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„Prze�rwa�na KA�BA�RET”�to�au�tor�-
ski�pro�gram�trzech�pod�mio�tów�ka�ba�re�-
to�wych:� FOR�MA�CJI� CHA�TE�LET,
KA�BA�RE�TU�K2�oraz�An�drze�ja�GRA�-
BOW�SKIE�GO.�Przez�po�nad�dwie�go�-
dzi�ny� szóst�ka� zna�ko�mi�tych� Ar�ty�stów
ka�ba�re�to�wych� bę�dzie� do�słow�nie� „sta�-
wać� na gło�wie”,� aby� roz�śmie�szyć� rze�-

szow�ską� pu�blicz�ność� do łez.� A po�nie�-
waż 14�paź�dzier�ni�ka�to�Dzień�Na�uczy�-
cie�la,�mot�tem�prze�wod�nim�ca�łe�go�pro�-
gra�mu�bę�dzie�sze�ro�ko�po�ję�ta�EDU�KA�-
CJA.�Te�go�nie�zo�ba�czy�cie�ani�w te�le�wi�-
zji�ani�w in�ter�ne�cie�a je�dy�nie�na ży�wo
w Rze�szo�wie!�Pro�wa�dze�nie:�Ba�sia�Tom�-
ko�wiak�i Adam�Mał�czyk.

„Przerwa 
na KABARET”

Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

14 października 2017r. godz. 16
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„Prze�rwa�na KA�BA�RET”� to� au�tor�-
ski�pro�gram�trzech�pod�mio�tów�ka�ba�re�-
to�wych:� FOR�MA�CJI� CHA�TE�LET,
KA�BA�RE�TU� K2� oraz� An�drze�ja� GRA�-
BOW�SKIE�GO.� Przez� po�nad dwie� go�-
dzi�ny� szóst�ka� zna�ko�mi�tych� Ar�ty�stów
ka�ba�re�to�wych� bę�dzie� do�słow�nie� „sta�-
wać� na gło�wie”,� aby� roz�śmie�szyć� rze�-
szow�ską� pu�blicz�ność� do łez.� A po�nie�-
waż 14�paź�dzier�ni�ka�to�Dzień�Na�uczy�-
cie�la,�mot�tem�prze�wod�nim�ca�łe�go�pro�-
gra�mu�bę�dzie�sze�ro�ko�po�ję�ta�EDU�KA�-
CJA.�Te�go�nie�zo�ba�czy�cie�ani�w te�le�wi�-
zji� ani�w in�ter�ne�cie� a je�dy�nie�na ży�wo
w Rze�szo�wie!�Pro�wa�dze�nie:�Ba�sia�Tom�-
ko�wiak�i Adam�Mał�czyk.

FOR MA CJA CHA TE LET –� to� nie�po�-
praw�ni� opty�mi�ści� i wiecz�ni� bun�tow�ni�-
cy� –� cią�gle� wie�rzą,� że� po�przez� ka�ba�ret
zmie�nią�świat�i od�kry�ją�u lu�dzi�no�we�kon�-
ty�nen�ty�świa�do�mo�ści.�Ro�bią�to�już�od nie�-
mal 17�lat.�Naj�wię�cej�przy�jem�no�ści�spra�-
wia�im�da�wa�nie�przy�jem�no�ści�[co�kol�wiek
to�zna�czy].�Obec�ny�skład�to�Adam�Mał�-
czyk�–�sce�nicz�ny�przy�wód�ca,�Mi�chał�Pa�-

łub�ski�–�czło�wiek�gu�ma�i sce�nicz�ny�ka�me�-
le�on�czy�li�po�pu�lar�ny�„Bu�ba”�oraz�Bar�ba�ra
Tom�ko�wiak.� Po�pu�lar�ne� ske�cze:� „Urząd
Pra�cy”,� „Tak�sów�karz”,� „Pierw�sza� rand�-
ka”,�Za�kład�ma�try�mo�nial�ny”. 

Ka ba ret K2 –� tak� pi�sze� o so�bie:
„Zwie�my,� a wła�ści�wie� ksy�wu�je�my� się
Bar�ciś� i Mi�mi.�Ske�cze�pi�sze�my�oczy�wi�-
ście�po to,�że�by�wi�dza�roz�ba�wić.�Ale�nie
tyl�ko.�Sta�ra�my�się,�że�by�by�ły�„o czymś”.

Jed�nak� jest� to� sta�ran�ność� nie�na�chal�na,
uni�ka�my� dy�dak�ty�ki.� Jak� ktoś� chce� się
tyl�ko� po�śmiać,� to� się� tyl�ko� po�śmie�je.
Jak� ktoś� szu�ka� cze�goś� wię�cej,� to� znaj�-

dzie.� Po�pu�lar�ne� ske�cze:� „Bar� Kre�-
tyn� –� Swoj�ska� Cha�ta”,� „Rum�po�lo�gia
czy�li�wró�że�nie� z po�ślad�ków”,� „Kró�lew�-
ski�ko�niu�szy”.

An drzej GRA BOW SKI –�to�je�den�z naj�-
waż�niej�szych�pol�skich�ak�to�rów�ostat�nie�-
go�pół�wie�cza.�Ty�po�wo� sło�wiań�ska� „uro�-
da”� brzu�szek� i ły�sin�ka,� a tak�że
wiek� –� spra�wi�ły,� iż� twór�cy� sit�co�mu
„Świat�we�dług�Kiep�skich”�po�wie�rzy�li�mu
w 1999�ro�ku�ro�lę�Ferd�ka�Kiep�skie�go.�Po�-
nad�to�wy�stą�pił�w kil�ku�dzie�się�ciu�fil�mach
i se�ria�lach�kreu�jąc�za�wsze�moc�ne�i wy�ra�-
zi�ste�po�sta�ci�bo�ha�te�rów.�Na sce�nie�ka�ba�-
re�to�wej� jest� in�te�lek�tu�al�ną� eks�plo�zją� hu�-
mo�ru.� Je�go�mo�no�lo�gi� od lat�do łez� roz�-
śmie�sza�ją� zgro�ma�dzo�ną� na wi�dow�ni� pu�-
blicz�ność.
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„Przerwa na KABARET”
Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka 14 października 2017 godzina 16:00

Wystąpią: Formacja Chatelet, Kabaret K2 oraz Andrzej Grabowski !
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Bi�le�ty�do na�by�cia:�od 85 zł�do 95 zł

w ka�sie�Fil�har�mo�nii,�Tra�sie�Pod�ziem�nej

oraz�na ed�ma�art.pl,�abi�let.pl,�kup�bi�le�cik.pl,�

bi�le�ty�na.pl�i ka�ba�re�to�we�bi�le�ty.pl
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Ta�kie�go� spo�tka�nia� jesz�cze� nie� by�ło.� Z jed�nej

stro�ny�pro�du�cen�ci�bran�ży�mo�to�ry�za�cyj�nej,�z dru�giej

użyt�kow�ni�cy�po�jaz�dów�od mo�to�cy�kli�po wiel�kie�cią�-

gni�ki�DAF,�któ�re�z wiel�kim�na�cze�pa�mi�prze�mie�rza�ją

mię�dzy�na�ro�do�we�tra�sy.�Trans�port,�spe�dy�cja,�lo�gi�sty�-

ka� i au�to�mo�ti�ve�ma�ją�wie�le�wspól�nych�mia�now�ni�-

ków,�a ich�spo�tka�nie�pod�czas�kon�gre�su�w G2A�Are�-

na� w Ja�sion�ce� ko�ło� Rze�szo�wa� bę�dzie� też� oka�zją

do roz�mo�wy� o naj�bar�dziej� obie�cu�ją�cych� ga�łę�ziach

go�spo�dar�ki� wo�je�wódz�twa� pod�kar�pac�kie�go.

Nad kon�gre�sem�pa�tro�nat�ob�ję�ło�Mi�ni�ster�stwo�Roz�-

wo�ju,� obec�ność� za�po�wie�dział� wi�ce�mi�ni�ster� Adam

Ham�rysz�czak�i mar�sza�łek�wo�je�wódz�twa�pod�kar�pac�-

kie�go�Wła�dy�sław�Or�tyl.

Go�ście�kon�gre�su�bę�dą�mie�li�oka�zję�od�wie�dzić

od�by�wa�ją�ce�się�rów�no�le�gle�tar�gi.�Mo�że�je�od�wie�-

dzić�każ�dy�za�in�te�re�so�wa�ny�trans�por�tem,�lo�gi�sty�ką

i mo�to�ry�za�cją.�Wstęp�jest�bez�płat�ny,�a moż�na�wy�-

grać� mo�to�cykl� Har�ley�-Da�vid�son!� Szcze�gól�nie

atrak�cyj�nie�dla�pu�blicz�no�ści�za�po�wia�da�się�so�bo�-

ta.�Oprócz�wie�lu�kon�kur�sów�do�dat�ko�wych,�z ta�-

ki�mi�na�gro�da�mi�jak�np.�lot�na sy�mu�la�to�rze�lo�tów

czy�wi�zy�ta�w wie�ży�kon�tro�li�lo�tów�w Por�cie�Lot�ni�-

czym�Rze�szów�-Ja�sion�ka,�bę�dzie�moż�na�po�dzi�wiać

nie�zwy�kłe�mo�to�cy�kle.�Har�leye�i zbu�do�wa�ne�na ich

ba�zie� cu�sto�my� za�pre�zen�tu�je� fir�ma� GOC� z Li�sich

Jam� ko�ło� Lu�ba�czo�wa.� Jej� wła�ści�ciel,� Sta�ni�sław

Mysz�kow�ski,�wy�bu�do�wał�w Rze�szo�wie�wy�jąt�ko�wy

sa�lon� mar�ki� Har�ley�-Da�vid�son,� a two�rzo�ne� przez

je�go�ze�spół�cu�sto�my�zdo�by�wa�ją�na�gro�dy�na naj�-

więk�szych� zlo�tach� w Eu�ro�pie� i Sta�nach� Zjed�no�-

czo�nych.

