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Już mó wią o nim: „Cy fro wy” Je zus. Od -
twór ca ro li Je zu sa w „Mi ste rium Po znań -
skim” – Zie mo wit Ho wa dek. Bli sko ty siąc
osób za an ga żo wa nych w sa mą  pro duk cję.
Ak to rzy, sta ty ści, har ce rze. Gra ją dla naj -
więk szej zgro ma dzo nej na ple ne ro wych
wi do wi skach w Pol sce pu blicz no ści. Bez
ma ła stu ty się cy  osób. O tym usły szy nie
tyl ko Po znań,  Pol ska, ale i ca ły świat.

Jak to się sta ło, że zo stał Pan naj waż niej szą
po sta cią Mi ste rium, tkwi w epi cen trum te -
go wy da rze nia?

Pro po zy cja pa dła od przy ja cie la, Ar -
tu ra Pio trow skie go, któ ry od sa me go po -
cząt ku jest re ży se rem ca łe go przed się wzię -
cia. Pa mię tam, że sta ło się to po je go wi -
zy cie w Zie mi Świę tej.  Był tam z chó rem.
W pew nej chwi li, a jest oso bą bar dzo wie -
rzą cą, ja kiś głos na tchnął go my ślą, że by
stwo rzyć wiel kie, ple ne ro we wi do wi sko.
Na ta ką ska lę, któ rej  nie wi dział tyl ko Po -
znań, ale i ca ły kraj. Od idei do re ali za cji.
Choć tro chę to trwa ło.
Pan, tak od ra zu, miał być Chry stu sem?

Ab so lut nie nie. Kimś tam. Po sta cią
z tłu mu, apo sto łem, wresz cie Świę tym Pio -
trem. I na gle oka za ło się, że wszyst kie ro -
le są już ob sa dzo ne. Bra ku je tyl ko sa mej
po sta ci Je zu sa Chry stu sa. Do sta łem jed -
nak czas do na my słu, czy po do łam. Ja kieś
24 go dzi ny…
Nie ma łe wy zwa nie…

Zgo da, tym bar dziej, że mo je wcze -
śniej sze do świad cze nia z te atrem by ły ra -
czej epi zo dem niż po waż nym gra niem.
Coś tam ro bi łem z kle ry ka mi w se mi na -
rium, na za mknię tych przed sta wie niach.

Ciut śpie wa łem, po tem by łem „sze re go -
wym” ele men tem sce no gra fii.
Na praw dę  był Pan w Se mi na rium?

Tak. Póź niej na wet ka te che tą. Osta -
tecz nie skoń czy łem jed nak stu dia in for ma -
tycz ne. Obec nie – wła śnie na ta kim sta no -
wi sku – pra cu ję w ban ku.

Swo isty du alizm. Jak po go dzić du cho wość
z ma te ma ty ką, cy fra mi?

Moż na. Na praw dę. Tym bar dziej, że
ten za wód nie jest nud ny. Wciąż ja kieś
zmia ny, in no wa cje, las moż li wo ści. Do te -
go pra ca „pod te le fo nem”, no bo wia do -
mo, że jak pad nie ja kiś ser wer, to w pierw -

szej ko lej no ści wzy wa ny jest in for ma tyk.
Wróć my do Mi ste rium. Pa na pierw szy wy -
stęp w ro li Chry stu sa… Ja kie od czu cia to -
wa rzy szy ły te mu?

Przede wszyst kim tre ma, ner wy. Te go
się nie da unik nąć. Po sta no wi łem so bie:
Nie patrz w oczy pu blicz no ści, bo to roz -

pra sza. Po mo gło mi mo je wy kształ ce nie;
zna łem chry sto lo gię, bi bli sty kę. Przy zna ję
jed nak, że na po cząt ku nie wszyst ko by ło
ide al ne. Wie le – z per spek ty wy cza su –
bym zmie nił, po pra wił.
Ta kie wi do wi sko jest kosz tow ne, kto Wam
po ma ga?

Urząd Mia sta, jest tak że do ta cja z Ku -
rii Ar chi die ce zjal nej, po ja wia ją się  pry wat -
ni spon so rzy. W Mi ste rium jest za an ga żo -
wa nych bli sko ty siąc osób. Ak to rzy, sta ty -
ści, człon ko wie chó rów, wresz cie har ce rze,
któ rzy nio są po chod nie i roz da ją wi dzom
chleb. Pra ca nad przy go to wa niem te go
wszyst kie go trwa jed nak wła ści wie ca ły
rok. To m.in. druk pla ka tów, któ re tra fia ją
do wszyst kich pa ra fii w Pol sce, szy ko wa nie
stro jów, wresz cie sa me pró by. Ge ne ral -
na od by wa się tuż przed pre mie rą. Wte dy
nikt się nie oszczę dza.
Ma Pan w pa mię ci ja kieś aneg do ty zwią za -
ne z Cy ta de lą, któ rymś z wa szych wy stę -
pów?

Przej ście od jed nej sce ny do dru giej
od by wa się w cał ko wi tej ciem no ści. Te go
wy ma ga dra ma tur gia. I wy da rzy ło się tak,
że wy sze dłem wprost na gru pę za kon nic,
któ rych wła ści wie nie po win no być w tym
miej scu. Jed na, wi dząc mnie, krzyk nę ła: –
O Je zu!!! Je zus idzie…!!! A po tem ucie kła
w krza ki…
Cięż ki jest krzyż, któ ry nie sie Pan na sym bo -
licz ną Gol go tę?

To wła ści wie tyl ko je den z je go ele -
men tów, bel ka. Ja kieś 5 ki lo gra mów wa gi.
Ja koś jed nak da ję ra dę.

ROZ MA WIAŁ: JA CEK SZCZE PA NIAK
„WAR TA PO ZNA NIA EXTRA”

Zie mo wit Ho wa dek:  „Cy fro wy” Chry stus
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W ich tra dy cji nie ma ma lo wa nia pi sa nek,
szy ko wa nia pal my wiel ka noc nej czy Śmi -
gu sa Dyn gu sa. Za miast te go szu ka ją cze -
ko la do wych przy sma ków scho wa nych
w ogród ku, zdo bią ga łąz ki brzo zy ko lo ro -
wym pie rzem i prze bie ra ją się za wiedź my.
Jak Świę ta Wiel ka noc ne ob cho dzą miesz -
kań cy in nych państw?

