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W dniach 12-14 czerw ca
2015 na skwe rze Mil le -
nium Hall od bę dzie się
pierw szy fe sti wal piw rze -
mieśl ni czych w Rze szo -
wie. Ideą prze glą du jest
po ka za nie bo gac twa pol -
skiej sce ny cra fto wej
i piw ne go pro fi lu Rze szo -
wa. Pierw sza edy cja rze -
szow skie go fe sti wa lu
zrze szy oko ło 15 bro wa -
rów rze mieśl ni czych,
a z kra nów po pły ną naj cie -
kaw sze pol skie pi wa ni -
szo we. 

Nie za brak nie czo łów ki
pol skie go cra ftu, na im pre -
zie po ja wią się do brze zna ne
bro wa ry ta kie jak Do ctor
Brew czy Pin ta, ale rów nież
de biu tan ci jak no wo po wsta -
ły rze szow ski bro war kon -
trak to wy Re vol ta.

Do zim ne go pi wa bę -
dą ser wo wa ne smacz ne
prze ką ski, po da wa ne
na świe żo pro sto z fo od -
trac ków.

Dla spra gnio nych wie -
dzy od bę dą się wy kła dy
po łą czo ne z warsz ta ta mi
pro wa dzo ne przez blo ge -

rów i eks per tów pi wo war -
stwa. 
Go dzi ny 
otwar cia:
Pią tek (12.06): 14:00-01:00

So bo ta (13.06): 
11:00-01:00
Nie dzie la (14.06): 
12:00-20:00
Wstęp na 1 dzień: 5 zł 

Craft Be er we ek Rze szów 2015

Piw na re wo lu cja do tar ła
do Rze szo wa! 



Od 15 ma ja do 15 czerw ca 2015 r. po -
trwa re kru ta cja na Ka rio ka Girls Rock
Camp Be ski dy – let ni obóz mu zycz ny dla
dziew czyn w wie ku od 14 do 19 lat, or ga -
ni zo wa ny przez Fun da cję Po zy tyw nych
Zmian. 

W Biel sku -Bia łej, u stóp Be ski dów,
uczest nicz ki obo zu bę dą przez sześć dni brać
udział warsz ta tach gry na in stru men tach,
uczyć się śpie wu, za kła dać swo je ze spo ły i
przy go to wy wać utwo ry, któ re za pre zen tu ją
przed pu blicz no ścią na fi na ło wym kon cer cie.

Idea obo zów mu zycz nych dla dziew -
czyn po ja wi ła się w Pol sce za spra wą Fun -
da cji Po zy tyw nych Zmian z Biel ska -Bia łej
oraz Sto wa rzy sze nia Ko bie ca Trans smi sja
z Kra ko wa, któ re wspól nie zor ga ni zo wa ły
pierw szy pol ski ”Girls Rock Camp” w lu -
tym te go ro ku w Kra ko wie. 

Ka rio ka Girls Rock Camp Be ski dy to
nie tyl ko edu ka cja mu zycz na – to przede
wszyst kim wspie ra nie dziew czyn w ich
oso bi stym roz wo ju, wzmac nia nie po czu -
cia ich wła snej war to ści i wia ry w swo je
moż li wo ści. Wy peł nia jąc an kie ty ewa lu -
acyj ne, uczest nicz ki kra kow skie go obo zu
pod kre śla ły wzmoc nie nie cech ta kich jak
od wa ga, pew ność sie bie i umie jęt ność wy -
ra ża nia wła sne go zda nia – Uwa żam, że na
pew no obóz dał mi du żo pew no ści sie bie
na sce nie, więk szej swo bo dy ru chów, po -

zy tyw nej ener gii i du my z te go, co ro bię.
In na na pi sa ła: My ślę, że dzię ki nim [obo -
zom mu zycz nym] zde cy do wa na więk -
szość dziew czyn i ko biet bę dzie wy stę po -
wać na sce nie.