–�Po la�tach�bra�nia�udzia�łu�w roz�ma�itych�kon�-

kur�sach� cu�sto�mo�wych� w Pol�sce,� Eu�ro�pie� oraz

USA�or�ga�ni�zu�je�my�wła�sny�kon�kurs�–�oświad�cza�ją

w fir�mie�GOC.�–�Za�pra�sza�my�wszyst�kich�po�sia�da�-

czy� mo�to�cy�kli� do udzia�łu� w GOC� Cu�stom� Bi�ke

Show,� któ�ry� od�bę�dzie� się 30� wrze�śnia� (so�bo�ta)

pod�czas� tar�gów� TSLA� EXPO 2017� (Trans�-

port� –� Au�to�mo�ti�ve� –� Lo�gi�sty�ka)� w Rze�szo�wie.

Wstęp�na tar�gi�jest�bez�płat�ny,�udział�w kon�kur�sie

rów�nież.�Nie�ma�ogra�ni�czeń�co�do mar�ki�mo�to�cy�-

kla�oraz�ty�pu�i za�kre�su�mo�dy�fi�ka�cji.

Do wy gra nia bę dą na gro dy przy zna wa ne w na stę -
pu ją cych ka te go riach:

1. Cu stom (wy bór ju ry)
Pierw�sze�miej�sce�bę�dzie�na�gro�dzo�ne�pu�cha�rem

oraz�kar�tą�na za�ku�py�w sa�lo�nie�GOC�Har�ley�-Da�vid�-

son�Rze�szów�na kwo�tę�na 500 zł.

Dru�gie�miej�sce�–�pu�char

2. Old Scho ol (wy bór ju ry)
Pierw�sze�miej�sce�bę�dzie�na�gro�dzo�ne�pu�cha�rem

oraz�kar�tą�na za�ku�py�w sa�lo�nie�GOC�Har�ley�-Da�vid�-

son�Rze�szów�na kwo�tę�na 500 zł.

Dru�gie�miej�sce�–�pu�char

3. Na gro da pu blicz no ści (gło so wa nie)
Je�den�mo�to�cykl�wy�bra�ny�w gło�so�wa�niu�pu�blicz�-

no�ści�otrzy�ma�pu�char�oraz�kar�tę�na za�ku�py�w sa�lo�-

nie� GOC� Har�ley�-Da�vid�son� Rze�szów� na kwo�tę

na 500 zł.

Kon�kurs� od�bę�dzie� się� na za�sa�dzie� Ri�de�-in

Show,� czy�li� każ�dy,� kto� wsta�wi� swój� mo�to�cykl

w dniu� im�pre�zy� do go�dzi�ny 13: 00� i wy�peł�ni

na miej�scu� krót�ki� for�mu�larz� zgło�sze�nia,� bę�dzie

upraw�nio�ny�do udzia�łu.

Roz�strzy�gnię�cie�kon�kur�su�od�bę�dzie�się�te�go�sa�-

me�go�dnia�w go�dzi�nach�po�po�łu�dnio�wych.�Wy�bo�ru

w dwóch� pierw�szych� ka�te�go�riach� do�ko�na� ju�ry

w skła�dzie:�Da�riusz�Gar�gas�–�Co�ro�ner�Cu�stom�Cyc�-

les� –� Fa�bry�ka� In�nych� Mo�to�cy�kli,� Ma�rek� Mic�kie�-

wicz�–�BT�Chop�pers,�Adam�Go�raj�–�Kie�row�nik�pro�-

duk�cji� Ga�me� Over� Cyc�les.� Spon�so�rem� na�gród� jest

GOC�Har�ley�-Da�vid�son�Rze�szów.

Na�wet,� je�śli�nie�bu�du�je�cie�wła�snych�mo�to�cy�kli,

war�to� przyjść,� by� zo�ba�czyć,� ja�kie� pe�reł�ki� two�rzą

praw�dzi�wi� pa�sjo�na�ci.� Mo�że� przy oka�zji� wy�gra�cie

mo�to�cykl.

Wię cej o im pre zie na: www.tsla expo.pl

Kongres i Targi TSLA Expo 
już od piątku 

Nie przegap GOC Custom Bike Show!
Twarda biznesowa wiedza i pasja tworzenia silnej marki, konkurencyjnych
produktów, a nawet … legendy na miarę tej, jaką zbudował Harley-Davidson - to
znajdziecie na Kongresie i Targach TSLA EXPO Rzeszów 2017, które w piątek i
sobotę (29-30 września   br.) zagoszczą w G2A Arena w Jasionce. Jedną z atrakcji
jest konkurs, w którym można wygrać harleya. W sobotę na pierwszy pokaz
customowych motocykli zaprasza Game Over Cycles – firma, która stworzyła
batmobil dla afrykańskiego milionera i pierwsza wytatuowała motocykl. 
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W pią tek (15.09) przed Pa ła cem
Wo dzic kich w Ty czy nie od by ła się
Uro czy sta Ga la „Car pa thian Art of
Fa shion”.

„Car�pa�thian�Art�of�Fa�shion”�to�wy�-
da�rze�nie� re�ali�zo�wa�ne�przez�Po�wiat�Rze�-
szow�ski�w ra�mach�Pro�gra�mu�In�ter�reg V�-
-A Pol�ska�Sło�wa�cja 2014- 2020.�Skie�ro�-
wa�ne� jest� do lu�dzi� ko�cha�ją�cych� mo�dę
i lu�bią�cych�się�nią�ba�wić.�

Wy�zwa�la�ją�cy�ogrom�ne�po�kła�dy�kre�-
atyw�no�ści� kon�kurs,� któ�ry� był� jed�nym
z dzia�łań�pro�jek�tu�przy�czy�nił� się�do po�-
wsta�nia� re�zul�ta�tów� nie�moż�li�wych
do osią�gnię�cia� wy�łącz�nie� przez� jed�ne�go
z part�ne�rów�pro�jek�tu.�Wspól�ne�dzia�ła�nia
na tym�po�lu�pod�ję�ły�Po�wiat�Rze�szow�ski
oraz� Mia�sto� Svid�nik.� Licz�ne� dzia�ła�nia
skła�da�ją�ce�się�na ca�ło�kształt�pro�jek�tu�m.
in.� po�łą�cze�nie� pre�zen�ta�cji� za�byt�ko�wych

miejsc� po�gra�ni�cza� pol�sko�-sło�wac�kie�go
z fo�to�gra�fią�mia�ły�swo�ją�kul�mi�na�cję�wła�-
śnie� pod�czas� piąt�ko�we�go� wy�da�rze�nia
„Car�pa�thian�Art�of�Fa�shion”,�w ra�mach
któ�re�go�od�był�się�po�kaz� łą�czą�cy�hi�sto�rię
ze�sztu�ką�użyt�ko�wą�ubrań�i bi�żu�te�rii.�Po�-
kaz� od�był� się� na dzie�dziń�cu� i w pa�ła�cu
Wo�dzic�kich�w Ty�czy�nie,�zaś�ca�ła�pre�zen�-
to�wa�na�ko�lek�cja�mia�ła�w swym�za�my�śle
łą�czyć�dzie�dzic�two�kul�tu�ro�we�i przy�rod�-
ni�cze�Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go�oraz�Mia�-
sta� Świd�nik� z no�wo�cze�sny�mi� tren�da�mi
w mo�dzie.�

To� in�no�wa�cyj�ne� wy�da�rze�nie� mia�ło
na ce�lu�po�sze�rze�nie�współ�pra�cy,�a tak�że
za�cie�śnie�nie�re�la�cji�po�mię�dzy�spo�łecz�no�-
ścia�mi�z re�gio�nu�przy�gra�nicz�ne�go.�Waż�ne
jest�tu�rów�nież�kre�owa�nie�idei�kul�tu�ry�ja�-
ko� na�rzę�dzia� roz�wo�ju� spo�łecz�no�-go�spo�-
dar�cze�go� oraz� edu�ka�cji� oby�wa�tel�skiej,
wy�ko�rzy�sta�nie� ele�men�tów� dzie�dzic�twa
kul�tu�ro�we�go,� in�spi�ro�wa�nie� spo�łecz�ne�go
ru�chu�kul�tu�ral�ne�go� i ak�tyw�ne�go�uczest�-
nic�twa�w kul�tu�rze.�Miesz�kań�cy� ob�sza�ru
ob�ję�te�go� pro�jek�tem,� a w szcze�gól�no�ści
mło�dzież,�dzię�ki�swo�je�mu�bez�po�śred�nie�-
mu�za�an�ga�żo�wa�niu�i wza�jem�nej�ry�wa�li�za�-
cji�mie�li�oka�zję�do lep�sze�go�po�zna�nia�są�-

sia�dów� zza� naj�bliż�szej� gra�ni�cy,� ale� tak�że
po�przez� no�wa�tor�skie� po�łą�cze�nie� dzie�-
dzic�twa� kul�tu�ro�we�go� ze�współ�cze�sny�mi
tren�da�mi�mo�dy�uzy�ska�li�no�we�spoj�rze�nie
na kwe�stie� wła�snej� toż�sa�mo�ści� na�ro�do�-
wej�i wpły�wu�do�rob�ku�mi�nio�nych�po�ko�-
leń�na na�sze�ży�cie.�

Cen�tral�nym� punk�tem� sze�ro�kie�go
pro�jek�tu�Car�pa�thian�Art�of�Fa�shion�by�ła
uro�czy�sta�ga�la,�pod�czas�któ�rej�wśród�licz�-
nych�atrak�cji�od�był�się�po�kaz�mo�dy�lo�kal�-
nej�pro�jek�tant�ki�–�Mag�da�le�ny�Wilk�-Dry�-
ło,� któ�ra� za�pro�jek�to�wa�ła� ko�stiu�my� spe�-
cjal�nie� na tę� oka�zję.� Za�pre�zen�to�wa�no
rów�nież� zwy�cię�skie� ko�lek�cje� au�tor�stwa
Mag�da�le�ny� Bu�kow�skiej� oraz� Zu�zan�ny
L'Os� Bo�zni�ko�vej.� Mło�dzież� oraz� dzie�ci
z Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go�mia�ły�rów�nież
oka�zje�za�pre�zen�to�wać�się�na sce�nie�pre�-
zen�tu�jąc�spe�cjal�nie�za�pro�jek�to�wa�ną�na tę
oka�zję� ko�lek�cję� ko�szu�lek� na�wią�zu�ją�cych
do Po�wia�tu� Rze�szow�skie�go� oraz�Mia�sta
Svid�nik.� Pre�mie�rę� pod�czas� Ga�li� mia�ła
rów�nież� se�sja� zdję�cio�wa�wy�ko�na�na� spe�-
cjal�nie� na tę� oka�zje.� Na�gro�dę� spe�cjal�ną
otrzy�ma�ła�pod�czas�Ga�li�Pa�ni�Mar�ta�Kwo�-
lek,�któ�ra�swo�imi�pra�ca�mi�za�chwy�ci�ła�Ju�-
ry� kon�kur�so�we.� Ca�łość� wy�da�rze�nia
uświet�ni�ła� do�sko�na�ła� mu�zy�ka� wy�ko�ny�-
wa�na� na ży�wo� przez� gru�pę� uta�len�to�wa�-
nych�mu�zy�ków.

Pod pa�łac� Wo�dzic�kich� w Ty�czy�nie
na tę�oka�zję�przy�by�ła 50-oso�bo�wa�gru�pa
za�pro�szo�nych�go�ści�ze�Sło�wa�cji�na cze�le
z Bur�mi�strzem�Mia�sta�Svid�nik�–� Ja�nem
Ho�lod�na�kiem.�Na uro�czy�stej�Ga�li�wśród
za�pro�szo�nych�go�ści�oprócz�Sta�ro�sty�Rze�-
szow�skie�go� Jó�ze�fa� Jo�dłow�skie�go,� któ�ry
po�wi�tał� wszyst�kich� ze�bra�nych� go�ści,
obec�ni�by�li� rów�nież�przed�sta�wi�cie�le�Za�-
rzą�du�Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go�w oso�bach
Wi�ce�sta�ro�sty�Rze�szow�skie�go�Mar�ka�Si�ta�-
rza�oraz�Skarb�ni�ka�Po�wia�tu�Da�nu�ty�Gar�-
ga�ły;�wój�to�wie�i bur�mi�strzo�wie�gmin�po�-
wia�tu�rze�szow�skie�go,�Rad�ni�oraz�pra�cow�-
ni�cy�Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go,�a tak�że�dy�-
rek�to�ro�wie� szkół� i Jed�no�stek� Or�ga�ni�za�-
cyj�nych�Po�wia�tu�Rze�szow�skie�go.

FOT. AN GE LI KA „ŻE LA” CHMIEL

Uroczysta Gala „Carpathian Art of Fashion”
R

ek
la

m
a



RzeszówMedia .plwww.mediarzeszow.plIV

Pa ni Ewo, róż ne źró dła po da ją
roz bież ne da ty i miej sce Pa ni uro -
dze nia. O wiek py tać nie bę dę, ale
in try gu je mnie to czy jest Pa ni war -
sza wian ką czy gó ral ką?

–�Je�stem�kil�ku�po�ko�le�nio�wą�war�sza�-
wian�ką,� ale� rze�czy�wi�ście� uro�dzi�łam� się
w Za�ko�pa�nem.� Przez� przy�pa�dek� rzecz
ja�sna!

???
–�To�by�ły�bar�dzo�cięż�kie�dla�wszyst�-

kich� cza�sy� tuż� po woj�nie.�Nasz� ro�dzin�ny
dom�za�mie�nił�się�w gru�zy.�Ma�ma�wy�je�cha�-
ła�wte�dy�w gó�ry�i tam�uro�dzi�łam�się�mie�-
siąc�przed ter�mi�nem.�Ale�w do�ku�men�tach
mam� wpi�sa�ną� War�sza�wę.� Przy�cho�dząc
na świat�by�łam�już�pół�sie�ro�tą.�Mój�oj�ciec
zgi�nął� ostat�nie�go� dnia� woj�ny.� Kie�dy� wy�-
cho�dził�z ka�na�łu,�za�strze�lił�go�snaj�per.

Czy li nie mie li ście Pań stwo oka -
zji się po znać.

–�Cza�sem�mu�na�wet�to�wy�po�mi�nam
(uśmiech).

Na szczę ście za rów no Za ko pa ne
jak i War sza wa le żą w Pol sce, a Pa -
ni sły nie ze swe go pa trio ty zmu.

–�Uwiel�biam�nasz�kraj.�Gó�ry,�mo�rze,
je�zio�ra,� la�sy.�Ni�gdzie�na świe�cie�nie�wi�-
dzia�łam� tak� pięk�nych� la�sów.�No,�mo�że
No�wa�Ze�lan�dia�i Ama�zo�nia,�ale�w Eu�ro�-
pie�nie�ma�rów�nie�pięk�nych.

Z pew no ścią ma Pa ni ska lę po -
rów naw czą. Lu bi Pa ni po dró żo wać.

–� Ko�cham!� Spo�ro� się� włó�czy�łam
w swo�im�ży�ciu�po świe�cie.�Jak�już�wy�jeż�-
dża�łam�to�na dłu�go.�Kil�ka� lat,�naj�kró�cej
oko�ło�ro�ku�by�łam�po�za�Pol�ską.

Jeź dzi ła Pa ni za chle bem?
–�Tak,�na szczę�ście�za gra�ni�cą�uda�wa�-

ło�mi�się�pra�co�wać�w za�wo�dzie.�Gra�łam
na skrzyp�cach�i śpie�wa�łam.

Z ko lei do Pe ters bur ga wy je cha -
ła Pa ni po to, że by się do kształ cić.

–� Ukoń�czy�łam� re�ży�se�rię� w tam�tej�-
szym�In�sty�tu�cie�Te�atral�nym. I to�w ter�-
mi�nie�krót�szym�niż�trwa�ją�nor�mal�ne�stu�-
dia.

Ta ka by ła Pa ni zdol na?
–�Tak,�ta�ka�by�łam�zdol�na�(uśmiech).

Szcze�rze�pa�nu�po�wiem,�że�pod�sta�wów�ki
i ogól�nia�ka�nie�lu�bi�łam.�Za to�ubó�stwia�-
łam�szko�łę�mu�zycz�ną.�Ko�cha�łam�wszyst�-
ko,� co�wią�za�ło� się� z za�wo�dem.�Dla�te�go
szyb�ko�i pil�nie�się�uczy�łam.

No wła śnie, Pa ni przy go da ze
sztu ką za czę ła się od mu zy ki.

–� Zga�dza� się.� Śpie�wa�łam� już
w przed�szko�lu.� Chcie�li,� to� wy�stę�po�wa�-
łam.�Już�wte�dy�nikt�nie�miał�wąt�pli�wo�-
ści,�czym�bę�dę�zaj�mo�wać�się�za�wo�do�wo.
Zresz�tą�do�bry�słuch�mam�do dzi�siaj,�co
cza�sem� mnie� mę�czy,� bo� wy�ła�pu�ję
wszyst�kie�nie�czy�ste�dźwię�ki.�Od dziec�ka
pi�ło�wa�łam�też�grę�na skrzyp�cach.�Nie�ste�-
ty�od po�cząt�ku�wia�do�mo�by�ło,�że�wir�tu�-
ozem�nie�zo�sta�nę,�bo�mam�dło�nie 7-let�-
nie�go�dziec�ka.�Ale�po�dzi�wiam�lu�dzi,�któ�-
rzy� po�tra�fią� grać� pięk�nie� na wszel�kie�go
ro�dza�ju�in�stru�men�tach.�Lu�dzi,�któ�rzy�po�-
świę�ci�li� na na�ukę� ca�łą� swo�ją� mło�dość,

a dziś� nie� są� ni�ko�mu� po�trzeb�ni.� Znam
mnó�stwo�ta�kich�osób,�któ�re�naj�zwy�czaj�-
niej� zo�sta�ły� oszu�ka�ne� przez� ży�cie.� Dziś
wy�star�czy�włą�czyć�dwa�gu�zi�ki�i już�się�ma
ca�łą�ka�pe�lę.