Wło chy, czy li mig da ło we 
go łę bie i fa jer wer ki

W myśl po pu lar ne go przy sło wia
„Bo że Na ro dze nie spę dzaj z ro dzi ną,
Wiel ka noc – z kim chcesz”, dla  Wło -
chów świę ta to przede wszyst kim oka zja
do krót kich wy jaz dów w gro nie zna jo -
mych. Za nim jed nak skie ru ją się w stro -
nę eg zo tycz nych wysp, Wiel ki Ty dzień
upły wa im pod zna kiem Pas sos – wi do wi -
sko wych pro ce sji z fi gu ra mi Mat ki Bo żej
i Chry stu sa. Wło skie tra dy cje wiel ka noc -
ne, się ga ją ce jesz cze cza sów śre dnio -
wiecz nych, przyj mu ją róż ną for mę w za -
leż no ści od re gio nu kra ju. Efek tow nym
i cie szą cym się po pu lar no ścią wśród tu -
ry stów ob rzę dem jest wiel ko so bot nia
„scop pio del car ro” – „eks plo zja wo zu”,
or ga ni zo wa na co ro ku we Flo ren cji. Pod -
pa le nie ry dwa nu wy peł nio ne go ko lo ro -
wy mi fa jer wer ka mi sym bo li zu je wskrze -
sze nie no we go ży cia i zwia stu je po myśl -
ność na ca ły rok. Wło si, zna ni ze swo jej
kuch ni, du żą wa gę w wiel ka noc nych
przy go to wa niach przy kła da ją rów nież
do tra dy cyj nych po traw. Na świą tecz nym
sto le nie za brak nie ja gnię ci ny oraz Co -
lom ba – mig da ło wej bab ki z ba ka lia mi
i cze ko la dą w kształ cie go łę bia.

Wiel ka Bry ta nia, czy li jaj ko
na pierw szym pla nie

Dla Bry tyj czy ków Wiel ka noc to czas
świę to wa nia na ro dzin wio sny i no we go ży -
cia. Naj waż niej szym mo ty wem, łą czą cym
tra dy cje i zwy cza je są więc jaj ka. Kie dyś
far bo wa ne i przy ozda bia ne, dziś w for mie
cze ko la do wych przy sma ków, roz da wa ne
są ro dzi nie i przy ja cio łom. – Po pu lar nym
zwy cza jem, a jed no cze śnie fraj dą dla naj -
młod szych jest Egg Rol ling, czy li tur la nie
ugo to wa nych na twar do jaj. Wy gry wa to,
któ re spusz czo ne z gór ki do to czy się

na dół bez pęk nię cia – tłu ma czy Agniesz -
ka Go dlew ska -Waw rzy niak, eks pert He len
Do ron En glish.

– Tra dy cyj ne urzą dza się rów nież Egg
Hunt – po lo wa nie na jaj ka. W Wiel ka noc -
ną Nie dzie lę ro dzi ce cho wa ją cze ko la do we
słod ko ści w przy do mo wym ogród ku, a za -
da niem dzie ci jest ich od na le zie nie. Ta ki
bry tyj ski ak cent wiel ka noc ny, w po sta ci
roz ryw ki dla ca łej ro dzi ny, mo że rów nież
uroz ma icić na sze pol skie tra dy cje – pod -
po wia da eks pert. Wśród świą tecz nych zwy -

cza jów du żą ro lę od gry wa ją rów nież na ro -
do we przy sma ki. Do naj po pu lar niej szych
na le ży Easter pud ding – cia sto bu dy nio we
z ro dzyn ka mi oraz Hot Cross Buns, czy li
bu łecz ki droż dżo we z mar mo la dą, ozdo -
bio ne lu kro wym krzy żem.

Szwe cja, czy li śle dzie 
i wiel ka noc ne wiedź my

Kra je skan dy naw skie cha rak te ry zu ją
się jed ny mi z naj bar dziej nie ty po wych
zwy cza jów wiel ka noc nych. Cie ka wą tra -

dy cją, przy po mi na ją cą nie co Hal lo we en
jest prze bie ra nie się za Påskkärrin gar –
„wiel ka noc ne wiedź my”. W Wiel ką So -
bo tę szwedz kie dzie ci od wie dza ją swo -
ich są sia dów, wrę cza jąc im wła sno ręcz -
nie wy ko na ne kart ki oraz laur ki, otrzy -
mu jąc w za mian sło dy cze. Te go dnia
przy go to wy wa ny jest rów nież tra dy cyj -
ny, świą tecz ny po si łek, skła da ją cy się ze
śle dzi, so lo ne go ło so sia oraz cy na mo -
no wych lub kmin ko wych bu łe czek.
Nie co zna jo mym dla nas zwy cza jem

mo że być na to miast ro bie nie Påsk kris,
czy li przy ozda bia nie ko lo ro wym pie -
rzem brzo zo wych ga łą zek. Po dob ne
do pol skich palm wiel ka noc nych, dla
Szwe dów sta no wią sym bol ludz kich sta -
rań, ma ją cych na ce lu przy spie sze nie
przy by cia wio sny.

Sta ny Zjed no czo ne, czy li 
tur la nie ja jek z Pre zy den tem

Ame ry kań skie tra dy cje wiel ka noc ne
ogra ni cza ją się do świę to wa nia Wiel kiej

Wiel ka noc tu i tam
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Nie dzie li. Przy bie ra ją one głów nie for mę
roz ryw ki i za baw, an ga żu ją cych ca łą ro -
dzi nę. Głów nym bo ha te rem w tym dniu
jest za ją czek wiel ka noc ny. Przy no szo ne
przez nie go po da run ki i sło dy cze sta no -
wią cel po szu ki wań, okre śla nych mia -
nem Easter Egg Hunt. Naj słyn niej sze
po lo wa nie na jaj ka od by wa się co ro ku
w Bia łym Do mu, gdzie pa ra pre zy denc -
ka za pra sza do za ba wy ame ry kań skie ro -
dzi ny. W trak cie wspól nej roz ryw ki od -
by wa ją się rów nież za wo dy w tur la niu ja -
jek. Po pu lar nym mo ty wem jest rów nież
two rze nie sym bo li zu ją cych od ro dze nie
i no wy po czą tek ka pe lu szy, tzw. Easter

Bon net. – Tra dy cja na wią zu je do prak ty -
ko wa ne go daw niej ku po wa nia na Wiel -
ka noc no wej gar de ro by – tłu ma czy
Agniesz ka Go dlew ska -Waw rzy niak. –
Dziś ozda bia nie wy myśl nych na kryć gło -
wy to przede wszyst kim oka zja do kre -
atyw ne go spę dza nia wol ne go cza su. Się -
ga my po nie go na lek cjach ja ko uroz ma -
ice nie przed świą tecz nych za jęć – do da je
na uczy ciel He len Do ron En glish.

Li ban, czy li wi zy ta w sied miu
ko ścio łach

Od le gły od Pol ski Li ban
wią że z na szy mi zwy cza ja mi

tra dy cja ma lo wa nia pi sa nek. Du żą wa -
gę przy wią zu je się tam jed nak przede
wszyst kim do ob rząd ków ko ściel nych.
We dle oby cza ju, każ dy z Li bań czy ków
aby wła ści wie przy go to wać się
do Świąt Wiel ka noc nych, mu si otrzy -
mać bło go sła wień stwo w sied miu ko -
ścio łach. Waż ne tak że, aby uda jąc się
na mszę, za ło żyć no we ubra nia i bu ty.
Cie ka wym zwy cza jem jest rów nież
pod trzy my wa nie do brych re la cji
z przy ja ciół mi i zna jo my mi. W myśl
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Wśród spe cja łów na Wiel ka noc, obok ja jek
i żur ku, zaj mu je miej sce na po dium. Pro sty
w przy go to wa niu, o nie po wta rzal nym sma -
ku, z ulu bio ny mi do dat ka mi. Mo wa o pasz -
te cie, któ ry już nie dłu go bę dzie my jeść ze
sma kiem w świą tecz ny po ra nek. 