Ka rio ka Girls Rock Camp Pol ska jest
czę ścią mię dzy na ro do wej or ga ni za cji
Girls Rock Camp Al lian ce, któ ra zrze sza
obo zy z Eu ro py, USA, Ka na dy i Bra zy lii.
Na „girls camp roc ko wej” ma pie Pol ski

jest już Kra ków i Biel sko -Bia ła, a wkrót ce
do łą czy też War sza wa.

Idea ”Girls Rock Camp” spraw dzi ła
się już w wie lu kra jach. Pol ska edy cja ba -
zu je nie tyl ko na do świad cze niach ame ry -
kań skich, ale rów nież eu ro pej skich – pro -
jekt re ali zo wa ny jest w part ner stwie z is -
landz ką or ga ni za cją Stel pur Rok ka!

Za rów no na uczy ciel ki, tre ner ki jak
i wo lon ta riusz ki za dba ją o stwo rze nie
bez piecz nej i twór czej at mos fe ry, w
któ rej każ da z uczest ni czek obo zu bę -
dzie mo gła roz wi nąć swo je zdol no ści,
a za ra zem prze żyć przy go dę ży cia.
Obóz or ga ni zu je wie le wy jąt ko wych

ko biet. W pierw szej edy cji wśród na -
uczy cie lek zna la zła się mię dzy in ny mi
wspa nia ła pol ska per ku sist ka Be ata Po -
lak, któ ra współ pra co wa ła z ta ki mi ze -
spo ła mi jak Ar mia, Acid Drin kers czy
Ho uk. W obec nej edy cji śpie wu bę dzie
uczy ła nie zwy kła Aga ta Bar giel czy gi -
ta rzyst ka i ba sist ka Ne la Gzow ska
(m.in. Ko bie ty), któ ra wzię ła też udział
w I edy cji. 

Ka rio ka, bo ha ter ka mło dzie żo we go
se ria lu z lat 70-tych pt. „Sta wiam na Tol -
ka Ba na na”, by ła „dziew czy ną z gi ta rą”,
jed ną z nie licz nych w tam tych cza sach –
nie ste ty, nie wie le się od tej po ry zmie ni ło.
Od se tek ko biet two rzą cych mu zy kę jest
wciąż nie wiel ki, a ini cja ty wy ta kie jak Ka -
rio ka Girls Rock Camp Be ski dy ma ją
szan sę to zmie nić.

Fun da cja Po zy tyw nych Zmian pa -
mię ta rów nież o „star szych dziew czy -
nach”. Z my ślą o nich jest przy go to wy wa -
ny pierw szy w Pol sce ”La dies Rock
Camp”, na któ ry Fun da cja za pra sza już
we wrze śniu dziew czy ny i ko bie ty, któ re
ma ją wię cej niż 19 lat. Szcze gó ły wkrót ce.

Ka rio ka Girls Rock Camp Be ski dy
od bę dzie się w Biel sku -Bia łej i po trwa od
24 do 29 sierp nia 2015 r. Od 15 ma ja
moż na prze sy łać zgło sze nia za po mo cą
for mu la rza za miesz czo ne go na stro nie
www.po zy tyw ne zmia ny.org Uczest nic two
w obo zie jest bez płat ne!

Ka rio ka Girls Rock Camp Be ski dy
jest or ga ni zo wa ny przez Fun da cję Po zy -
tyw nych Zmian w ra mach pro jek tu re ali -
zo wa ne go wspól nie ze Sto wa rzy sze niem
Ko bie ca Trans smi sja i Stel pur Rok ka! z Is -
lan dii. Pro jekt jest re ali zo wa ny w ra mach
pro gra mu Oby wa te le dla De mo kra cji fi -
nan so wa ne go z Fun du szy EOG. 
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Ka rio ka Girls Rock Camp Be ski dy 
– roc ko wa ener gia, po zy tyw ne zmia ny!
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Dni Kro sna po wró ci ły do ka len da rza wy da rzeń kul tu -
ral nych mia sta w ro ku 2012. Ich te go rocz na od sło -
na jest kon ty nu acją tra dy cji pre zen ta cji do rob ku gro -
du i je go miesz kań ców. Za pra sza my!