Ak tor stwo to tak że nie wdzięcz -
na pro fe sja. Nie za wsze od wza jem -
nia oka za ne jej uczu cie.

–�To�praw�da.�Nasz�za�wód�by�wa�bar�-
dzo�bo�le�sny,�wręcz�upo�ka�rza�ją�cy.�Czę�sto
spo�ty�ka� się� na swo�jej� dro�dze� lu�dzi� nie�-
chęt�nych,� zło�śli�wych.�No� cóż,�w ak�tor�-
stwie�trze�ba�przy�wyk�nąć�do prze�ły�ka�nia
gorz�kich�pi�guł.

Na ekra nie za de biu to wa ła Pa ni
w pro gra mie „Szkla na nie dzie la”,
w któ rym przez dwa la ta wcie la ła
się Pa ni w naj młod szą cór kę Da nu ty
Sza flar skiej i An drze ja Szczep kow -
skie go.

–� Do tej� ro�li� wy�pa�trzo�no� mnie
w STS�-ie.� Po te�le�wi�zji� przy�szło� ra�dio,
dub�bing� i es�tra�da.�Pa�ni�Da�nu�ta�Sza�flar�-
ska�by�ła�mo�ją�pierw�szą�pro�fe�sor�ką.�Tre�-
so�wa�ła�mnie� jak� psa� (śmiech).�Ale� dziś
je�stem�jej�za to�bar�dzo�wdzięcz�na.

Nie wy mie ni ła Pa ni fil mu, ale
chy ba świa do mie.

–�Oczy�wi�ście,�ni�gdy�nie�by�łam�ak�tor�-
ką�ekra�no�wą.�Nie�mia�łam�szczę�ścia�do fil�-
mu.�Zresz�tą�w te�atrze�też�nie�by�ło�mi�ła�-
two.�Prze�szko�dą�by�ło�mo�je 145 cm�wzro�-
stu.�Za�wsze�wy�glą�da�łam�na 15-16�lat.

To chy ba do brze? Nie mu sia ła
się Pa ni na si łę od mła dzać, jak ro bi -
ły to nie któ re wiel kie gwiaz dy.

–�Te�raz�do�strze�gam�tę�za�le�tę.�Kie�dyś
bar�dzo�mi�to�prze�szka�dza�ło.�Za�wsze�sły�-
sza�łam� „Gdzie� my� dla� cie�bie� part�ne�ra
znaj�dzie�my?”.� A prze�cież� był� Ro�mek
Kło�sow�ski,�Woj�ciech�Sie�mion.�Od cho�-
le�ry�by�ło�ak�to�rów�nie�wiel�kie�go�wzro�stu.
Z te�go� po�wo�du� nie� przy�ję�li� mnie� też
do szko�ły� te�atral�nej.� Po pro�stu� za�trza�-
śnię�to�mi� drzwi� przed no�sem.�Do�pie�ro
póź�niej� zda�łam�eg�za�min�eks�ter�ni�stycz�ny
w mi�ni�ster�stwie.� Dziś� bez� pro�ble�mu

przyj�mu�ją�na ak�tor�stwo�ni�skie�oso�by,�ale
te�raz�to�ole�wam�(uśmiech).

Mi mo, że nie wie le by ło Pa ni
na ekra nie, jest Pa ni jed ną z naj bar -
dziej roz po zna wal nych ak to rek.

–�Bo�ja�wiem?�Chy�ba�jak�się�ode�zwę
(śmiech).�Ale�od pa�ru�lat�głos�mi�się�nie�-
ste�ty�zmie�nia.

Le piej pra cu je się cia łem czy
gło sem?

–�Naj�le�piej� jak� jed�no� i dru�gie� idzie
w pa�rze.�Gest�umoż�li�wia�w pew�nym�sen�-
sie� do�koń�cze�nie� nie�wy�po�wie�dzia�nej

kwe�stii.�Sa�mym�gło�sem�w ta�kiej�sy�tu�acji
nic�by�śmy�nie�zdzia�ła�li.

To dla cze go uko cha ła so bie Pa -
ni dub bing?

–�By�ło�ra�czej�na od�wrót.�To�on�mnie
so�bie�upa�trzył.�Przy�cho�dzi�ło�mi� to� z ła�-
two�ścią.� Ni�gdy� się� nie� spóź�nia�łam,� je�-
stem�za�wsze� go�to�wa�do pra�cy,�nie�pi�ję,
nie�pa�lę...�

Sły nie Pa ni z wiel kiej mi ło ści
do zwie rząt.

–�Chce�pan�za�py�tać�czy�jem�scha�bo�-
we�(śmiech)?

Do ta le rza nie bę dę Pa ni za glą -
dał, ale Pa ni dom to ist ne schro ni -
sko. Skąd to się wzię ło?

–�Chy�ba�wy�ssa�łam�z mle�kiem�mat�ki.
Za�rów�no�ona�jak�i mój�oj�czym�też�ko�cha�-
li�zwie�rzę�ta.�Miesz�ka�li�śmy�wte�dy�w blo�-
ku,�więc�nie�mo�głam�mieć�ich�za wie�le.
Ale� trzy�ma�łam� cho�mi�ki,� szczu�ry,� bia�łe
mysz�ki,�na�wet�ura�to�wa�ne�od śmier�ci�za�-
skroń�ce.�Cza�sem�ja�kiś�ro�bal�się�przy�plą�-
tał.�W tej�chwi�li�mam�pięć�ko�tów�i czte�-
ry�psy.�Ale�jak�ja�kiś�zwie�rzak�po�trze�bu�je
mi�ło�ści,�a aku�rat�ma�my�wa�kat,�to�za�bie�-

ra�my�go�do sie�bie.�Dom�bez�zwie�rząt�jest
po pro�stu�smut�ny.

Pszczół ki to też zwie rząt ka.
–� Też,� ale� nie�ste�ty� je�stem� na nie

uczu�lo�na,�więc�nie�mam�ula.�Ale�mio�dek
bar�dzo� lu�bię.� Je�stem� już� star�szą� pa�nią
i jak�do tej�po�ry�żad�na�osa�ani�pszczo�ła
nie�zro�bi�ła�mi�krzyw�dy.

Mo że roz po zna ją w Pa ni swo ją
sio strę?

–�Mo�że�tak!
Pro szę po wie dzieć szcze rze,

pszczół ka Ma ja by ła dla Pa ni szczę -

ściem czy prze kleń stwem?
–�Jed�nym�i dru�gim.�Ża�den�ak�tor�nie

lu�bi�szu�fla�dy.�Ten�za�wód�po�le�ga�na roz�-
wo�ju,�ro�bie�niu�wciąż�cze�goś�no�we�go,�po�-
dej�mo�wa�niu� ko�lej�nych� wy�zwań,� spraw�-
dza�niu�się.

Spo dzie wa ła się Pa ni ta kie suk -
ce su Mai?

–�Ależ� skąd!�Wie�le� rze�czy� ro�bi�łam
w dub�bin�gu.� By�łam� raz� Lol�kiem,� raz
Bol�kiem,�in�nym�ra�zem�Pip�pi.�W koń�cu
za�dzwo�ni�li�do mnie,�że�bym�da�ła�głos�ja�-
kie�muś� ro�ba�lo�wi.� Ko�lej�ne� se�rie� sy�pa�ły
się� jak� z rę�ka�wa.�No� i tak� zo�sta�łam� tą
pszczo�łą.

Kil ka lat te mu, kie dy ro bio no
peł ny me traż o Mai, czu ła Pa ni żal
do pro du cen tów, że tym ra zem nie
mó wi ona jej gło sem.

–�Uwa�żam,� że� zro�bio�no�mi�wiel�kie
świń�stwo.�Ale�dziś�każ�dy�swo�je�pie�nią�dze
wy�da�je�jak�i na co�chce.�Ja�w tym�sa�mym
cza�sie� zro�bi�łam� ko�lej�nych 40� od�cin�ków
se�ria�lu.�Czu�łam�się�jed�nak�tro�chę�osie�ro�-
co�na,�bo�więk�szo�ści�tych�wspa�nia�łych�ak�-
to�rów,�któ�rzy�to�wa�rzy�szy�li�mi�przed la�ty,
nie�ma�już�wśród�nas.�Je�dy�nie�He�nio�Ta�-
lar,� ale� w no�wych� od�cin�kach� nie� by�ło
z ko�lei�je�go�po�sta�ci.

My tu o zwie rzę tach, a prze cież
jest jesz cze Pa ni mąż – rów nie zna -
ko mi ty ak tor Ma rek Frąc ko wiak.

–�Głów�ne�zwie�rze�(śmiech)!
Mó wi się, że układ ak tor – ak -

tor ka nie jest naj szczę śliw szy,
a Pań stwo od lat two rzą zgod ne
mał żeń stwo.

–� Le�piej� mieć� za part�ne�ra� do�bre�go
ak�to�ra� niż� złe�go� (śmiech).� Zda�rza� nam
się�kłó�cić,�ale�ro�bi�my�to�otwar�cie.�Mię�-
dzy�na�mi�nie�ma�żad�nych�pod�stę�pów,�za�-
zdro�ści.� Obo�je� roz�sąd�nie�my�śli�my,� bar�-
dzo�się�wspie�ra�my.�Za�wsze�szcze�rze�mó�-
wi�li�śmy� co� się� nam� po�do�ba� w na�szych
po�czy�na�niach�za�wo�do�wych,�kry�ty�ko�wa�li�-
śmy�się.�

To wspar cie jest te raz mę żo wi
szcze gól nie po trzeb ne, kie dy wal czy
z po waż ną cho ro bą.

