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In no wa cyj ność, es te ty ka wy ko na nia, moż -
li wość za sto so wa nia, funk cjo nal ność - we -
dług tych kry te riów ju ry kon kur su „Po każ
co po tra fisz!” wy ło ni ło trzech zwy cięz ców
spo śród 126 na de sła nych prac. Za in te re -
so wa nie przed się wzię ciem prze ro sło po -
przed nią edy cję oraz naj śmiel sze ocze ki -
wa nia or ga ni za to rów

„Po każ co po tra fisz!” to kon kurs skie -
ro wa ny do uczniów i uczen nic, któ rzy ry -
wa li zo wa li w kon stru owa niu au tor skich

urzą dzeń, pro duk tów i usług, w ra mach
pro jek tu „Pod kar pa cie sta wia na za wo -
dow ców”, któ re go ce lem jest mo der ni za -
cja oraz pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia w
szko łach za wo do wych na Pod kar pa ciu. 

- Kon kurs udo wod nił jak po tęż ny po -
ten cjał drze mie w mło dych lu dziach uczą -
cych się w szko łach o pro fi lu za wo do -
wym. Dzię ki pro jek to wi „Pod kar pa cie sta -
wia na za wo dow ców” ucznio wie mo gą
roz wi jać swo je pa sje i za in te re so wa nia -

pod su mo wał dru gą edy cję kon kur su Je rzy
Cy pryś, wi ce dy rek tor Wo je wódz kie go
Urzę du Pra cy w Rze szo wie.

Oto zwy cięz cy. Wy grał Łu kasz Wiel -
gosz z Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych w
Rze szo wie, ze swo im pro gra mo wal nym ła -
zi kiem ste ro wa nym przez Wi -Fi z ka me rą.
Miej sce dru gie przy pa dło kon struk to rom

dro na - ko lek ty wo wi w skła dzie Pa weł i
Da mian Wę glarz oraz Woj ciech Sze li ga z
Ze spo łu Szkół Tech nicz nych im. Ta de usza
Ko ściusz ki w Le żaj sku. Na ostat nim stop -
niu po dium sta nął Do mi nik Zdziar ski z
Ze spo łu Szkół nr 2 im. Eu ge niu sza Kwiat -
kow skie go w Dę bi cy, któ ry jest twór cą
Mat Tre ne ra – mo bil nej apli ka cji do na uki

ma te ma ty ki przez za ba wę. Naj lep si "za wo -
dow cy" otrzy ma li ta ble ty i od twa rza cze
mul ti me diów. Szko ły, któ re do kon kur su
wy sta wi ły naj więk szą ilość prac, zy ska ły
atrak cyj ny sprzęt mul ti me dial ny. W tej ka -
te go rii bez kon ku ren cyj ny oka zał się Ze -
spół Szkół nr 3 im. Mi ko ła ja Ko per ni ka w
Łań cu cie. 

Lau re aci „Po każ co po tra fisz!” (edy cja II) uho no ro wa ni

Łu kasz Wiel gosz z Ze spo łu Szkół Elek tro nicz nych w Rze szo wie ze swo im pro gra mo -
wal nym ła zi kiem ste ro wa nym przez Wi -Fi z ka me rą.

Zdo byw cy dru giej na gro dy w kon kur sie „Po każ co po tra fisz” – ko lek tyw z Ze spo łu Szkół Tech nicz nych im. Ta de usza Ko ściusz ki w
Le żaj sku oraz ich dron



„Czy chce pan ku po wać tań szą ener gię?”
– py ta han dlo wiec. Gdy pa da od po wiedź
„tak”, wcho dzi do miesz ka nia, czy li w slan -
gu ko mi wo ja że rów - wy wa ża drzwi. Cel -
na cią gnąć ko lej ną oso bę i za in ka so wać za
to pre mię. Jak zma ni pu lu je swo ją ofia rę?
Na po czą tek po wie, że jest „z za kła du
ener ge tycz ne go” al bo z PGE Pol skiej Gru -
py Ener ge tycz nej.