PRO GRAM DNI KRO SNA – MIA STA SZKŁA
12 – 14 czerw ca 2015 

12 czerw ca 2015 (pią tek)

13.00 – Szkla na pu łap ka – Mło dzie żo wa Ra da Mia sta
Kro sna 
Gra miej ska dla mło dzie ży (Ry nek)
16.00 – Kro śnień ski Kon kurs Pio sen ki Dzie cię cej 
Wy stęp wy cho wan ków Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no –
Wy cho waw cze go 
Świe tli ca w Ogród ku Jor da now skim, ul. Grodz ka
17.00 – Wy sta wa do rob ku wy daw ni cze go kro śnień skie go od dzia łu Pol -
skie go To wa rzy stwa Nu mi zma tycz ne go 
Wy sta wa me da li, pla kiet, od znak, her bów Krzysz to fa Chwa le by
Ko lek cjo ner skie roz mo wy z człon ka mi PTN Od dział Kro sno
Ho tel Kro sno – Naf ta, ul. Lwow ska 21

21.00 – Noc Fil mo wa art ki no, ul. Biesz czadz ka 1

13 czerw ca 2015 (so bo ta) 

Sce na głów na (Ry nek)  
16.00 – Kro śnień skie Pre zen ta cje Ar ty stycz ne 
Stu dio Pio sen ki Swing 
Fi na li ści Kro śnień skie go Kon kur su Pio sen ki Dzie cię cej 
Ze spół Wo kal ny Dy so nans 
Gru pa Do mi no – ZSP nr 5 
Wrę cze nie na gród – „Szkla na pu łap ka”
Po kaz stro jów au tor skich – Szkol ne Ko ło Mo de lek MZS nr 1 

18.30 – BIG DAY
20.00 – Flash mob z Mło dzie żo wą Ra dą Mia sta Kro sna 

20.30 – NA TA LIA SZRO EDER & LI BER

14 czerw ca 2015 (nie dzie la)

10.00 – 17.00 – Spo tka nie z kro śnień ski mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi 
10.00 – 14.00 – KRO SNO GRA – przy stan ki gry w ob rę bie Sta re go Mia sta
12.30 – Uro czy sta msza świę ta z oka zji 5-le cia ko ro na cji ob ra zu Mat ki
Bo żej Mur ko wej (Ko ściół OO. Fran cisz ka nów)
Sce na głów na (Ry nek)  

10.00 – Kro śnień skie Go to wa nie na Ryn ku 
Ho tel Kro sno – Naf ta, Re stau ra cja „Po sma kuj”, Syl wia Bia ły – fi na list ka
Hell’s Kit chen

14.00 – Kro śnień skie Pre zen ta cje Ar ty stycz ne

IV Dru ży na Har cer ska „Z Nie nac ka” Kro sno
Ze spół wo kal ny Be mol ki – Szko ła Pod sta wo wa nr 3
Ga la Gwiazd – Ak tyw ny Klub Eme ry tów i Ren ci stów Dziel ni cy Po -
lan ka
Wrę cze nie na gród – Kro sno Gra, Kro śnień ski Mistrz Or to gra fii, kon kurs
fo to gra ficz ny
Po kaz ju do – Uczniow ski Klub Spor to wy „15”
Wo ka li ści – MZSzOI nr 3
Gru pa Stars – Gim na zjum nr 4
For ma cja Tań ca To wa rzy skie go Gra cja

Dzie cię co – Mło dzie żo wy Ze spół Ta necz ny Kleks RCKP
Ze spół Ta necz ny Eks pe ry ment – MZS nr 4
Flash mob  „Por tret ze Szcze pa ni kiem”- ZSP nr 1
Wi do wi sko „Tań cem ma lo wa ne” – PPSKA KiB z udzia łem gru py Kleks III
Roz tań czo ne  Kro sno – dzia ła nia ani ma cyj no – ta necz ne PPSKA KiB
Wi do wi sko ta necz no – ka ba re to we „Ar ty ści za dy chę”

