka za li się re pre zen tan ci wo je wódz twa łódz kie go.
W ka te go rii szkół pod sta wo wych zwy cię ży ła dru ży na
ze  Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Ko lusz kach w skła dzie
Wik tor Mro ziń ski, Ja kub Spa ła, Hu bert Woź niak, opie -
kun Ma rek Ka miń ski. Wśród gim na zja li stów naj wyż sze
miej sce na po dium za jął ze spół  z Gim na zjum im. Ja -
na Paw ła II w Roz przy w skła dzie Krzysz tof Pi sa rek,
Bar tosz Ko wal ski, Alek san der Pró ba, opie kun Ma riusz
Pró ba. Na to miast w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej ty tuł
naj lep szych za wod ni ków tur nie ju zdo by li ucznio wie
z wo je wódz twa ma ło pol skie go – Ad rian Ba ran ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Wie trzy cho wi cach i Da wid Li so wicz
z Gim na zjum w Ro pie.

Zwy cięz cy tur nie ju otrzy ma li pu cha ry, me da le,
oko licz no ścio we dy plo my oraz na gro dy rze czo we.
Uczest ni kom, ale tak że ich opie ku nom i or ga ni za to -
rom gra tu la cje zło żył in spek tor An drzej Sa bik Za stęp -

ca Pod kar pac kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li -
cji. Pod czas swo je go wy stą pie nia in spek tor An drzej Sa -
bik w imie niu Pod kar pac kie go Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go Po li cji prze ka zał szcze gól ne po dzię ko wa nia
Jó ze fo wi Bier nac kie mu Pre ze so wi Ja siel skie go Klu bu
Mo to ro we go i Ra tow nic twa Dro go we go, dzię ki któ re -
mu wie lo let nim sta ra niom fi nał kra jo wy tur nie ju  od -
był się po raz pierw szy na Pod kar pa ciu. 

W cza sie uro czy ste go za koń cze nia za wo dów Jó zef
Bier nac ki uho no ro wał mł. insp. An drze ja Wę dry cho wi -
cza Ko men dan ta Po wia to we go Po li cji w Ja śle Srebr ną
Od zna ką Ho no ro wą Pol skie go Związ ku Mo to ro we go.
To uzna nie za za słu gi w wspie ra niu dzia łal no ści Ja siel -
skie go Klu bu Mo to ro we go i Ra tow nic twa Dro go we go
na rzecz bez pie czeń stwa dzie ci i mło dzie ży w ru chu
dro go wym. Ko men dant Wę dry cho wicz dzię ku jąc za to
wy róż nie nie, pod kre ślił jak waż ne są wszel kie ini cja ty -
wy słu żą ce bez pie czeń stwu naj młod szych.

Ser decz nie gra tu lu je my lau re atom, wszyst kim
uczest ni kom dzię ku je my za udział w za wo dach i ży czy -
my po wo dze nia w przy szło rocz nym Ogól no pol skim
Tur nie ju BRD.

Już w naj bliż szą so bo tę
MTB Ma ra ton w Kar pa czu!
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