–�Ma�rek� ostat�nio� do�brze� się� czu�je.
Jest�po che�mii,�więc�wło�sy�mu�wy�la�zły,
ale�przy�zwy�cza�ił�się�już�do te�go.�Ma�bar�-
dzo� zdro�wy� or�ga�nizm,� więc� my�ślę� że
wszyst�ko�bę�dzie�do�brze.

Te go ży czy my mę żo wi.
–�Dzię�ku�ję�w je�go�imie�niu.
Za wo do wo bar dzo du żo zro bi ła

Pa ni dla dzie ci, a sa ma nie zde cy do -
wa ła się na po tom stwo.

–�Ra�czej�los�tak�zde�cy�do�wał.�Bar�dzo
dłu�go� sta�ra�łam� się� o dziec�ko.� Nie�ste�ty,
nie�uda�ło�się.�Mo�że�wi�nę�po�no�si�mo�ja�fi�-
li�gra�no�wa�bu�do�wa�i to,�że�je�stem�wcze�-
śnia�kiem?�Wi�dać�tak�mia�ło�być.

Ale za to dzię ki pszczół ce Mai
wszyst kie dzie ci Pa ni są.

–� Dzię�ki� (uśmiech).� Wszyst�kie
grzecz�ne�dzie�ci.�Ło�bu�zów�od ra�zu�mam
ocho�tę�szko�lić.

ROZ MA WIAł MAR CIN KA LI TA

Jestem uczulona na pszczółki
Rozmowa z EWĄ ZŁOTOWSKĄ



Po wstęp nych pre se lek cjach,
któ re od by ły się w TVP w War sza -
wie, jest nam mi ło po in for mo -
wać, że Ali cja Re ga – uczen ni ca
Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze -
szo wie kształ cą ca się pod kie -
run kiem An ny Czen czek – dy rek -
tor tej szko ły oraz dy rek tor i po -
my sło daw czy ni Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Pio sen ki „Rze -
szów Car pa thia Fe sti val”, wy stą -
pi w Fi na le Kon kur su Pio sen ki
Eu ro wi zji Ju nior 2017, któ ry od -
bę dzie się 1 paź dzier ni ka br.

Kon kurs bę dzie trans mi to wa ny na ży -
wo w TVP 1.

Ali�cja� za�śpie�wa� utwór� pt.� „Mój

dom”�do słów�i mu�zy�ki�Mar�ka�Ko�ści�kie�-

wi�cza.� Pre�mie�ra� pio�sen�ki� od�bę�dzie 26

wrze�śnia� (wto�rek)� na stro�nie� in�ter�ne�to�-

wej�Cen�trum�Sztu�ki�Wo�kal�nej�w Rze�szo�-

wie� (www.� csw.� in�fo.� pl),� Fa�ce�bo�oku

Cen�trum� Sztu�ki�Wo�kal�nej� w Rze�szo�wie

(www.� fa�ce�bo�ok.� com/csw.� rze�szow)

oraz� Ali�cja� Re�ga� (www.� fa�ce�bo�ok.

com/Ali�cja�Re�gaPL).

Zwy�cięz�cę,�któ�ry�bę�dzie�re�pre�zen�to�-

wał�Pol�skę 26�li�sto�pa�da�br.�na Ju�nior�Eu�-

ro�vi�sion�Song�Con�test�w Tbi�li�si�(Gru�zja),

wy�ło�ni� ju�ry�oraz�wi�dzo�wie�w gło�so�wa�-

niu�SMS.

Li czy my na Wa sze gło sy! 
Wię cej szcze gó łów już wkrót ce.
Ali�cja�Re�ga�od 2010�ro�ku�uczy�się

śpie�wu�i zdo�by�wa�sce�nicz�ne�umie�jęt�no�-

ści�w Cen�trum�Sztu�ki�Wo�kal�nej�w Rze�-

szo�wie,�pra�cu�jąc�pod kie�run�kiem�An�ny

Czen�czek�–�dy�rek�tor�tej�szko�ły�oraz�po�-

my�sło�daw�czy�ni� i dy�rek�tor�Mię�dzy�na�ro�-

do�we�go� Fe�sti�wa�lu� Pio�sen�ki� „Rze�szów

Car�pa�thia� Fe�sti�val”.�W Cen�trum� Sztu�ki

Wo�kal�nej� w Rze�szo�wie� Ali�cja� roz�wi�ja

swo�je�pa�sje�i za�in�te�re�so�wa�nia,�pra�cu�jąc

nad emi�sją�gło�su,� in�ter�pre�ta�cją�pio�sen�-

ki,�ru�chem�sce�nicz�nym,�dyk�cją�i re�cy�ta�-

cją� z ele�men�ta�mi� gry� ak�tor�skiej,� ubio�-

rem� sce�nicz�nym,� uczy� się� tak�że� za�sad

cha�rak�te�ry�za�cji� i sty�li�za�cji.� Cen�trum

Sztu�ki�Wo�kal�nej�dba�o wi�ze�ru�nek�mło�-

dej�wo�ka�list�ki,�zaj�mu�je�się�roz�wo�jem�jej

ka�rie�ry� i pro�mo�cją.� Uczęsz�cza� rów�nież

do Gim�na�zjum�Dwu�ję�zycz�ne�go�w Tar�-

no�wie�oraz�Pań�stwo�wej�Szko�ły�Mu�zycz�-

nej II stop�nia,�wy�dział�jaz�zo�wy,�kla�sa�gi�-

ta�ry�w Tar�no�wie.

Ali�cja�zo�sta�ła�wy�bra�na�przez�An�nę

Czen�czek� spo�śród� uczniów� Cen�trum

Sztu�ki� Wo�kal�nej� do re�pre�zen�to�wa�nia

szko�ły� na ca�stin�gu� do te�le�wi�zyj�ne�go

mu�zycz�ne�go�pro�gra�mu�TVN�„Ma�li�Gi�-

gan�ci”.� Po�myśl�nie� prze�szła� ca�sting,

w któ�rym�kon�ku�ro�wa�ły�ze�so�bą�dzie�ci

z ca�łej�Pol�ski�i tra�fi�ła�do gru�py�„Cza�de�-

rek”�pro�wa�dzo�nej�przez�ak�tor�kę�Ane�tę

Teo�dor�czuk�-Per�chuć.� Dziew�czyn�ki

w ry�wa�li�za�cji� gru�po�wej� za�ję�ły� dru�gie

miej�sce,� na�to�miast� Ali�cja� zo�sta�ła� na�-

gro�dzo�na� w ry�wa�li�za�cji� in�dy�wi�du�al�-

nej�–�naj�lep�szy�głos I edy�cji�pro�gra�mu

„Ma�li�Gi�gan�ci”. 5�ma�ja 2015�ro�ku�uka�-

za�ła� się� pły�ta� „Ma�li� Gi�gan�ci”� wy�da�na

przez�Uni�ver�sal�Mu�sic�Pol�ska.�Zna�la�zły

się� na niej� dwa� utwo�ry�w wy�ko�na�niu

Ali�cji�–�„I will�lo�ve�aga�in”�z re�per�tu�aru

Lau�ry� Fa�bian� oraz� „The�re� you’ll� be”

z re�per�tu�aru� Fa�ith� Hill.� Pierw�sza� pio�-

sen�ka�otwie�ra�ca�ły�al�bum,�za�wie�ra�ją�cy

trzy�na�ście�utwo�rów�w wy�ko�na�niu�uta�-

len�to�wa�nych�dzie�ci�–�uczest�ni�ków�pro�-

gra�mu�te�le�wi�zyj�ne�go.

W 2016� ro�ku� Ali�cja,� zgło�szo�na

przez� Cen�trum� Sztu�ki� Wo�kal�nej

w Rze�szo�wie,� prze�szła� eli�mi�na�cje

do ko�lej�ne�go�te�le�wi�zyj�ne�go�pro�gra�mu

ta�lent� show� TVP 1� „Hit� Hit� Hur�ra!”.