20.00 – Roc ko wi sko – Stu dio Pio sen ki Swing i Gro ovin scy

Im pre zy to wa rzy szą ce
1 – 30 czerw ca 2015 
Wy sta wa „Cu dze chwa li cie swe go nie zna cie – czy li hi -
sto ria Kro sna w pi guł ce” 
Kro śnień ska Bi blio te ka Pu blicz na, Czy tel nia
Głów na, ul. Woj ska Pol skie go 41

11 – 12 czerw ca 2015, godz. 9.00
Kro śnień ski Mistrz Or to gra fii 2015
Kro śnień ska Bi blio te ka Pu blicz na, Czy tel nia
Głów na, ul. Woj ska Pol skie go 41

12 czerw ca 2015, godz. 10.00 
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Spor tów Umy sło wych
Kro sno 2015
Kro śnień ski Klub Sza cho wy Ura nia 
Ha la spor to wo -wi do wi sko wa MO SiR, ul. Bur sa -
ki 41

12 – 14 czerw ca 2015 
Be ata Stan kie wicz -Szczer bik. Kil ka au to por tre -
tów emo cjo nal nych
Cen trum Dzie dzic twa Szkła, sa la wy staw cza so wych

13 czerw ca 2015, godz. 10.00 –
18.00  
Po ka zy wy to pu szkła
Plac przed Cen trum Dzie dzic twa Szkła

13 czerw ca 2015, godz. 10.00 – 16.30
„Mi chay land – Fan ta stycz na Kra ina Za ba wy z oka zji Dnia Dziec ka”
„Ora to rium Twój Dom”, ul. Woj ska Pol skie go 28

13 czerw ca 2015, godz. 17.00 – 20.00  
Po kaz 3D Map pin gu na ma lo wi dle „The Un der Glass”
Cen trum Dzie dzic twa Szkła, wej ście od ul. Le gio nów

13 czerw ca 2015, godz. 11.00 
Kro śnień skie Za wo dy Ro we ro we dla dzie ci i mło dzie ży 
start – par king przy ha li MO SiR, ul. Bur sa ki 29

14 czerw ca, godz. 10.00 – 17.00
Po ka zy szer mier cze, pró by dla naj młod szych 
XX – le cie Uczniow skie go Klu bu Spor to we go „So ko lik” (Ry nek)

14 czerw ca, godz. 10.00 – 19.00
Pre zen ta cje kro śnień skich szkół  
Wy sta wy, ani ma cje, za ba wy, warsz ta ty, dzia ła nia pla stycz ne (Ry nek)

14 czerw ca, godz. 15.00 –
19.00
Jar mark Fran cisz kań ski 
par king, ul. Fran cisz kań ska

14 czerw ca, godz. 14.00 –
17.00
Dzień Otwar ty – gra wi ta cyj ne spor ty
ro we ro we
park ro we ro wy, ul. Okrzei
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Te ni sist ka sto ło wa IKS Je zio ro Tar -
no brzeg Ka ro li na Pęk wal czy ła
w ostat nich dniach w Bay reuth
w Mię dzy na ro do wych Mi strzo -
stwach Nie miec o me da le i punk ty
do świa to we go ran kin gu. Ka ro li -
na z tur nie ju wra ca do kra ju z dwo -
ma me da la mi. 

Me dal brą zo wy  wy wal czy ła w grze sin glo -
wej w kla sie 9, w ry wa li za cji gru po wej za wod -
nicz ka IKS -u po ko na ła re pre zen tant kę Nie -
miec Son je Schol ten 3:0 i prze gra ła z Chin ką
Gu iy an Xiong 0:3.  

W grze ćwierć fi na ło wej po ko na ła in ną za -

wod nicz kę z Chin Meng Liu 3:1 by w pół fi na -
le ulec 1:3 ko lej nej Chin ce Li Na Lei. Dzię ki
zna ko mi tej po sta wie w Niem czech re pre zen -
tant ka Pol ski zdo by ła ko lej ne punk ty do ran -
kin gu świa to we go (obec nie 4 miej sce) co co raz
bar dziej zbli ża ją do wy wal cze nia awan su

do Igrzysk Pa ra olim pij skich w Bra zy lii w Rio
de Ja ne iro 2016.

