
Za ło ga Ja kub Brze ziń ski/Ja -
kub Ger ber nie mia ła du żo cza -
su na świę to wa nie swo je go
pierw sze go w ka rie rze po dium
w Raj do wych Mi strzo stwach
Świa ta. Eki pa GO+Cars Co lin -
Te am tuż po za ję ciu trze cie go
miej sca w Dri ve DMACK Fie -
sta Tro phy wró ci ła do Pol ski
i roz po czę ła przy go to wa nia
do 25. Raj du Rze szow skie go,
za pla no wa ne go na pierw szy
week end sierp nia.

Trze cia run da Ca strol In ter
Cars RSMP po raz pierw szy w hi -
sto rii zo sta ła włą czo na do ka len da -
rza Raj do wych Mi strzostw Eu ro py,
dzię ki cze mu na star cie oprócz
czo ło wych pol skich kie row ców,
po ja wią się tak że za wod ni cy ści ga -

ją cy się na co dzień w eu ro pej skim
czem pio na cie. Nie za brak nie rzecz
ja sna li de ra punk ta cji Ka je ta na Ka -
je ta no wi cza, któ ry bro ni mi strzow -
skie go ty tu łu, a tak że Bry ana Bo uf -
f ie ra, do któ re go na le ży re kord
licz by zwy cięstw (4) w rze szow skiej
im pre zie. 

Ry wa li za cja roz pocz nie się
już w naj bliż szy czwar tek o go dzi -
nie 11:10, kie dy ca ła staw ka Raj do -
wych Mi strzostw Eu ro py przy stą pi
do od cin ka kwa li f i ka cyj ne go Nie -
chobrz. Naj szyb si na 3,17-ki lo me -
tro wej pró bie bę dą mie li pierw -
szeń stwo wy bo ru po zy cji star to wej.

Wła ści wa wal ka na od cin -
kach spe cjal nych za cznie się jesz -
cze te go sa me go dnia wie czo rem,
kie dy za ło gi przy stą pią do nie co
po nad 4-ki lo me tro we go su per o -
esu Rze szów po pro wa dzo ne go

po uli cach mia sta. W pią tek Ja -
kub Brze ziń ski i Ja kub Ger ber
wró cą za kie row ni cę swo jej Fie sty
R5 do kład nie o go dzi nie 10:10
i po ko na ją od ci nek spe cjal ny Ko -
niecz ko wa. Dru gi z prze jaz dów
tej pró by za pla no wa ny jest na go -
dzi nę 14:30. Pierw sze go dnia
na za wod ni ków cze kać bę dą jesz -
cze dwie pró by po ko ny wa ne dwu -
krot nie: 24,44-ki lo me tro wa, naj -
dłuż sza na ca łej tra sie raj du Lu be -
nia oraz 18,75-ki lo me tro wy
Chmiel nik. Ki bi ce, któ rzy bę dą
chcie li pod pa trzeć pra cę ze spo łu
raj do we go w par ku ser wi so wym
zlo ka li zo wa nym w Rze szo wie
(Pod pro miu), bę dą mie li ta ką
oka zję trzy krot nie: o go dzi nie
9:00, 13:10 oraz 17:30. Sa mo cho -
dy bę dą mu sia ły wró cić do par ku
za mknię te go o go dzi nie 20:30. 

So bot nie za ję cia roz pocz ną
się od 24,11-ki lo me tro we go od cin -
ka spe cjal ne go Kor czy na, a ki bi ce
chcą cy oglą dać ak cję z bli ska po -
win ni zna leźć się w wy zna czo nych
stre fach ki bi ca przed godz. 9:30.
Ko lej ne w har mo no gra mie wid nie -
ją OS 9 Wy so ka oraz OS 10 Za go -
rzy ce. O go dzi nie 12:35 staw ka Ca -
strol In ter Cars RSMP i ERC uda
się do par ku ser wi so we go, po to by
wró cić na dru gą pę tlę o go dzi nie
14:20. Ry wa li za cję w Raj do wych
Sa mo cho do wych Mi strzo stwach
Pol ski tra dy cyj nie już za koń czy Po -
wer Sta ge, za któ ry naj szyb sza trój -
ka za wod ni ków otrzy ma do dat ko -
we punk ty do kla sy f i ka cji ge ne ral -
nej se zo nu.