Spo�śród 800� zgło�szeń,� do ca�stin�gu

za�pro�szo�no 150� osób,� a osta�tecz�nie

do udzia�łu�w pro�gra�mie�wy�bra�no 22

wy�ko�naw�ców.�Przez�je�de�na�ście�od�cin�-

ków� ju�ry� w skła�dzie:� Edy�ta� Gór�niak,

Hi�rek�Wro�na�i Bar�tek�Ca�boń,�oce�nia�ło

wy�ko�na�nia� uczest�ni�ków,� któ�rzy� śpie�-

wa�li� so�lo,�w du�etach� i ter�ce�tach�naj�-

więk�sze� hi�ty� pol�skie� i za�gra�nicz�ne

oraz� wy�stę�po�wa�li� z gwiaz�da�mi� pol�-

skiej� es�tra�dy.� Ali�cja� Re�ga� wy�stą�pi�ła

z ze�spo�łem�So�und’n�Gra�ce� i zna�la�zła

się� w fi�na�le,� do któ�re�go� do�sta�ło� się

sześć� osób� z naj�więk�szą� su�mą� punk�-

tów� za wszyst�kie�wy�stę�py.� Zwy�cięz�cę

pro�gra�mu� wy�bie�ra�li� te�le�wi�dzo�wie

w gło�so�wa�niu� SMS�-owym.� W fi�na�le

za�śpie�wa�ła� utwór�Cze�sła�wa�Nie�me�na

pt.� „Dzi�wy� jest� ten� świat”� i za�ję�-

ła II miej�sce.�

Wy�stą�pi�ła�rów�nież�w pro�gra�mie�TVP

ABC� „Pe�ters�bur�ski� Mu�sic� Show”,� gdzie

pre�zen�to�wa�ła�swo�je�umie�jęt�no�ści�wo�kal�-

ne�na Sce�nie�Ta�len�tów.�

KRAJOWY FINAł PIOSENKI EUROWIZJI JUNIOR
Z UCZENNICĄ CENTRUMSZTUKI WOKALNEJ W RZESZOWIE – ALICJĄ REGA
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Po pyt na urzą dze nia GPS wciąż ro -
śnie. Do 2023 r. ma ro snąć śred -
nio 12,9 proc. rocz nie, po mi mo że
na ryn ku po ja wia się co raz wię cej
smart fo nów wy po sa żo nych w funk cję
na wi ga cji. Już dziś na wi ga cje sa mo -
cho do we są w sta nie sa mo dziel nie
roz po zna wać zna ki dro go we, ostrze -
gać przed wy pad ka mi, za nim zo ba -
czy je kie row ca, lub omi jać za kor ko -
wa ne uli ce. W przy szło ści jed nak ich
moż li wo ści bę dą jesz cze więk sze. 

–� In�no�wa�cyj�ne� roz�wią�za�nia� opie�ra�ją
się� na po�łą�cze�niu� sił� in�ter�ne�tu,� GPS�-
-a oraz  no�wo�ści� tech�nicz�nych� wpro�wa�-
dza�nych� przez  pro�du�cen�tów� sa�mo�cho�-
dów.� Już� dziś� umie�my� roz�po�znać� sy�tu�-
ację,�w któ�rej�sa�mo�chód�zmie�nia�pas�ru�-
chu.� Sa�mo�cho�dy� po�tra�fią� od�czy�ty�wać
zna�ki�dro�go�we,�po�tra�fią�utrzy�my�wać�od�-
po�wied�ni� dy�stans� od in�nych� po�jaz�dów
na dro�dze�–�mó�wi�w roz�mo�wie�z agen�cją
in�for�ma�cyj�ną�New�se�ria� In�no�wa�cje Ka�rol
Hoł�dyń�ski, dy�rek�tor�mar�ke�tin�gu�w fir�mie
Tom�Tom�Te�le�ma�tics.

We�dług�ra�por�tu�„GPS�Trac�king�De�-
vi�ce�Mar�ket”�fir�my�ba�daw�czej�Mar�kets�&
Mar�kets� ry�nek� urzą�dzeń� GPS� osią�gnie
do 2023�ro�ku�war�tość 2,89�mld�do�la�rów.
Śred�ni� rocz�ny� wzrost� w la�-
tach 2017–2023�ma�wy�nieść 12,9�proc.
Po�mi�mo�du�że�go�na�ci�sku�ze�stro�ny�smart�-
fo�nów,� któ�rych� zde�cy�do�wa�na� więk�szość
wy�po�sa�żo�na�jest�w od�bior�ni�ki�GPS�i na�-
wi�ga�cję� sa�mo�cho�do�wą,� urzą�dze�nia� wy�-
spe�cja�li�zo�wa�ne� w tym� ce�lu� bro�nią� się
na ryn�ku� przede� wszyst�kim� in�no�wa�cyj�-
nym�funk�cja�mi.

–�W przy�szło�ści�wi�dzi�my�moż�li�wo�ści
po�łą�cze�nia� sa�mo�cho�du� z in�fra�struk�tu�rą,
któ�ra� bę�dzie� in�for�mo�wa�ła� o wol�nych
miej�scach� par�kin�go�wych,� o tym,� że
za chwi�lę� zmie�ni� się� świa�tło� dro�go�we,
dzię�ki� cze�mu� kie�row�ca� bę�dzie� w sta�nie
do�sto�so�wać� pręd�kość� tak,� aby� ruch� był
bar�dziej� płyn�ny,� dzię�ki� te�mu� bar�dziej
efek�tyw�ny,�tań�szy�i po�wo�du�ją�cy�mniej�za�-

nie�czysz�czeń�śro�do�wi�ska –�twier�dzi�Ka�rol
Hoł�dyń�ski.

Pierw�sze� na�wi�ga�cje� sa�mo�cho�do�we
opie�ra�ły�się�wy�łącz�nie�na lo�ka�li�za�cji�w ra�-
mach�sys�te�mu�GPS�oraz za�in�sta�lo�wa�nych
na sta�łe�ma�pach,�któ�re�moż�na�by�ło�co�naj�-
wy�żej� ak�tu�ali�zo�wać.� Obec�nie� łącz�ność
GPS�(i GLO�NASS)�to�tyl�ko�część�funk�-
cjo�nal�no�ści� te�go� ty�pu� urzą�dzeń.� Rów�nie
istot�ne� są� da�ne� na bie�żą�co� po�bie�ra�ne
przez  in�ter�net,� a w przy�pad�ku�urzą�dzeń
wbu�do�wa�nych� –� in�te�gra�cja� z in�ny�mi� za�-
awan�so�wa�ny�mi� sys�te�ma�mi� sa�mo�cho�du
od�po�wie�dzial�ny�mi�m.� in.� za bez�pie�czeń�-
stwo. 

–�In�te�li�gent�ne�sys�te�my�uczą�się�sty�lu
jaz�dy,�dzię�ki�te�mu�są�w sta�nie�za�adap�to�-
wać� swo�je� roz�wią�za�nia� bez�po�śred�nio
do da�nej�oso�by.�Sys�te�my�wie�dzą,�że�za za�-
krę�tem� jest� ja�kiś� wy�pa�dek,� zna�ją� stan
tech�nicz�ny�po�jaz�du,�wie�dzą,�w ja�ki� spo�-
sób�re�agu�je�na za�krę�ty,�są�w sta�nie�spo�wo�-
do�wać� zmniej�sze�nie�pręd�ko�ści,� gdy�wie�-
my,�że�za�kręt�bę�dzie�bar�dziej�ostry.�Wie�-
my,� co� wy�da�rzy� się� za gó�rą,� je�ste�śmy
w sta�nie� omi�nąć� nie�bez�piecz�ne� miej�sca
na dro�dze�i wy�pad�ki –�tłu�ma�czy�eks�pert.

Jak�wy�ni�ka�z ra�por�tu�„Wy�pad�ki�dro�-
go�we�w Pol�sce�w 2016�ro�ku”�Ko�men�dy
Głów�nej� Po�li�cji,� w wy�pad�kach� dro�go�-
wych� w 2016� r.� śmierć� po�nio�sło 3026
osób.�W po�rów�na�niu� z ro�kiem 2015� to
o 3�proc.�wię�cej�ofiar�śmier�tel�nych.�Ran�-
nych�w wy�pad�kach�zo�sta�ło�po�nad 40�tys.
lu�dzi,�w tym�po�nad 12�tys.�cięż�ko.�Z da�-
nych�KGP�wy�ni�ka,�że�od 2011�ro�ku�licz�-
ba� ofiar� sys�te�ma�tycz�nie� spa�da�ła
aż do 2016�r.�Jed�nym�z za�dań�no�wo�cze�-
snych� na�wi�ga�cji� jest� po�moc� w uni�ka�niu
wy�pad�ków.

–�Część�sa�mo�cho�dów�już�dziś�ma�sys�-
te�my� alar�mu�ją�ce� po�go�to�wie� o tym,� że
wy�da�rzył� się� wy�pa�dek,� część� sa�mo�cho�-
dów�jest�rów�nież�w sta�nie�roz�po�znać,�ja�-
kie� jest� na�si�le�nie� ru�chu� na da�nej� dro�-
dze�–�mó�wi�Ka�rol�Hoł�dyń�ski.

ŹRó DłO: NEW SE RIA. PL

Nowoczesne nawigacje GPS 
przewidują, co stanie się na drodze
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tel.��603 790 207
e-mail:s.ga�jos@pgwm.pl
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Ma�rek�Ga�jos

WSPół PRA COW NI CY
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Mar�ta�Stu�dziń�ska,
Alek�san�dra�Trze�ciak
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Me�dia�Rze�szów�
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DRUK 
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�

i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo

skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.

RzeszówMedia .pl

Ja�poń�skie� kon�cer�ny� sa�mo�cho�do�we,
To�yo�ta� i Maz�da,� bę�dą� ra�zem� pra�co�wać
nad sa�mo�cho�da�mi� elek�trycz�ny�mi� no�wej
ge�ne�ra�cji.� Fir�my� wy�mie�ni�ły� się� ak�cja�-
mi�–�To�yo�ta�we�szła�w po�sia�da�nie 5�proc.
udzia�łów� Maz�dy,� Maz�da� –� 0,25� proc.
udzia�łów�w Toy�ocie.

– Wza�jem�ne�na�by�cie�ak�cji�to�pe�wien
sym�bol� na�szej� wo�li� współ�pra�cy� na rzecz
roz�wi�ja�nia� tech�no�lo�gii� przy�szło�ści.� Szcze�-
gól�nie�w ob�sza�rze�sa�mo�cho�dów�elek�trycz�-
nych,�łącz�no�ści�z sie�cią�oraz za�awan�so�wa�-
nych� me�tod� pro�duk�cyj�nych  –� pod�kre�śla
w roz�mo�wie� z agen�cją� New�se�ria� Biz�nes
Jeff�Guy�ton,�pre�zes�Maz�da�Mo�tor�Eu�ro�pe.