Mię sne, ryb ne, wa rzyw ne sma ki
Tra dy cyj na re cep tu ra na pasz tet jest

bar dzo pro sta. Za zwy czaj du si my wy bra ne
ga tun ki mię sa z wa rzy wa mi, a na stęp nie
ugo to wa ne skład ni ki mie li my. Mo czy my w
po wsta łym bu lio nie buł kę lub buł kę tar tą i
rów nież do da je my do ma sy. Na stęp ne w
ko lej no ści to: jaj ko, przy pra wy oraz część
bu lio nu, któ ry uczy ni nasz pasz tet bar dziej
aro ma tycz nym i so czy stym. Jed no li tą ma są
wy kła da my fo rem kę i pie cze my oko ło go -
dzi ny w tem pe ra tu rze 180 stop ni. 

Naj czę ściej wy bór mię sa na ta ki pasz -
tet pa da na kró li ka lub in dy ka. Oka zu je
się jed nak, że w dzie dzi nie pasz te tów
ostat nio wie le się dzie je. Co raz mod niej -
sze sta ją się pasz te ty wa rzyw ne, np. z se le -
ra, lub ryb ne, jak choć by z ło so sia i szpi -
na ku. Ten dru gi ro bi się na praw dę szyb ko,
mik su jąc szpi nak z ry bą, jaj kiem, przy pra -
wa mi i śmie ta ną. Na koń cu wrzu ca my po -
kro jo ne go w kost kę ło so sia już bez mik so -
wa nia, aby w pasz te cie by ły wy czu wal ne
ka wał ki ulu bio nej ry by.

Pasz tet z ło so sia i szpi na ku
Skład ni ki:
- 400  g świe że go ło so sia
- Przy pra wa Uni wer sal na De li kat Knorr
- 450 g świe że go szpi na ku
- 160 ml gę stej śmie ta ny
- 3 jaj ka
- gał ka musz ka to ło wa

Spo sób przy go to wa nia:
150 g ło so sia po krój w kost kę.
Resz tę zmik suj w ro bo cie ku chen nym

z jaj ka mi, do praw Przy pra wą Uni wer sal ną
De li kat Knorr i gał ką musz ka to ło wą.

Po sie kaj szpi nak. Do ma sy do da waj
szpi nak, mik su jąc ca łość.

Na stęp nie do daj ło so sia po kro jo ne go
w kost kę, śmie ta nę i de li kat nie wy mie szaj.

Na grzej pie kar nik do 180°C. For mę
do pie cze nia (23x12 cm) wy sma ruj ma -
słem, wy łóż fo lią alu mi nio wą. Do for my
wlej ma sę, przy kryj fo lią od gó ry i wstaw
do du żej bla chy na peł nio nej zim ną wo dą
do 1/3 wy so ko ści (pasz tet bę dzie się piekł
w ką pie li wod nej).

Ca łość umieść w pie kar ni ku (150°C)
i piecz 1 go dzi nę. Po upie cze niu i ostu dze -
niu schła dzaj w lo dów ce przez noc.

Stan dar do wa re cep tu ra, nie stan dar do -
we do dat ki

Do pasz te tu war to po dejść z du żą kre -
atyw no ścią. Mo że my bo wiem zdzi wić się,
z jak wie lo ma sma ka mi idzie on w pa rze.
Za łóż my, że wy bie ra my pasz tet wie przo -
wo -wo ło wy. Po trzeb ne mię sa to: ło pat ka

wie przo wa, pod gar dle wie przo we, wo ło wi -
na oraz nie wiel ka ilość wą trób ki. Wy jąt ko -
we go sma ku nada te mu pasz te to wi żu ra wi -
na, któ rą mo że my wy mie szać z ma są mię -
sną, oraz świe żo po sie ka ny roz ma ryn – do
po sy pa nia pasz te tu po wierz chu.  

Pasz tet z roz ma ry nem i żu ra wi ną

Skład ni ki:
- 400 g mię sa wie przo we go (ło pat ka)
- 1 Esen cja do du szo nych mięs Knorr
- 250 g pod gar dla wie przo we go
- 400 g wo ło wi ny
- 250 g wą trób ki
- 6 ły żek żu ra wi ny su szo nej (na mo czo na w
cie płej wo dzie)
- 1 łyż ka roz ma ry nu świe że go (po sie ka ne go)
- 1 ce bu la
- włosz czy zna (mar chew ka, ka wa łek se le ra,
pie trusz ka)
- 2 kaj zer ki na mo czo ne w wo dzie
- 5 ja jek
- tłuszcz do sma że nia
- pieprz czar ny
- 3 li ście lau ro we i zie la an giel skie
- 2 łyż ki buł ki tar tej
- 1 łyż ka mar ga ry ny

Spo sób przy go to wa nia:
Wszyst kie mię sa oprócz wą trób ki po -

krój na mniej sze ka wał ki, ob smaż na moc -
no roz grza nym tłusz czu, prze łóż do garn -
ka i za lej nie wiel ką ilo ścią wo dy – tak, aby
przy kry ła mię so.

Do garn ka do daj ob ra ne wa rzy wa, liść
oraz zie le. Ca łość za go tuj, zbierz po wsta łe
szu mo wi ny i duś mię so do mo men tu, gdy
bę dzie bar dzo mięk kie. Na kil ka na ście mi -
nut przed koń cem du sze nia włóż rów nież
wą trób kę.

Ce bu lę po krój w kost kę i ze szklij na
tłusz czu. Kaj zer ki od ci śnij z wo dy.

Wszyst kie mię sa, ce bu lę, wa rzy wa i
kaj zer ki prze puść przez ma szyn kę do mie -
le nia. Że by pasz tet był pe łen sma ku, do
ma sy do daj Esen cję do du szo nych mięs
Knorr roz pusz czo ną w go rą cej wo dzie lub
po zo sta łym wy wa rze z go to wa nia mię sa,
żu ra wi nę oraz jaj ka, do praw pie przem i
wszyst ko ra zem wy mie szaj.

Mię sną ma sę wy łóż do na tłusz czo nej
mar ga ry ną i po sy pa nej buł ką tar tą fo rem -
ki, po syp ob fi cie roz ma ry nem i wstaw do
na grza ne go do 160°C pie kar ni ka. Pasz tet
piecz przez ok. 1,5 go dzi ny. Na stęp nie wy -
studź i po krój w pla stry.

A mo że na sza ro dzi na uwiel bia
grzy bo we sma ki? Ko niecz nie przy go tuj -
my pasz tet pach ną cy  le śny mi grzy ba -
mi. Wy star czy, że mię so ugo tu je my z
su szo ny mi grzy ba mi i po głę bi my je go
smak bu lio nem, np. Bu lio nem grzy bo -
wym Knorr. „Le śny” cha rak ter pasz te tu
pod kre ślą do da ne do go to wa nia ziar na
ja łow ca. 