c.d. str. 7 
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De biut w Rze szo wie i Eu ro pie 
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W so bo tę 16 lip ca na ba se nie od kry tym
K.S. Wan da od by ły się „Mi strzo stwa Pol -
ski w Za pa sach Pla żo wych – Kra ków
2016”. Za wo dy te, są bar dzo zbli żo ne
prze pi sa mi do walk su mo. Za wod ni cy
star tu ją w dwóch ka te go riach wa go -
wych: wa ga lek ka i wa ga cięż ka. Za wod ni -
cy z Lub zi ny chcie li spró bo wać swo ich sił
w tej no wej, z ro ku na rok cie szą cej się
co raz więk szą po pu lar no ścią dys cy pli nie
spor to wej. W tur nie ju, oprócz za wod ni -
ków zwią za nych ze spor tem za pa śni czym
wy stą pi li rów nież przed sta wi cie le kra -
kow skich klu bów spor tów wal ki MMA i
KSW.

Po go da nie sprzy ja ła i wszyst kie po -
je dyn ki od by wa ły się w stru gach desz czu.
Au ra jed nak nie prze szko dzi ła na szym za -

wod ni kom, któ rzy spi sa li się świet nie –
zdo by wa jąc trzy me da le. Mag da le na Ma -
cios i Syl wia Ka miń ska, wa żąc po 60kg
zo sta ły przy dzie lo ne przez or ga ni za to rów
do gru py cięż kiej i mu sia ły to czyć po je -
dyn ki z o wie le cięż szy mi prze ciw nicz ka -
mi. Obie spi sa ły się re we la cyj nie prze gry -
wa jąc po jed nym po je dyn ku z za wod nicz -
ką z Ru dy Ślą skiej ( cięż sza o 20kg), Mag -
da w pół fi na le a Syl wia w fi na le. Osta tecz -
nie Mag da zdo by ła brą zo wy me dal a Syl -
wia srebr ny. Bar dzo uda ny wy stęp za li czył
Ra fał Gło dek star tu ją cy w wa dze lek kiej,
w dro dze do fi na łu po ko nał kil ku bar dzo
do brych za wod ni ków spor tu za pa śni cze -
go. W fi na le prze grał z przed sta wi cie lem
kra kow skiej szko ły MMA.

MA REK GRZE SIK

Mi strzo stwa Pol ski w Za pa sach   
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Wo ka list ka pra cu je nad no wą pły tą. Krą -
żek utrzy ma ny bę dzie w  kli ma cie pop
z do miesz ką no wych brzmień i po ka że no -
wą twarz wo ka list ki. Je go za po wie dzią
jest sin giel „Moc”, do któ re go gwiaz da
nie daw no na krę ci ła te le dysk. Jak pod kre -
śla, du ży wpływ na jej ostat nią twór czość
ma jej syn.

Go sia An drze je wicz uro dzi ła swo je
pierw sze dziec ko – syn ka o imie niu Ma te -
usz – w czerw cu 2015 ro ku. Twier dzi, że
ma cie rzyń stwo zmie ni ło i znacz nie wzbo -
ga ci ło nie  tyl ko jej ży cie pry wat ne, lecz
tak że za wo do we. Wo ka list ka czu je się
obec nie znacz nie szczę śliw sza i  spo koj -
niej sza, a sy nek po ma ga jej w pra cy. Sin -
giel „Moc”, któ ry za de dy ko wa ła wszyst -
kim ma mom, two rzy ła, trzy ma jąc chłop -
ca na rę kach.

– Zu peł nie ina czej my śla łam, w  ja ki
spo sób two rzyć me lo dię, w  ja ki spo sób
two rzyć tekst. Pa trzy łam, czy je mu się to
po do ba. Na pew no prze ka zu ję jesz cze
wię cej mi ło ści w  pio sen kach w  po sta ci
tek stów i me lo dii – mó wi Go sia An drze -
je wicz agen cji in for ma cyj nej New se ria Li -
fe sty le.