Co�raz�więk�sze�za�in�te�re�so�wa�nie�sa�mo�-
cho�da�mi� eko�lo�gicz�ny�mi� spra�wia,� że� pro�-
du�cen�ci�czę�sto�de�cy�du�ją�się�po�łą�czyć�si�ły
w pra�cach�nad sa�mo�cho�da�mi�no�wej�tech�-
no�lo�gii.�Zwłasz�cza� że�kwe�stią�nie�da�le�kiej
przy�szło�ści� mo�że� się� oka�zać� ry�wa�li�za�cja
na ryn�ku�mo�to�ry�za�cyj�nym�z gra�cza�mi�IT.
Współ�pra�ca�To�yo�ty�i Maz�dy�ma�przy�spie�-
szyć� pra�ce� nad tech�no�lo�gią� elek�trycz�ną.
Zy�skać�na tym�ma�ją�obie�fir�my.

– Maz�da,�ja�ko�mniej�sza�fir�ma,�zy�sku�-
je� do�stęp� do naj�no�wo�cze�śniej�szych� osią�-
gnięć�To�yo�ty,�któ�re�po�mo�gą�nam�w roz�-
wo�ju�pro�duk�tów.�To�yo�ta� z ko�lei� zy�sku�je
part�ne�ra,�któ�ry�wpraw�dzie� jest�mniej�szy,
ale�któ�re�go�pro�duk�ty,�ta�kie�jak�ofe�ro�wa�ne
dziś�Maz�da 6�lub�CX5,�mo�gą�śmia�ło�kon�-
ku�ro�wać�z naj�więk�szy�mi�gra�cza�mi�w bran�-
ży –�wska�zu�je�Guy�ton.�– Współ�pra�ca�bę�-
dzie� skut�ko�wać� stwo�rze�niem� bar�dziej

efek�tyw�nych�po�jaz�dów�elek�trycz�nych�ko�-
lej�nej�ge�ne�ra�cji�i za�awan�so�wa�nej�kon�cep�cji
łącz�no�ści.

To�yo�ta�udo�stęp�nia�roz�wią�za�nia�do�ty�-
czą�ce�wy�ko�rzy�sta�nia�elek�trycz�no�ści�do na�-
pę�dza�nia�aut� i sys�te�mów� ła�do�wa�nia�aku�-
mu�la�to�rów�ty�pu�plug�-In.�Kon�cern�ma�już
du�że�do�świad�cze�nie�w za�kre�sie po�jaz�dów
hy�bry�do�wych.� Pierw�szy� Prius� wy�je�chał
na dro�gi�w 1997�ro�ku.�Sa�mo�chód�nie był
co�praw�da�ła�do�wa�ny�z gniazd�ka,�a do ba�-
ku�wle�wa�ło�się�ben�zy�nę,�ale�pra�co�wał�ci�-
szej�i spa�lał�znacz�nie�mniej�pa�li�wa.�Po�tem
przy�szedł�czas�na hy�bry�dy�ty�pu�plug�-in.

– Na dro�gach�ca�łe�go�świa�ta�ma�my�już
pra�wie 11� mi�lio�nów� hy�bryd� użyt�ko�wa�-
nych�przez klien�tów.�Ma�my�też�spo�re�do�-
świad�cze�nia� w tym� za�kre�sie.� W Pol�sce
sprze�daż�sa�mo�cho�dów�hy�bry�do�wych�z ro�-
ku�na rok�jest�wręcz�ga�lo�pu�ją�ca.�Na pol�-
skie�dro�gi�tyl�ko�w tym�ro�ku�wje�dzie�prak�-
tycz�nie 18� ty�się�cy� hy�bry�do�wych� to�yot
i le�xu�sów.�To�po�nad 30�proc.�ca�łej�na�szej
sprze�da�ży�w Pol�sce.�To�po�ka�zu�je,�jak�waż�-
nym�ele�men�tem�w ca�ło�ścio�wej�sprze�da�ży
no�wych�sa�mo�cho�dów�w Pol�sce�są�hy�bry�-
dy –�pod�kre�śla�Ro�bert�Mu�lar�czyk,�PR�ma�-
na�ger�w To�yo�ta�Mo�tor�Po�land.

Z da�nych�To�yo�ty�wy�ni�ka,�że�w I pół�-
ro�czu 2017�ro�ku�sprze�daż�hy�bryd�wy�nio�-
sła� nie�co� po�nad 208� tys.� (wzrost� o 44
proc.�rdr.).�Hy�bry�dy�sta�no�wią�obec�nie 40
proc.�cał�ko�wi�tej�sprze�da�ży�To�yo�ta�Mo�tor
Eu�ro�pe� (50�proc.�w Eu�ro�pie�Za�chod�niej
i 9�proc.�w Eu�ro�pie�Wschod�niej).

– Je�że�li�po�ru�sza�my�się�sa�mo�cho�da�mi
hy�bry�do�wy�mi�po mie�ście,�to 50–70�proc.
dy�stan�su�po�ko�nu�ją�one�z wy�ko�rzy�sta�niem
sil�ni�ka�elek�trycz�ne�go.�Mó�wi�my,�że�na�sze
hy�bry�dy�są�pół�e�lek�try�ka�mi,�to�dla nas�bar�-
dzo�waż�ny�po�li�gon,�zwłasz�cza�że� już�nie�-
dłu�go� wkro�czy�my� do Eu�ro�py� z na�szy�mi
sa�mo�cho�da�mi� czy�sto� elek�trycz�ny�mi,� ale
hy�bry�dy�bę�dą�dla nas�za�wsze�bar�dzo�waż�-
nym� ele�men�tem� sprze�da�żo�wym  –� za�po�-
wia�da�Ro�bert�Mu�lar�czyk.

Przy�szło�ścią�mo�to�ry�za�cji�są�sa�mo�cho�-
dy� elek�trycz�ne.�Mię�dzy�na�ro�do�wa� Agen�-
cja�Ener�gii�po�da�je,�że�na ko�niec 2016�ro�-
ku�na świe�cie�by�ło�ok. 2�mln� sa�mo�cho�-
dów� elek�trycz�nych,� a we�dług� róż�nych
pro�gnoz�w la�tach 2030–2040�mo�że�być
ich� już 100�mln.� Eu�ro�pe�an�Au�to�mo�bi�le
Ma�nu�fac�tu�rers� As�so�cia�tion� (ACEA)
wska�zu�je,�że�w 2016�ro�ku�w UE�za�re�je�-
stro�wa�no� po�nad 155� tys.� sa�mo�cho�dów
z na�pę�dem�elek�trycz�nym�(w Pol�sce�nie�co
po�nad 0,5�tys.).

–  Naj�bliż�sza� przy�szłość� tech�no�lo�gii
elek�trycz�nych� to� do�da�wa�nie� bar�dziej
efek�tyw�nych�ele�men�tów�do sil�ni�ków�spa�-
li�no�wych�w ce�lu�zwięk�sze�nia�ich�wy�daj�no�-
ści.�Spo�łe�czeń�stwo�od�czu�je�efek�ty,�kie�dy
za�stą�pi�my�tra�dy�cyj�ne�pa�li�wa�bar�dziej�eko�-
lo�gicz�nym� od�po�wied�ni�kiem.� Na świe�cie
jeź�dzi�po�nad 500�mi�lio�nów�sa�mo�cho�dów
z sil�ni�ka�mi� spa�li�no�wy�mi.� Ich� za�stą�pie�nie
po�jaz�da�mi� elek�trycz�ny�mi� zaj�mie� wie�le
cza�su.�Być�mo�że�po dro�dze�zo�sta�nie�wy�na�-
le�zio�ne� eko�lo�gicz�ne� bio�pa�li�wo� opar�te
na skro�plo�nym� ga�zie� al�bo� pa�li�wo� syn�te�-
tycz�ne,� któ�re� po�zwo�li� nam� ra�dy�kal�nie
ogra�ni�czyć� emi�sję� ga�zów� cie�plar�nia�-
nych –�oce�nia�Jeff�Guy�ton.

W 2021� ro�ku� ma� ru�szyć� wspól�na
fa�bry�ka� Maz�dy� i To�yo�ty,� a rocz�nie
z taśm�mon�ta�żo�wych�ma�co�ro�ku�zjeż�-
dżać�ok. 300�tys.�sa�mo�cho�dów.�Po�cząt�-
ko�wo�bę�dą�to�do�tych�czas�pro�du�ko�wa�ne
mo�de�le,�ale�obie�fir�my�za�po�wia�da�ją�du�-
że� in�we�sty�cje� w po�jaz�dy� elek�trycz�ne.
To�yo�ta� de�kla�ru�je,� że� do 2050� ro�ku
wszyst�kie�jej�sa�mo�cho�dy�ma�ją�mieć�ze�-
ro�wą� emi�sję� spa�lin.� Łącz�nie� na te�go�-
rocz�ne� ba�da�nia� i roz�wój� obie� fir�my
prze�zna�czą� po�nad 10� mld� dol.
(przy czym�bli�sko 90�proc.�bu�dże�tu�sta�-
no�wią�środ�ki�To�yo�ty).