W ry wa li za cji dru ży no wej Ka ro li na Pęk
ra zem z Mał go rza tą Jan kow ską re pre zen to wa ły
Pol skę w kla sie 9, zdo by ły sre bro po ko nu jąc
dru ży ny Ho lan dii, Fran cji i dru ży nę nie miec -

ko -taj landz ką po 3:0 oraz ule gły 1:3 Chin kom. 
Wal ka o Igrzy ska Pa ra olim pij skie w Rio de

Ja ne iro trwa, za wod ni cy bę dą star to wać jesz cze
w tur nie jach w Ru mu nii i Cze chach oraz przy -
go to wy wać się do Mi strzostw Eu ro py Da nii
w Vej le 9-18 paź dzier ni ka. Gra tu lu je my świet -
ne go wy stę pu i ko lej nej zdo by czy me da lo wej.  

MA REK GRZE SIK

Suk ces Ka ro li ny Pęk IKS Je zio ro Tar no brzeg w Niem czech

Trzy me da le wy wal czy li ju do cy Mil le -

nium Rze szów na Mię dzy wo je wódz kich

Mi strzo stwach Mło dzi ków w By to miu

któ re to za wo dy li czą się w ogól no pol -

skiej ry wa li za cji mło dzie ży.

Me dal srebr ny wy wal czył Fi lip Mi -

klusz ka do 50 kg a brą zo we krąż ki przy -

wieź li do Rze szo wa Bar tosz Pół to rak

do 60 kg i Kac per Wierz bic ki do 55 kg. 

Punk to wa ne rów nież miej sca tuż

za po dium zdo by li Ku de la Adam do 38

kg oraz Ja kub Sa la do 50 kg.

MA REK GRZE SIK

Mię dzy wo je wódz kie
Mi strzo stwa 
Mło dzi ków 

Tur niej z Oka zji
Dnia Dziec ka 

W so bo tę 30 ma ja 2015 r. w Brzost ku
od był się Tur niej Ky oku shin Ka ra te
o Pu char Bur mi strza mia sta Brzo stek
z oka zji Dnia Dziec ka. Do star tu w za -
wo dach sta nę ło oko ło 90 za wod ni ków,
re pre zen tan tów Ka ra te Ky oku shin
z Brzost ka, Dę bi cy, Go rzyc, Rud ni ka,
Le żaj ska, No wej Sa rzy ny. Tur niej zor ga -
ni zo wał Uczniow ski Klub Ky oku shin Ka -
ra te w Brzost ku.

Za wod ni cy ry wa li zo wa li w kon ku -
ren cjach ka ta czy li in dy wi du al nym po -
ka zie tech nik oraz ku mi te se mi kon takt
czy li wal kach. Sę dzią głów nym tur nie ju
był sen sei Da riusz Bur da. Nasz klub re -
pre zen to wa ło 12 za wod ni ków, wśród
któ rych naj le piej za pre zen to wa li się
zdo byw cy czte rech zło tych me da li: Kac -
per Po ta cza ła i Łu kasz Zyg munt, któ ry
do dat ko wo otrzy mał ty tu ły naj lep sze go
za wod ni ka tur nie ju. 

Eki pa Le żaj skie go Klu bu Ky oku -
shin Ka ra te zdo by ła w su mie 17me da -
li i 2 miej sce w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej. Se kun dan tem na szych za wod ni -
ków by li Iza be la Dec, Piotr Kon de usz,
Woj ciech Sro ka, Ma rek Po ta cza ła, a sę -
dzią sen sei Piotr Je zio row ski. Wszyst -
kim za wod ni kom gra tu lu je my, zwłasz -
cza tym dla któ rych był to pierw szy
start w za wo dach i trzy ma my kciu ki
za dal sze suk ce sy.