6 za sad sze fa kuch ni 
- aby pasz tet się udał

n Pasz tet źle zno si mro że nie - tra ci swo ją
kon sy sten cję i smak. Nie ma za to pro ble mu,
że by zro bić go oko ło 4-5 dni przed świę ta mi -
świet nie prze cho wa się w lo dów ce.

n Waż ne, aby mię so na pasz tet nie by ło
zbyt chu de, po nie waż nasz świą tecz ny przy -
smak wyj dzie nam ły ko wa ty i su chy. Do brym
do dat kiem mię snym, któ ry za pew ni od po wied -
nią wil got ność pasz te tu, bę dzie ka wa łek pod gar -
dla wie przo we go.

n Pasz tet piecz w po dłuż nej, wą skiej fo -
rem ce, tzw. kek so wej. Wy łóż ją cien ki mi pla stra -
mi bocz ku lub sło ni ny - dzię ki te mu pasz tet nie
przy pa li się, a do te go na bie rze do dat ko we go
przy jem ne go aro ma tu.

n Pasz tet za zwy czaj przy rzą dza my, mie -
sza jąc kil ka ga tun ków mię sa. Je śli ma my w
zwy cza ju do rzu cać wą trób kę cie lę cą lub dro -
bio wą, to weź my pod uwa gę, że zbyt du ża jej
ilość mo że zdo mi no wać smak ca ło ści. 

n Naj lep szą przy pra wą do pasz te tu, o
któ rej ab so lut nie nie moż na za po mnieć, to
gał ka musz ka to ło wa. Naj le piej sma ko wać bę -
dzie ta świe żo star ta - du żo bar dziej in ten -
syw na w sma ku, za to po sia da ją ca mniej go -
rycz ki. 

n Se kre tem pysz ne go pasz te tu jest od po -
wied nie do pra wie nie, dla te go sta ran nie do -
bierz my przy pra wy. Aby pod kre ślić mię sny
smak pasz te tu, war to wzbo ga cić wy war Bu lio -
net ką dro bio wą Knorr.

Po tra wy wiel ka noc ne to dłu ga hi sto -
ria. Po jej dal szą część za pra sza my na
www.prze pi sy.pl. 

Żu rek z kieł ba są i ziem nia ka mi 
Skład ni ki
- 1 bia ła kieł ba sa
- 1 ce bu la
- Żu rek ślą ski Ami no
- pę czek po sie ka nej na tki pie trusz ki
- 2 łyż ki ole ju
- 2 ziem nia ki ugo to wa ne w mun dur kach
Spo sób przy go to wa nia:
Po krój kieł ba sę, ziem nia ki i ce bu lę w pla ster ki.
Przy go tuj Żu rek Ami no we dług prze pi su na opa ko wa niu.
Pod smaż na go rą cym ole ju ziem nia ki na zło to, odłóż na bok. Pod smaż kieł ba sę i ce bu lę.
Roz łóż do dat ki na ta le rze, za lej go to wym żur kiem i po syp na tką. Mo żesz też po ło żyć do dat ki obok mi secz ki z zu pą.

Pasz tet – wiel ka rzecz na wiel ka noc ny stół!

Bia ły barszcz z ja jecz ny mi ko tle ci ka mi
Skład ni ki:
- 4 pla ster ki szyn ki lub wę dzo nej kieł ba sy
- Barszcz bia ły Ami no
- 200 g świe żej lub mro żo nej włosz czy zny po kro jo nej w pa ski
- 1 ugo to wa ny ziem niak
- 3 jaj ka ugo to wa ne na twar do
- 1 su ro we jaj ko
- 2 łyż ki buł ki tar tej
- szczyp ta gał ki musz ka to ło wej
- po sie ka na na tka pie trusz ki
- 2 łyż ki ole ju
- sól do sma ku
- 750 ml wo dy
Spo sób przy go to wa nia:
Po krój w kost kę ugo to wa ne ja ja i szyn kę. Do daj su ro we jaj ko, łyż kę buł ki tar tej oraz gał kę musz ka to ło wą.
Do praw ma sę odro bi ną so li, de li kat nie wy mie szaj. Ufor muj 6 pul pe tów.
Ob tocz je na stęp nie w po zo sta łej buł ce tar tej i ob smaż na zło ty ko lor.
Za go tuj 750 ml wo dy. Po krój ziem nia ka i do daj go wraz z włosz czy zną do go tu ją cej się wo dy.
Na stęp nie wsyp za war tość to reb ki Barsz czu bia łe go Ami no i go tuj ca łość przez ok. 5 mi nut.
Na ko niec za lej pul pe ci ki go rą cym barsz czem i ude ko ruj po sie ka ną na tką.

Już za chwi lę bę dzie my so bie na wza jem ży czyć spo koj -
nych, smacz nych świąt wiel ka noc nych. Te ży cze nia po mo gą
nam urze czy wist nić zu py i so sy mar ki Ami no. Barszcz bia ły,
Żu rek ślą ski oraz Zu pa ogo no wa spra wią, że przy go tu je my tra -
dy cyj ne zu py o do sko na łym sma ku. Mo że my je przy rzą dzić
we dług wska zó wek na opa ko wa niu lub do dać do swo je go wy -

wa ru, by pod kre ślić je go smak i aro mat. Ro dzi na za chwy ci się
barsz czem bia łym z wy czu wal nym sma kiem ma je ran ku, czosn -
ku, ce bu li i pie trusz ki, a nad ta le rza mi świą tecz ne go żu ru bę -

dzie uno sił się aro mat wę dzo ne go bocz ku. Na to miast so sy
Ami no: pie cze nio wy ciem ny, pie cze nio wy ja sny i pie czar ko wy
po mo gą nam przy rzą dzić gę ste, ide al nie przy pra wio ne so sy do

świą tecz nych dań. Pro duk ty Ami no zo sta ły przy go to wa ne z
naj wyż szej ja ko ści su szo nych wa rzyw i przy praw.

Kon kurs
Mar ka  Ami no prze ka za ła dla na szych czy tel ni ków  5  ze sta -
wów z pro duk ta mi. Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo nią  do
re dak cji  26 mar ca, o godz.9, otrzy ma ją ze staw.

Tra dy cyj ne sma ki Wiel ka no cy
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Hu ta Ko mo row ska. Nie wiel ka miej sco -
wość po ło żo na w pół noc nej czę ści wo je -
wódz twa pod kar pac kie go. To wła śnie
stąd po cho dzi Kar dy nał Adam Ko zło wiec -
ki (1911-2007), je zu ita, je den z naj bar -
dziej zna nych i za słu żo nych pol skich mi sjo -
na rzy. By wstą pić do za ko nu, ten nie zwy -
kły czło wiek wy rzekł się swo je go szla chec -
kie go po cho dze nia i ro dzin ne go ma jąt ku.
Po od by ciu no wi cja tu w Sta rej Wsi ko ło
Brzo zo wa, pod jął stu dia fi lo zo ficz ne i teo -
lo gicz ne. Świę ce nia ka płań skie przy jął w
1937 ro ku.