Wo ka list ka nie od po czy wa ła dłu go po
po ro dzie. Już na po cząt ku 2016 ro ku uka zał
się jej sin giel pt. „Moc”, któ ry jest za po wie -

dzią jej naj now szej pły ty. Gwiaz da uwa ża, że
ka wa łek ten po wi nien się spodo bać pu blicz -
no ści, głów nie ze wzglę du na je go prze sła nie.
Opo wia da on bo wiem o tym, że każ dy sam
kształ tu je swo je ży cie i tyl ko od nas sa mych
za le ży to, jak się ono po to czy. W ma ju pre -
mie rę miał pro mu ją cy utwór te le dysk. 

– Sam te le dysk krę ci li śmy w Dą bro -
wie Gór ni czej w  prze pięk nej lo ka li za cji,
w Vil li Ma ri na. To jest na praw dę nie zwy -
kle zmy sło we wnę trze, po raz pierw szy
mo głam się po ka zać w te go ty pu te le dy -
sku – mó wi Go sia An drze je wicz.

Gwiaz da jest z kli pu za do wo lo na. Re -
ak cje fa nów rów nież są bar dzo po zy tyw -
ne – do ce nia ją oni zmy sło wość i ko bie cy
wdzięk obec ny w  te le dy sku, chwa lą też
wy gląd wo ka list ki. Ona sa ma nie ukry wa,
że oba wia ła się, czy efekt na gra nia bę dzie
za do wa la ją cy.

– Tro chę się ba łam, pew nie jak każ da
ko bie ta, jak to bę dzie wy glą dać po po ro -
dzie, jak mi się uda szyb ko zrzu cić nad -
pro gra mo we ki lo gra my – mó wi Go sia An -
drze je wicz.

Wo ka list ka nie wie jesz cze, kie dy uka -
że się jej siód ma pły ta. Za pew nia jed nak,
że fa ni mo gą się spo dzie wać nie spo dzian -
ki – po ka że bo wiem zu peł nie no wą od sło -
nę sie bie ja ko ar tyst ki. Twier dzi, że uwiel -
bia eks pe ry men to wać i roz wi jać się ar ty -
stycz nie, nie bę dzie więc po wta rzać sche -
ma tów obec nych na jej po przed nich al -
bu mach. Krą żek ma być utrzy ma ny w kli -
ma cie pop z  do miesz ka mi no wych
brzmień.

– Bar dzo bym chcia ła, że by te utwo -
ry mia ły me lo dię, któ ra wpad nie w ucho,
któ ra bę dzie mi ła. I chcia ła bym, że by te
tek sty, któ re bę dą za war te na tej pły cie,
nio sły ja kiś głęb szy sens, że by prze ka za ły
coś lu dziom, bo o to tak na praw dę cho -
dzi – mó wi Go sia An drze je wicz.

Twier dzi, że w przy szło ści chcia ła by
roz wi nąć ka rie rę tak że po za  gra ni ca mi
Pol ski – obec nie, w do bie in ter ne tu, jest
to moż li we na wet bez opusz cza nia kra ju.
Na ra zie jed nak sku pia się przede wszyst -
kim na pol skich fa nach.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

Ostat ni sin giel two rzy łam z mo im sy nem na rę kach. 
Dzię ki nie mu w mo ich pio sen kach jest jesz cze wię cej mi ło ści
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Kom po zy cje kwia to we po win ny być do pa -
so wy wa ne do cha rak te ru i sty lu aran ża -
cyj ne go wnę trza. Obo wią zu je za sa da: im
mniej, tym le piej

Stwo rze nie gu stow nej kom po zy cji
kwia to wej, któ ra bę dzie ide al nie współ -
grać z  cha rak te rem da ne go wnę trza, to
spo re wy zwa nie. War to więc pa mię tać
przy tym o kil ku za sa dach. Du że kwia ty
naj le piej pre zen tu ją się w szkla nych, wy so -
kich i cien kich wa zo nach, drob ne – w ma -
łych, ce ra micz nych. W tym se zo nie mod -
ne jest tak że łą cze nie róż nych ro dza jów
kwia tów, ale w  tym sa mym ko lo rze lub
zbli żo nym od cie niu.

Ży we kwia ty są wręcz nie ogra ni czo ną
ba zą do stwo rze nia nie ba nal nych de ko ra -
cji. Gu stow ne bu kie ty mo gą za chwy cać
pro sto tą lub za ska ki wać for mą, kształ tem
i nie ty po wym ze sta wie niem kwia tów i ko -
lo rów.