MA REK GRZE SIK
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Sport, któ ry w Sta nach Zjed no czo nych
jest nie mal świę to ścią, co raz po pu lar niej -
szy sta je się rów nież w Pol sce. Fut bol
ame ry kań ski jest nie zwy kle wi do wi sko -
wy, a rze szow ska pu blicz ność bę dzie mo -
gła się o tym prze ko nać już 21 czerw ca w
cza sie pierw sze go fut bo lo we go Me mo -
ria łu Ry szar da Sza ro. Na sta dio nie Re so -
vii za pre zen tu ją się go spo da rze – Rze -
szów Roc kets, a tak że Avia tors Mie lec i
Prze myśl Be ars. 

Pol ska li ga fut bo lu do sko na le się roz -
wi ja, ro śnie gro no fa nów tej dys cy pli ny, a
za wod ni cy re pre zen tu ją co raz wyż szy po -
ziom. W 2004 ro ku po wstał Pol ski Zwią -
zek Fut bo lu Ame ry kań skie go, a dwa la ta
póź niej wy star to wa ła li ga. Obec nie dru żyn
jest po nad 70, w kil ku kla sach roz gryw ko -
wych. Na Pod kar pa ciu dzia ła już kil ka dru -
żyn, w tym rze szow ski ze spół Roc kets, za -
ło żo ny we wrze śniu ubie głe go ro ku przez
Mi cha ła Tit tin ge ra, To ma sza Tit tin ge ra,
Da nie la Kraw ca, Da wi da Ry dla oraz Ja ku -
ba Chle bi cę. Twór cy „Ra kiet” pod kre śla ją,
że ten sport uza leż nia i je śli ktoś raz spró -
bu je, to ta pa sja cał ko wi cie go po chło nie.
Pod kar pac ka pu blicz ność bę dzie mia ła
oka zję prze ko nać się o tym już nie dłu go,
21 czerw ca, w cza sie Me mo ria łu Ry szar da

Sza ro. Zmar ły nie daw no fut bo li sta, był
pierw szym Po la kiem, któ ry grał w za wo do -
wej li dze NFL. Rich - jak na zy wa li go ki bi -
ce, był za wod ni kiem New Or le ans Sa ints
oraz New York Jets. Sza ro po cho dził z
Pod kar pa cia i czę sto wspie rał lo kal ne dru -
ży ny swo ją ra dą i do świad cze niem. Wy bór
Rze szo wa ja ko go spo da rza ta kie go tur nie -
ju wy da wał się więc na tu ral ny. - Wie lu z na -
szych za wod ni ków pa mię ta Ry szar da, któ -
ry go ścił cza sem na na szych tre nin gach.
Bar dzo du żo się od nie go na uczy li śmy.
Mam na dzie ję, że Me mo riał Ry szar da Sza -
ro sta nie się im pre zą cy klicz ną - mó wi To -
masz Tit tin ger re pre zen tu ją cy sztab or ga ni -
za cyj ny wy da rze nia.

Me mo riał od bę dzie się w for mu le
fut bo lu ośmio oso bo we go, jed nak już te -
raz or ga ni za to rzy za pew nia ją, że ko lej ne
edy cje ro ze gra ne już bę dą w peł nej, je de -
na sto oso bo wej od mia nie.   W tur nie ju
mo gą wy stą pić czte ry ze spo ły - na dal jest
miej sce dla dru ży ny, któ ra bę dzie ry wa li -
zo wa ła z Roc kets, Avia tors i Be ars. Sztab
or ga ni za cyj ny za pra sza do kon tak tu z
przed sta wi cie lem Roc kets Da nie lem
Kraw cem (kra wiec@rze szow roc kets.pl),
któ ry prze ka że wszel kich in for ma cji na
te mat po ten cjal ne go udzia łu w tur nie ju. 

Fut bol ame ry kań ski w Rze szo wie
– 21 czerw ca od bę dzie się 
Me mo riał Ry szar da Sza ro
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