Krót ko po wy bu chu II woj ny świa to -
wej, 10 li sto pa da 1939 ro ku, zo stał aresz -
to wa ny przez Ge sta po. Po cząt ko wo był
wię zio ny na Mon te lu pich w Kra ko wie, na -
stęp nie tra fił do wię zie nia w Wi śni czu, po
czym zo stał prze wie zio ny do obo zu kon -
cen tra cyj ne go Au schwitz (nr więź nia
1006). Stam tąd prze trans por to wa no go do
Da chu (nr więź nia 22187). Po wy zwo le niu
te go obo zu przez woj ska ame ry kań skie i
spę dzo nych w nie wo li po nad pię ciu la -
tach, wy je chał ja ko ochot nik do pra cy
dusz pa ster skiej w Pół noc nej Ro de zji, dzi -
siej szej Za mbii – tam do koń ca ży cia peł -
nił po słu gę wśród naj bied niej szych.

Do Afry ki przy był w 1946 ro ku. Od
po cząt ku je go pra ca zna la zła uzna nie u
prze ło żo nych, po wie rzo ne zo sta wa ły mu
ko lej no naj waż niej sze funk cje ko ściel ne w
Za mbii, w wie ku 87 lat zo stał wy nie sio ny
do god no ści kar dy nal skiej. Za wy bit ne za -
słu gi na rzecz naj bar dziej po trze bu ją cych
po mo cy zo stał on uho no ro wa ny Krzy żem

Wiel kim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Krzy -
żem Ko man dor skim Or de ru Za słu gi RP,
Za mbij skim Or de rem Wol no ści i fran cu -
ską Le gią Ho no ro wą. Był tak że przy ja cie -
lem Ja na Paw ła II, uczest ni kiem So bo ru
Wa ty kań skie go II, obroń cą praw czło wie -
ka, któ ry przy czy nił się do uzy ska nia
przez Za mbię peł nej nie pod le gło ści w
1964 ro ku, a przy tym – na de wszyst ko –
nie zwy kle skrom nym i po kor nym mi sjo -
na rzem.

Po je go śmier ci, w 2008 ro ku zo sta -
ła po wo ła na Fun da cja im. Księ dza Kar -
dy na ła Ada ma Ko zło wiec kie go „Ser ce
bez gra nic”, któ ra kon ty nu uje dzie ło Pa -
tro na i oży wia pa mięć je go oso by. Czy -
ni tak że wy sił ki, by przy wró cić do daw -
nej świet no ści te ren hi sto rycz ne go za ło -
że nia dwor sko -par ko we go ro dzi ny Ko -
zło wiec kich w Hu cie Ko mo row skiej,
któ ry – roz par ce lo wa ny i znisz czo ny po
II woj nie świa to wej – zo stał wy ku pio ny
od Skar bu Pań stwa. Miej sce to jest waż -
nym ele men tem dzie dzic twa na ro do we -
go i kul tu ro we go re gio nu. Od 2011 ro -
ku funk cjo nu je tu Mu zeum Kar dy na ła
Ada ma Ko zło wiec kie go SJ, miesz czą ce
się w od re stau ro wa nej ofi cy nie dwor -
skiej, je dy nej po zo sta ło ści z daw ne go za -
ło że nia dwor sko -par ko we go. Jak in for -
mu je Bog dan Ro ma niuk, ini cja tor i je -
den z za ło ży cie li Fun da cji, a za ra zem
Dy rek tor Mu zeum – Nie zmier nie cie szy
nas fakt, że miej sce to co ro ku od wie -
dza ne jest przez po nad sześć ty się cy
osób. Wśród nich są zor ga ni zo wa ne gru -

py szkol ne, Ak cje Ka to lic kie, człon ko wie
Do mo we go Ko ścio ła, Klu bów In te li gen -
cji Ka to lic kiej, gru py z Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, ar ty ści, gru py ro we ro -
we, tu ry ści z kra ju i za gra ni cy oraz mi -
sjo na rze. Za nie dba ny i znisz czo ny po II
woj nie świa to wej park dwor ski ota cza ją -
cy Mu zeum jest stop nio wo re wi ta li zo wa -
ny – od bu do wa ale jek par ko wych, we -
dług ich ory gi nal ne go, hi sto rycz ne go
ukła du, osią gnę ła koń co wy etap re ali za -
cji. Za koń czo no tak że pra ce nad od two -
rze niem za so bów kra jo bra zo wych na ob -

sza rze po nad czte ro hek ta ro we go par ku –
do da je Dy rek tor Mu zeum.

Oto cze nie funk cjo nu ją cej od 2011 ro -
ku pla ców ki jest przed mio tem nie ustan -
nych sta rań, by stwo rzyć na tym te re nie
Ośro dek Mi syj no -Edu ka cyj ny im. Kar dy -
na ła Ko zło wiec kie go. Pro wa dzo na dzia łal -
ność kul tu ral na i edu ka cyj na (co rocz ne
Dni Kar dy na ła Ada ma Ko zło wiec kie go SJ
przy pa da ją ce we wrze śniu, gro ma dzą ce
set ki osób z ca łej Pol ski i za gra ni cy, kon -
cer ty, wy sta wy, kon kur sy, Prze gląd Fil mów
Mi syj nych, Pod kar pac ki Fe sti wal Pio sen ki

Mi syj nej, Noc Mu zeum) cie szy się du żym
za in te re so wa niem, a or ga ni zo wa ne cy klicz -
nie wy da rze nia zy ska ły roz po zna wal ność i
uzna nie.

Rów nież od 2011 ro ku przy zna wa na
jest Sta tu et ka „Ser ce bez gra nic”, no szą ca
imię „Mi sjo na rza Afry ki”. Jej lau re ata mi
zo sta ją oso by du chow ne i świec kie, za słu -
żo ne w dzie dzi nie dzia łal no ści mi syj nej.
Do tej po ry uho no ro wa ni tą na gro dą zo -
sta li m.in.: Kar dy nał Me dar do Jo seph
Ma zom bwe z Za mbii (1931-2013), dr
Wan da Błeń ska (1911-2014) – le kar ka i
mi sjo nar ka na zy wa na „Mat ką Trę do wa -
tych”, któ ra przez po nad 40 lat le czy ła
cho rych na trąd w Ugan dzie; Ks. prof. dr
hab. Lu dwik Grze bień SJ – Rek tor Aka de -
mii „Igna tia num” w Kra ko wie w la tach
2004-2010; Ks. prał. Wa cław Ku flew ski –
wie lo let ni mi sjo narz, ini cja tor i pierw szy
Dy rek tor Cen trum For ma cji Mi syj nej w
War sza wie; Ar cy bi skup Te le spho re Geo r -
ge Mpun du – Me tro po li ta Lu sa ki, Prze -
wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Za -
mbii; oraz s. Jo lan ta Ba jak (ur. 1927) ze
Zgro ma dze nia Sióstr Słu żeb ni czek Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Nie po ka la nie Po -
czę tej w Sta rej Wsi, któ ra peł ni po słu gę w
sie ro ciń cu w Ka si si w Za mbii.