– Kom po zy cje kwia to we to pew ne go
ro dza ju sztu ka. Kie dy je two rzy my, trze ba
wziąć pod uwa gę to, czy kwia to stan jest
więk szy czy mniej szy. Je że li bę dzie on do -
syć spo ry, to kom po zy cją mo że być już
po je dyn czy kwiat. Na to miast, je śli są to
drob ne kwiat ki czy list ki moż na uło żyć
ład ną kom po zy cję z kil ku. Do brze by ło -
by wy brać te w jed nym ko lo rze, ale po łą -
czyć ze so bą róż ne od cie nie – mó wi agen -
cji in for ma cyj nej New se ria Li fe sty le Ju sty -
na Cza pla, de ko ra tor ka mar ki Eu ro fi ra ny.

Kom po zy cję war to do pa so wać do cha -
rak te ru, ko lo ry sty ki i  sty lu aran ża cyj ne go

da ne go wnę trza. Li czy się więc nie tyl ko ro -
dzaj i  ko lor kwia tów, lecz tak że wiel kość
i fak tu ra wa zo nu. Przy ukła da niu kwia tów
mo gą też być wy ko rzy stać róż ne in ne na -
czy nia: szklan ki, sło iki, wa zy czy dzban ki.

– Naj le piej eks po no wać kwia ty w wa -
zo nach prze zro czy stych. W za leż no ści od
wiel ko ści kom po zy cji i efek tu, któ ry chce -
my osią gnąć, do brze by ło by użyć wa zo -
nów wyż szych, w  mia rę wą skich, któ re
pod kre ślą smu kłość kwia tów i  ich ilość.
Na to miast, je śli chcie li by śmy pójść bar -
dziej w kie run ku te go, że by ten bu kiet był
drob niej szy, mniej szy, wte dy też moż na
się po ku sić o  ład ne ce ra micz ne wa zo ny,
któ re ład nie uzu peł nią ko lo ry sty kę i wzor -
nic two – mó wi Ju sty na Cza pla.

Trze ba też za sta no wić się nad tym,
na ja kiej po wierzch ni kwia ty bę dą eks po -
no wa ne. Od po wied nio skom po no wa ne,
barw ne i  pach ną ce kom po zy cje mo gą
zdo bić stół, sto lik ka wo wy, ko mo dę, pa ra -
pet czy ta ras.

– Kie ro wa ła bym się głów nie za sa dą,
że im mniej, tym le piej. Le piej za cząć od
kom po zy cji mniej szych, bar dziej skrom -
nych, a z cza sem, jak już po czu je my kli -
mat two rze nia ca łe go wnę trza, w  sen sie
tka nin, kwia tów i in nych ozdób, to po ku -
sić się al bo o roz prze strze nie nie kwia tów
na więk szą po wierzch nię, al bo o to, że by
ten bu kiet był bar dziej peł ny i wy daj ny –
ra dzi Ju sty na Cza pla.

Naj le piej wy bie rać kwia ty se zo no we –
ta kie, któ re są cha rak te ry stycz ne dla da nej
po ry ro ku. Wio sną naj le piej spraw dza ją
się więc tu li pa ny i żon ki le, la tem – ró że,
pe onie, sło necz ni ki.

ŹRÓ DŁO:NEW SE RIA.PL

…im mniej,
tym le piej

Ja kub „Co lin” Brze ziń ski bar dzo do brze
roz po czął te go rocz ny se zon Ca strol In ter Cars
RSMP sta jąc na dru gim stop niu po dium w kwiet -
nio wym Raj dzie Świd nic kim -KRAU SE tra cąc do
bar dziej do świad czo ne go Grze go rza Grzy ba za le -
d wie 24 se kun dy. Po pu lar ny „Co lin” w ma ju za -
de biu to wał na od cin kach spe cjal nych Raj do wych
Mi strzostw Świa ta, sta jąc na star cie pierw szej run -
dy Dri ve DMACK Fie sta Tro phy - Raj du Por tu -
ga lii. W ostat ni lip co wy week end Brze ziń ski świet -
nie spi sał się w Raj dzie Fin lan dii, sta jąc na trze cim
stop niu po dium w swo jej kla sie. W naj bliż szy
week end za wod nik pi lo to wa ny przez Ja ku ba Ger -
be ra chce sku pić się na zdo by ciu cen nych punk -
tów do kla sy fi ka cji Ca strol In ter Cars RSMP, a

tak że za pre zen to wać się z do brej stro ny w de biu -
cie w Raj do wych Mi strzo stwach Eu ro py.