– W 2020� ro�ku� po�ka�że�my� zu�peł�nie
no�wą�ge�ne�ra�cję�aku�mu�la�to�rów,�któ�re�po�-
zwo�lą�sa�mo�cho�dom�elek�trycz�nym�To�yo�ty
i Maz�dy� po�ko�ny�wać� więk�sze� dy�stan�se
i zde�cy�do�wa�nie� skró�cić� czas� ła�do�wa�nia
aku�mu�la�to�rów�po ka�blu�z gniazd�ka –�mó�-
wi� Ro�bert� Mu�lar�czyk.� –  Pra�cu�je�my� też
nad sa�mo�cho�dem� elek�trycz�nym� na wo�-
dór.�Mi�rai,�pierw�szy�se�ryj�nie�pro�du�ko�wa�-
ny� wo�do�ro�wy� sa�mo�chód� To�yo�ty,� to� nic
in�ne�go� jak� au�to� elek�trycz�ne� na�pę�dza�ne
prą�dem,� któ�ry� uzy�sku�je�my� z re�ak�cji
w ogni�wach�pa�li�wo�wych�wo�do�ru�zgro�ma�-
dzo�ne�go�w ba�ku�z tle�nem –�do�da�je�przed�-
sta�wi�ciel�To�yo�ty.

W eks�plo�ata�cji� do�tych�czas� do�stęp�-
nych� sa�mo�cho�dów� elek�trycz�nych� naj�-
więk�szą� ba�rie�rą� jest� dłu�gi� czas� ła�do�wa�-
nia,� wy�no�szą�cy� na�wet� kil�ku�na�ście� go�-
dzin.� Sa�mo�cho�dy� na�pę�dza�ne� wo�do�rem
ma�ją� znacz�nie� więk�szy� za�sięg� (do 700
km)� i kil�ku�mi�nu�to�wy� czas� ła�do�wa�nia.
Do�dat�ko�wo� wo�dór� jest� znacz�nie� bez�-
piecz�niej�szy�niż�ben�zy�na�czy�LPG.�Przez
to,�że�jest�on 14�ra�zy�lżej�szy�od po�wie�-
trza,�szyb�ko�uno�si�się�do gó�ry,�nie stwa�-
rza�jąc�za�gro�że�nia.�Mo�że�być�uzy�ski�wa�ny
w spo�sób� nie�szko�dli�wy� dla  śro�do�wi�ska
i nie�emi�tu�je�spa�lin.

–  Obec�nie� w Pol�sce� bra�ku�je� sta�cji
do tan�ko�wa�nia� wo�do�ru.� Za�kła�da�my,� że
do po�ło�wy 2018� ro�ku� po�ja�wią� się� już
pierw�sze�sta�cje�wo�do�ro�we.�Ca�ła�za�chod�-
nia� Eu�ro�pa� ma� już� zbu�do�wa�ną� ta�ką
wstęp�ną�sieć�sta�cji.�Kie�dy�po�ja�wią�się�sta�-
cje,�otwo�rzy�my�do�stęp�ność�dla sprze�da�-
ży,�na po�cząt�ku�li�mi�to�wa�nej,�po�tem�z ro�-
ku�na rok�co�raz�więk�szej,�na�sze�go�wo�do�-
ro�we�go� au�ta� elek�trycz�ne�go� Mi�rai� tak�że
dla  pol�skich� klien�tów  –� za�po�wia�da� Ro�-
bert�Mu�lar�czyk.

ŹRó DłO: NEW SE RIA. PL

Toyota i Mazda łączą siły 
Co raz więk sza po pu lar ność eko lo gicz nych po jaz dów spra wia, że pro du cen -
ci sa mo cho dów łą czą si ły w pra cy nad ich roz wo jem. To yo ta i Maz da za po -
wia da ją stwo rze nie po jaz dów elek trycz nych o za awan so wa nej kon cep cji
łącz no ści. W 2020 ro ku w wy ni ku tej współ pra cy ma ją po wstać aku mu la -
to ry no wej ge ne ra cji, o szyb szym cza sie ła do wa nia i zdol ne do po ko ny wa -
nia więk szych dy stan sów. W przy szło ści bę dzie rów nież wy ko rzy sty wa na
tech no lo gia sa mo cho dów elek trycz nych za si la nych wo do rem.
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Po czą tek je sie ni jest rów nie przy -
jem ny i cie pły ni czym wio sen ne lub
let nie dni. Jest to czas, kie dy li ście
na bie ra ją ko lo rów, a prze strzeń wo -
kół nas mie ni się od cie nia mi zło ta
i czer wie ni, ni czym kró lew skie sza ty.
Dla te go jest to do sko na ły okres
na od po czy nek w otu lo nym cie pły mi
bar wa mi ogro dzie, a tak że spę dza -
nie chwil w gro nie przy ja ciół i ro dzi -
ny. O tym jak przy go to wać na sze oto -
cze nie na ba bie la to, aby czer pać
przy jem ność gar ścia mi, opo wia da
Jo an na Ma kul, eks pert Bo na mi. pl.

Wy jąt ko wy na strój
Ogród� za�słu�gu�je� na na�szą� uwa�gę

przez� ca�łą�do�bę,� aby�przy�cią�gał�wzrok
tak�że�w no�cy�wy�star�czy� de�li�kat�nie� go
oświe�tlić.�Do�dat�ko�wo�dzię�ki�te�mu�bę�-
dzie�my�mo�gli�ko�rzy�stać�z na�sze�go�pry�-
wat�ne�go� azy�lu� tak�że� wie�czo�ra�mi.� Ak�-
cen�tem,�któ�ry�wpro�wa�dzi�odro�bi�nę�ro�-
man�tycz�nej� at�mos�fe�ry� są� gir�lan�dy
świetl�ne.�Mo�że�my�opleść� je�wo�kół�al�-
tan�ki,�drze�wa�lub�na ba�rier�ce�bal�ko�nu.
Na Bo�na�mi.�pl�znaj�dzie�my�wie�le�pro�po�-
zy�cji� lam�pek� w róż�nych� od�cie�-
niach� –� stwo�rzy�my� ko�lo�ro�wą� prze�-
strzeń,�mie�nią�cą� się�wie�lo�ma�bar�wa�mi
lub�ja�sne,�spo�koj�ne�oto�cze�nie.�„Wy�jąt�-
ko�wy� na�strój� wpro�wa�dza�ją� rów�nież
świe�ce.�Dba�ją�one�nie�tyl�ko�o opra�wę

świetl�ną,� ale� tak�że� o pięk�ny� za�-
pach.”�–�pod�po�wia�da�Jo�an�na�Ma�kul.�

Wy go da i funk cjo nal ność
„W ogro�dzie� po�win�no� zna�leźć� się

miej�sce� do od�po�czyn�ku� –� wy�god�ne
i funk�cjo�nal�ne� fo�te�le,� le�ża�ki� czy� so�fy,
na któ�rych�bę�dzie�my�mo�gli�ode�tchnąć
po ca�łym�dniu�pra�cy.

Na�to�miast� je�że�li� lu�bi�my� go�ścić
w na�szych� pro�gach� ro�dzi�nę� i przy�ja�-
ciół�–�ide�al�nym�wy�po�sa�że�niem�na�sze�go
ogro�du�bę�dzie�na�roż�nik�w kom�ple�cie�ze
sto�li�kiem,�do�stęp�ny�w ofer�cie�Bo�na�mi.
pl.� Wo�kół� nie�go� po�mie�ści� się� wie�le
osób,�a do�dat�ko�wo�jest�ła�twy�w pie�lę�-
gna�cji.

Ca ło rocz ne kwiet ni ki
Pra�ce� ogro�do�we� jed�nym� mo�gą

spra�wiać�wie�le�przy�jem�no�ści� i re�lak�su,
a dla� in�nych� być� nie�mi�łym� obo�wiąz�-
kiem.� Dla�te�go� war�to� wy�po�sa�żyć� się
w funk�cjo�nal�ne� ak�ce�so�ria,� któ�re� uła�-
twią�nam�po�rząd�ki.�Pa�ra� rę�ka�wic,� far�-
tuch�ogrod�ni�czy,�ma�ta�pod ko�lo�na�lub
ko�lo�ro�wa�ko�new�ka�nie�tyl�ko�umi�lą�nam
czas,� ale� do�da�dzą� na�szej� prze�strze�ni
odro�bi�nę�ko�lo�ru.�Mar�ka�Or�la�Kie�ly,�do�-
stęp�na�na Bo�na�mi.�pl�ofe�ru�je�sta�ran�nie
wy�ko�na�ne�do�dat�ki�do ogro�du�w cie�ka�-
wych�bar�wach.�

Na Bo�na�mi.� pl� znaj�dzie�my� wie�le
ak�ce�so�riów,� któ�re� po�mo�gą� utrzy�mać
nam�w czy�sto�ści�i po�rząd�ku�nasz�zie�lo�-
ny� azyl.� Stwo�rzy�my� funk�cjo�nal�ną
i przy�jem�ną� prze�strzeń.� Dzię�ki� ta�kim
do�dat�kom�jak�od�po�wied�nie�oświe�tle�nie
czy� no�wo�cze�sne,� wy�god�ne� me�ble� za�-
dba�my,� aby�nasz� ogród,� ta�ras� czy�bal�-
kon�by�ły�praw�dzi�wą�oa�zą�spo�ko�ju�przez
ca�ły�rok.�

Babie lato w ogrodzie i na balkonie
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