Bog dan Ro ma niuk do da je, że dzia ła nia
po dej mo wa ne przez Fun da cję są róż no rod -
ne, jed nak za wsze ma ją na ce lu kon ty nu -
ację dzie ła wspa nia łe go Pa tro na i po pu la ry -
za cję je go oso by, nie tyl ko w Pol sce, ale tak -
że w Za mbii, któ ra by ła je go du gą oj czy zną.
Jak in for mu je – Dzię ki sta ra niom Fun da cji

Kar dy nał Adam Ko zło wiec ki SJ – za słu żo ny oby wa tel
Pod kar pa cia, uko cha ny mi sjo narz Za mbii

Mu zeum Kar dy na ła Ko zło wiec kie go

Uro czy ste otwar cie wy sta wy „Z otwar ty mi dłoń mi” w Sej mie RP w War sza wie, 11 kwiet nia 2012 ro ku. Od le wej – człon ko wie Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Afry ki: Kil lion Mu ny ama, Re na ta Bu tryn i John God son; 
Jan Wie liń ski – by ły Am ba sa dor Pol ski w Zim ba bwe, Bog dan Ro ma niuk. Prze ma wia przed sta wi ciel by łych więź niów Da chau.



i przy chyl no ści dy rek cji Wo je wódz kie go
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. Fry de ry ka
Cho pi na w Rze szo wie, w paź dzier ni ku
2014 ro ku do szło do pod pi sa nia po ro zu -
mie nia o współ pra cy po mię dzy pod kar pac -
ką pla ców ką a Szpi ta lem im. Kar dy na ła
Ada ma Ko zło wiec kie go SJ w Lu sa ce. W
związ ku z pod pi sa ną de kla ra cją, or ga ni zo -
wa na jest obec nie po moc dla szpi ta la w Za -
mbii, na któ rej sko rzy sta rów nież Pod kar -
pa cie, po nie waż szpi tal wo je wódz ki uzy ska
m.in. do stęp do kon sul ta cji me dycz nych w
za kre sie cho rób tro pi kal nych.

O mię dzy na ro do wym cha rak te rze po -
dej mo wa nych prze Fun da cję dzia łań
świad czy rów nież fakt, że wy sta wa po świę -
co na Pa tro no wi, no szą ca ty tuł „Z otwar ty -
mi dłoń mi”, by ła do tej po ry pre zen to wa -

na w ta kich miej scach jak: te ren by łe go
obo zu kon cen tra cyj ne go w Da chau, Par la -
ment Eu ro pej ski w Bruk se li, Aka de mia
Ca ri tas -Pirc khe imer -Haus w No rym ber dze
oraz Mu zeum Na ro do we w Lu sa ce w Za -
mbii. Eks po zy cja go ści ła tak że w Sej mie
RP w War sza wie oraz w kil ku na stu in nych
miej scach w Pol sce.

Mu zeum Kar dy na ła Ada ma Ko zło -
wiec kie go SJ w Hu cie Ko mo row skiej czyn -
ne jest od wtor ku do nie dzie li (za wy jąt -
kiem śro dy) w godz. 10:00 – 16:00. Jest to
miej sce, któ re każ dy miesz ka niec Pod kar -
pa cia po wi nien od wie dzić, by po znać jed -
ną z pięk nych po sta ci, któ re wy wo dzą się
z te re nu na sze go re gio nu.

ZO FIA SU MA RA
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reklama

Ks. pra łat Mar ce li Pra wi ca, mi sjo narz peł nią cy po słu gę w Za mbii, od bie ra Sta tu et kę
„Ser ce bez gra nic” z rąk Bi sku pa Edwar da Fran kow skie go, Pre ze sa Za rzą du Fun da cji,
pod czas VII Dni Kar dy na ła Ada ma Ko zło wiec kie go SJ (28 wrze śnia 2014 ro ku)

Mo ment uro czy ste go otwar cia wy sta wy w dniu 19 czerw ca 2012 ro ku z udzia łem prof. Je rze go Buz ka  – by łe go Prze wod ni czą ce go
Par la men tu Eu ro pej skie go w la tach 2009-2012.

Wy sta wa „Z otwar ty mi dłoń mi” w Par la men cie Eu ro pej skim w Bruk se li.

Pod pi sa nie de kla ra cji o współ pra cy po mię dzy szpi ta la mi w dniu 1 paź dzier ni ka 2014 ro ku. Od le wej: Bog dan Ro ma niuk – ów cze sny
Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar pac kie go, Wi told Wi śniew ski – Dy rek tor Wo je wódz kie go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. Fry -
de ry ka Cho pi na w Rze szo wie, Aga tha Lloyd – Dy rek tor Szpi ta la im. Kar dy na ła Ada ma Ko zło wiec kie go SJ w Lu sa ce, An na Hart man -
-Ksy ciń ska – Za stęp ca Dy rek to ra ds. Me dycz nych Szpi ta la Wo je wódz kie go w Rze szo wie, Da riusz Bździ kot – Se kre tarz Za rzą du
Fun da cji „Ser ce bez gra nic”
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- Od 21 lat je steś ba si stą La dy Pank. Trzy la ta te mu
po sta no wi łeś jed nak zdra dzić ro dzi mą for ma cję i wy -
da łeś so lo wy al bum „Dziec ko szczę ścia”.

- Nie był to ża den skok w bok, bo nie ukry -
wa łem się z tym przed resz tą ze spo łu. La dy Pank
za wsze bę dzie dla mnie naj waż niej szy. Na gry wa jąc
so lo wy krą żek chcia łem się spraw dzić ja ko kom po -
zy tor.
- I po mi mo te go, że za rze ka łeś się, że już ni gdy wię cej,
wy da łeś wła śnie dru gi al bum so lo wy „Dra pacz
chmur”.

- No i rze czy wi ście nie mia ło być już ni cze go
wię cej. Mnó stwo czyn ni ków od pra wia ło mnie od na -
gra nia ko lej nej pły ty. Na zmia nę mo jej de cy zji wpływ
mia ły przede wszyst kim licz ne dłu gie wie czo ry, któ -
re spę dzi łem z gi ta rą w rę ku. Tak po wsta ło kil ka no -
wych, faj nych nu me rów. Tak mi się przy naj mniej wy -
da je, że faj nych, bo sam nie mam do nich żad ne go
dy stan su (uśmiech). W każ dym ra zie źle bym się
czuł, gdy by resz tę swo je go ży cia prze le ża ły by one na
dnie szu fla dy.
- Nie mo głeś za pro po no wać tych kom po zy cji in nym
wy ko naw com?

- Nie ukry wam, że tu taj pod sze dłem do spra wy
dość ego istycz nie. Kie dy od da jesz ja kiś utwór in ne -
mu ar ty ście, wła ści wie się z nim że gnasz. Nie masz
na nie go żad ne go wpły wu. Bez two je go udzia łu mo -
że on do te go stop nia zmie nić brzmie nie i for mę, że
w ogó le nie czu jesz te go, że je steś je go au to rem. Te -
go wła śnie chcia łem unik nąć. Dla te go po raz ko lej ny
po sta no wi łem wziąć spra wy we wła sne rę ce.
- Nie wiem czy mo je ro zu mo wa nie idzie w do brym kie -
run ku, ale czy ty tuł al bu mu „Dra pacz chmur” mo że
ozna czać, że mu zycz nie wspią łeś się o po ziom wy żej?