Cie ka wost ki 25. Raj du
Rze szow skie go:

Im pre za w Kar pa tach bę dzie pierw -
szą od trzech lat run dą Raj do wych Mi -
strzostw Eu ro py roz gry wa ną w Pol sce.

Re kord licz by zwy cięstw w Raj dzie
Rze szow skim na le ży do Fran cu za Bry ana
Bo uf fie ra, któ ry na naj wyż szym stop niu
po dium sta wał tu aż czte ry ra zy.

Te go rocz na edy cja bę dzie naj dłuż szą
w ca łej hi sto rii Raj du Rze szow skie go, po
raz pierw szy prze kra cza jąc licz bę 200 ki -
lo me trów oeso wych.

Ku ba „Co lin” Brze ziń ski: -
Cie szę się, że od ra zu po Fin lan dii prze no -
si my się na Rajd Rze szow ski – ko lej ną

run dę mi strzostw Pol ski. Choć cha rak te ry -
sty ka te go raj du jest cał kiem in na, a my
wsią dzie my do moc niej sze go au ta, to na -
szym atu tem jest   do świad cze nie zdo by te
wła śnie w Fin lan dii, gdzie za krę ty są nie -
sa mo wi cie róż no rod ne. Na pew no wo lał -
bym, aby w ka len da rzu wid niał Rajd
Gdańsk, bo w Dri ve DMACK Fie sta Tro -
phy je cha łem chy ba 18 ra zy szyb ciej, niż w
po przed niej run dzie mi strzostw Pol ski. Po
wy pad ku na ka szub skich szu trach ma my
zu peł nie no wy sa mo chód. Ty dzień te mu
mia łem z nim pierw szy kon takt i prze je -
cha łem oko ło 100 ki lo me trów te sto wych
na lot ni sku w Bed na rach. Au to jest już
okle jo ne i je ste śmy już po te stach w oko li -
cach Rze szo wa. Cie szy mnie, że ta run da
zna la zła się też w ka len da rzu mi strzostw
Eu ro py, choć nie bę dzie to mia ło żad ne go

wpły wu na na szą jaz dę. Bę dzie du żo kie -
row ców z ERC i cie szy moż li wość po rów -
na nia się do nich, w tym oczy wi ście do Ka -
je ta na Ka je ta no wi cza i Bry ana Bo uf fie ra,
któ rzy bę dą tu wal czyć o zwy cię stwo.
Pierw szy raz bę dzie my je chać rów nież od ci -
nek kwa li fi ka cyj ny, co jest mi łą od mia ną.
To bę dzie mój pierw szy start w Rze szo wie,
a na cia snych, krę tych as fal tach za zwy czaj
ra dzi łem so bie do brze. Je ste śmy do brej my -
śli, wi dzi my się na oesach!

Ja kub Ger ber: - Mo im zda niem
Rajd Rze szow ski jest jed ną z naj faj niej szych
im prez – lu bię krę te, wą skie od cin ki spe cjal -
ne, do któ rych po nie kąd przy zwy cza ił mnie
Ro bert Ku bi ca. Swo ją przy go dę z praw dzi -
wy mi raj da mi za czy na łem wła śnie od Rze -
szow skie go w 2000 ro ku, więc mam do nie -

go szcze gól ny sen ty ment. Co wię cej to jed na
z naj le piej zor ga ni zo wa nych im prez w Pol -
sce, roz gry wa na w prze pięk nej sce no gra fii z
nie sa mo wi tym Rze szo wem w tle. Cze ka ją
na nas ar cy trud ne od cin ki spe cjal ne, bar dzo
zdra dli we pod czas desz czu. Pro gno zy po go dy
prze wi du ją wy so kie tem pe ra tu ry, więc spo -
dzie wam się, że bę dzie bar dzo cięż ko utrzy -
mać kon cen tra cję.

De biut w Rze szo wie i Eu ro pie
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