- Rze czy wi ście jest w nim pew na dwo istość. Na
pew no zro bi łem ko lej ny krok w swo im ży ciu ar ty -
stycz nym. Mo że nie się gną łem chmur, ale z pew no -
ścią ode rwa łem się od zie mi. Zda rza mi się błą dzić w
ob ło kach i my śleć o nie bie skich mig da łach, ale za raz
ży cie spro wa dza mnie na zie mię, bo wła śnie przy szły
ko lej ne ra chun ki do za pła ce nia (śmiech). W każ dym
ra zie ten al bum jest o wie le bar dziej oso bi sty.
- Na „Dziec ko szczę ścia” za pro si łeś wie le in te re su ją -
cych wo ka li do współ pra cy. Dla cze go tym ra zem w
znacz nym stop niu ogra ni czy łeś gło sy śpie wa ją ce na
„Dra pa czu”?

- Głów nie z po wo dów lo gi stycz nych. Na
pierw szym krąż ku mo gli śmy usły szeć m.in. Ka się
Stan kie wicz, Anię Ru so wicz, Anię Dą brow ską,
Mar ci na Roz yn ka czy Joh na Por te ra. Je stem im
nie zmier nie wdzięcz ny, że wspar li mój pro jekt
swo imi ta len ta mi. Ża ło wa łem wów czas jed nak jed -
ne go. Że na za ję tość tych ar ty stów nie uda mi się
ze brać nas w jed nym miej scu i cza sy, by za pre zen -
to wać „Dziec ko szczę ścia” pu blicz no ści na ży wo.
Na „Dra pa czu chmur” więk szość utwo rów śpie -
wam sam. Wspie ra mnie je dy nie Łu kasz Lach,
któ re go usły szeć moż na by ło tak że na po przed -
niej pły cie.
- Czy to ozna cza, że za mie rzasz wy ru szyć z tym ma te -
ria łem w Pol skę?

- Bar dzo bym chciał spraw dzić „Dra pa cza” na
kon cer tach. Nie wiem czy mi się to uda ze wzglę du
na ter mi narz La dy Pank. Wła śnie ru sza my w wiel ką
tra sę kon cer to wą. Za pre zen tu je my na niej aku stycz -
ne prze bo je gru py. Pod czas te go to ur nee po wsta nie
ma te riał na pły tę, któ ra na ryn ku uka że się w ma ju.
- To mo że war to po łą czyć przy jem ne z po ży tecz -
nym? Prze cież każ dy z mu zy ków La dy Pank ma na
swo im kon cie so lo we pro jek ty. Moż na by za pre -
zen to wać nie któ re przy naj mniej utwo ry na kon -
cer tach ze spo łu.

- Nie my śle li śmy ni gdy o tym w tych ka te go -
riach. Mo że jest to ja kiś po mysł? Te raz gło śno my ślę.
Z dru giej jed nak stro ny chcie li by śmy unik nąć po -
rów nań na szych so lo wych pro jek tów do pod sta wo -
wej dzia łal no ści La dy Pank. Po za tym na tu ral ną rze -
czą jest, że po na sze so lo we al bu my naj czę ściej się ga -
ją tak że fa ni ze spo łu. Choć każ dy z nas pew nie po
ci chu li czy na to, że dzię ki so lo wej dzia łal no ści po -
zy ska no wych od bior ców.
- I jak to bę dzie z To bą te raz? Mó wisz dość czy w gło -
wie mno żą Ci się ko lej ne so lo we pro jek ty?

- Na uczo ny do świad cze niem wo lę po wie dzieć
„ni gdy nie mów ni gdy”. Na ra zie je stem na po cząt -
ku pro mo cji „Dra pa cza chmur”. Ale gdy by za czę ło
mi się w gło wie ko tło wać od po my słów, nie bę dę się
za rze kał (uśmiech).

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

Ode rwa łem się od zie mi
Roz mo wa z KRZYSZ TO FEM „KIE LI CHEM” KIE LISZ KIE WI CZEM
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21 mar ca br. w sa noc kiej Are nie od był się nie co dzien ny mecz ho ke jo wy. To ko lej na edy cja cha ry ta tyw nej im pre zy spor to wej o na zwie „Gwiaz dy na lo dzie”.
Nie opa da ją emo cje po wy jąt ko wym spo tka niu Ho ke jo wej Re pre zen ta cji Ar ty stów Pol skich, któ ra to skrzy żo wa ła ki je z Re pre zen ta cją Sa noc kich VIP -ów, wspar tych za wod ni ka mi dru ży ny „Niedź wie dzie” Sa nok. 
Im pre za „Gwiaz dy na Lo dzie”, któ rej or ga ni za to rem by ła Fun da cja Czas Na dziei, po raz ko lej ny spra wi ła, że w sa noc kiej Are nie by ło wie le śmie chu, do brej za ba wy, wi do wi ska ar ty stycz ne go i spor to we go.

Co naj waż niej sze, cał ko wi ty do chód z im pre zy zo sta nie prze zna czo ny dla pod opiecz nych Fun da cji Czas Na dziei. 
MA REK GRZE SIK

Ar ty ści i VIP -y dzie ciom. Du żo za ba wy i uśmie chów 
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Brą zo wy me dal zdo by ty w kon ku ren cji

strze la nia ze spo ło we go to tro feum za wod ni -

czek Sa gi tu Hum ni ska strze la ją cych w skła -

dzie: Wik to ria To czek, Aga ta Ry ba i Pa try cja

Pio trow ska.

Roz gry wa ne w mi nio ną so bo tę i nie -
dzie lę w Za mo ściu Ha lo we Mi strzo stwa Pol -
ski Ju nio rów Młod szych zgro ma dzi ły
na star cie re kor do wą ilość 189 za wod ni ków
z 30 klu bów.

Już kwa li fi ka cje za po wia da ły bra to bój -
czą wal kę, bo wiem w pierw szej dzie siąt ce
dziew czę cych ze spo łów zna la zły się trzy klu -
by pod kar pac kie:  na miej scu 4 – Tramp Ja -
ro sław, na 5 –  Sa git Hum ni ska i na 7 – Jar
Kiel na ro wa. 

Awans do ćwierć fi na łów wy wal czy ły
Tramp i Sa git, gdzie w emo cjo nu ją cym po je -
dyn ku bar dziej ru ty no wa ne dziew czę ta z Hum -
nisk po ko na ły 5:3 ko le żan ki z Tram pa Ja ro sław.
W fi na le zło ty me dal zdo by ły łucz nicz ki Me wy
Ko ło brzeg, a srebr ny MRKS Gdańsk.

Po zo sta łe miej sca – 5. Tramp Ja ro sław,
9. Jar Kiel na ro wa, 15. Re so via

W ry wa li za cji ze spo łów mę skich na miej scach
me da lo wych: 1 Pła szo wian ka Kra ków, 2.Bo ru ta
Zgierz, 3 Agros Za mość i Łucz nik Ży wiec.

Pod kar pac kie klu by upla so wa ły się
na miej scach: 7. Re so via, 8. Piast 25 Rze -
szów, 19.Sa git Hum ni ska.

Po strze la niach in dy wi du al nych
kwa li f i ka cyj nych chłop ców za po wia da -
ły się obie cu ją ce wy ni ki w fi na łach, bo -
wiem w pierw szej dzie siąt ce zna la zło się
trzech za wod ni ków: na miej scu 4 Kry -

stian Ka szu ba (Piast 25), 8. Ry szard To -
pol nic ki (Tramp Ja ro sław), 9. Ja kub Bie -
la (Tramp Ja ro sław). Do fi na łów na dal -
szych miej scach awan so wa li po nad to;
22.Ma te usz Pie cuch (Piast 25) i 26. Pa -
weł Czyż (Re so via). 

W osta tecz nej kla sy fi ka cji Mi strzostw
Pol ski ju nio rzy młod si pod kar pac kich klu -
bów za ję li na stę pu ją ce miej sca:

Chłop cy: 5. Ry szard To pol nic ki (Tramp
Ja ro sław), 7. Ma te usz Pie cuch (Piast 25 Rze -
szów),

8. Pa weł Czyż (Re so via), 11. Ja kub Bie -
la (Tramp Ja ro sław), 17. Kry stian Ka szu ba
(Piast 25),

37. Pa tryk War choł (Piast 25), 48. Ad rian
Smo leń (Re so via), 51 Da wid La sek (Sa gi), 

52 Ju lian Błasz kow ski (Re so via), 74 Pa -
tryk Kę dra (Sa git), 76. Kac per Kij (Sa git), 

93. Ma te usz Dry gas (Re so via), 94.
Oskar Zło ma niec (Re so via).

Dziew czę ta: 9. Pa try cja Kę dra (Jar Kiel na -
ro wa), 11. Aga ta Osuch (Tramp Ja ro sław), 

13. Wik to ria To czek (Sa git Hum ni ska),
19. Ja go da Si ry (Tramp), 24 Na ta lia Mar cin -
kie wicz (Tramp),  25. Aga ta Ry ba (Tramp),
27. Mar le na Ko caj (Re so via), 30. Ju lia Ku -
na (Jar),

35.   Pa try cja Pio trow ska (Sa git), 38.
Agniesz ka Hus (Jar),  51. Aga ta Ro dzeń (Re -
so via), 

59. Mag da le na Mnich (Tramp), 64. Syl -
wia Za jąc (Re so via), 70. Mo ni ka Cze kaj (Re -
so via), 

71. An na Woź ny (Re so via).
MA REK GRZE SIK
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Zna my zwy cięz ców III Wo je wódz kie go Tur -
nie ju Pił ki Siat ko wej Po li cjan tów o Pu char
Pod kar pac kie go Ko men dan ta Wo je wódz -
kie go Po li cji. W za wo dach bez kon ku ren -
cyj na oka za ła się dru ży na Sa mo dziel ne go
Pod od dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji
w Rze szo wie. Dru gie miej sce na po dium
wy wal czył ze spół Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Rze szo wie, a trze cie za ję ła re pre -
zen ta cja, w skład któ rej we szli po li cjan ci
z Le ska i Ustrzyk Dol nych.

W so bo tę (21.03.) ha la spor to wa
Gim na zjum nr 1 w Ja śle sta ła się are ną
zma gań dru żyn uczest ni czą cych w III Wo -
je wódz kim Tur nie ju Pił ki Siat ko wej Po li -
cjan tów. Je go or ga ni za to rem by ła ja siel ska
Po li cja oraz Za rząd Te re no wy Nie za leż ne -
go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go
Po li cjan tów w Ja śle. W za wo dach uczest ni -
czy ło osiem ze spo łów: funk cjo na riu sze
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji oraz Sa -
mo dziel ne go Pod od dzia łu An ty ter ro ry -
stycz ne go Po li cji w Rze szo wie, po li cjan ci
ko mend miej skich i po wia to wych z Kro -
sna, Prze my śla, Ja sła, Rze szo wa, Le ska
i Ustrzyk Dol nych oraz re pre zen ta cja Ko -
men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Ja śle.

Uro czy ście tur niej otwo rzył insp.
Pa weł Fi li pek – Ko men dant Po wia to wy
Po li cji w Ja śle, któ ry przy wi tał za wod ni -
ków i ży czył im po wo dze nia w roz gryw -
kach.  Ze spo ły ry wa li zo wa ły w dwóch
gru pach. Gra jąc sys te mem „każ dy z każ -
dym” za ję ły miej sca ran kin go we upraw -
nia ją ce do gry w pół fi na le, a na stęp nie
o naj wyż sze po dium. Ry wa li za cja by ła
za cię ta, jed nak od by wa ła się w przy jem -
nej, spor to wej at mos fe rze współ za wod -
nic twa i gry fa ir play.

Po za cię tych grach eli mi na cyj nych,
w fi na le tur nie ju za gra ły dru ży ny: Ko men -
dy Wo je wódz kiej Po li cji i Sa mo dziel ne go
Pod od dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji
w Rze szo wie. Po emo cjo nu ją cym po je dyn -
ku, zwy cię stwo przy pa dło dru ży nie an ty -
ter ro ry stów. Dru gie miej sce na po dium za -
ję ła re pre zen ta cja ko men dy wo je wódz kiej,
a trze cie ze spół skła da ją cy się z funk cjo na -
riu szy z Le ska i Ustrzyk Dol nych. Naj lep -
szą za wod ni czą tur nie ju wy bra na zo sta ła
Mał go rza ta Cze chow ska z KMP w Prze -
my ślu. Za naj lep sze go za wod ni ka uzna no
Ar ka diu sza Czer wiń skie go z SPAP w Rze -
szo wie. 

W imie niu Pod kar pac kie go Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go Po li cji, zwy cięz -
com tur nie ju pu char wrę czył insp. Pa weł
Fi li pek Ko men dant Po wia to wy Po li cji
w Ja śle. W uro czy stym za koń cze niu za -
wo dów i roz da niu na gród udział wzię li
rów nież asp. sztab. Jó zef Bąk Prze wod ni -
czą cy Za rzą du Wo je wódz kie go NSZZP
w Rze szo wie oraz asp. Je rzy Po sze lęż ny
Prze wod ni czą cy Za rzą du Te re no we go
NSZZP w Ja śle.

ŹRÓ DŁO: KWP

Po li cjan ci ry wa li zo wa li o Pu char
Ko men dan ta w siat ków ce

XXV Ha lo we Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów Młod szych w Łucz nic twie – Za mość

Brąz dla dziew cząt SA GI TU Hum ni ska

reklama

Brą zo we me da list ki Ha lo wych Mi strzostw Pol ski jun. mł w Za mo ściu:
(od le wej) Pa try cja Pio trow ska, Aga ta Ry ba, tre ner Ja cek Ry ba, Wik to ria To czek (Sa git Hum ni ska).
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