Opi sa ny sche mat do ty czy ro sną cej fa -
li nie uczci wych dzia łań pseu do han dlow -
ców po zy sku ją cych klien tów dla al ter na -
tyw nych sprze daw ców ener gii. Ow szem,
ofe ru ją tań szą ener gię o… kil ka gro szy, ale
prze mil cza ją fakt, że ofer ta za wie ra do dat -
ko we kosz ty np. za opła ty han dlo we lub

zbęd ne ubez pie cze nie.  Po nie waż oso by
od wie dza ją ce od bior ców ener gii elek trycz -
nej w do mach przed sta wia ją się ja ko „pra -
cow ni cy za kła du ener ge tycz ne go”, czę sto
ko ja rze ni są z PGE Pol ską Gru pą Ener ge -
tycz ną. Nie któ rzy oszu ści wręcz kła mią
twier dząc, że re pre zen tu ją PGE. 

Jak dzia ła ją? Na cią ga cze naj czę ściej
od wie dza ją lu dzi w po de szłym wie ku li -
cząc na to, że ci nie bę dą uważ nie czy tać
pod su nię tej umo wy i nie za da dzą nie wy -
god nych py tań. W si dła oszu stów wpa da -
ją tak że oso by, któ re de cy zję o po rzu ce nie
obec ne go sprze daw cy ener gii elek trycz nej
po dej mu ją po chop nie, ze zwy kłe go po -
śpie chu. Wie lu z nich po tra fi jed nak do -
strzec za sta wio ną na nich pu łap kę i szyb -

ko za re ago wać. Nie ste ty, nie wszyst kim
uda je się unik nąć kło po tów.

Uda ny po ścig
Pa nią Kin gę (po wiat ko zie nic ki) od -

wie dzi ły pew ne go dnia dwie ko bie ty.
„Przy szły śmy w spra wie licz ni ka” –  tłu ma -
czy ły. Po wie dzia ły też, że zmie nia się ta ry -
fa i klien ci bę dą te raz pła cić mniej o… 3
gro sze za kWh. Aby „za osz czę dzić” na le ży
jed nak pod pi sać no wą umo wę. Po pro si ły
o ostat nią fak tu rę i pe sel mę ża pa ni Kin gi,
któ ry jest stro ną umo wy. 

- Po wie dzia łam im, że nie chcę zmie -
niać sprze daw cy. Po za tym, chcia łam zo -
ba czyć umo wę. Od mó wio no mi. Pod
wpły wem ja kie goś nie zro zu mia łe go im pul -

su pod pi sa łam jed nak no wą umo wę. Gdy
akwi zy tor ki wy szły, po ra dzi łam się są siad -
ki. To od niej do wie dzia łam się, że te ko -
bie ty nie są z PGE. Wte dy zde cy do wa łam
się na po ścig. A trze ba pod kre ślić, że je -
stem w dzie wią tym mie sią cu cią ży! -  opo -
wia da pa ni Kin ga.

Pa ni Kin ga wspól nie z są siad ka mi,
któ re rów nież pod pi sa ły nie ko rzyst ne
umo wy, po sta no wi ła od na leźć akwi zy tor -
ki. Jed ną z nich spo tka ły przed blo kiem,
ale oszust ka na tych miast za czę ła ucie kać,
a dziel ne ko bie ty ru szy ły w po ścig. Po
chwi li Pa ni Kin ga z są siad ka mi oto czy ły
już sa mo chód, w któ rym obie akwi zy tor ki
się schro ni ły i za czę ły dzwo nić na po li cję.
Wte dy jed na z akwi zy to rek od da ła jej
część do ku men tów, za cho wu jąc jed nak
ko pię umo wy.

- Wy rwa łam jej tę ko pię si łą, a co! –
wspo mi na pa ni Kin ga. – W dzie wią tym mie -
sią cu cią ży je stem, ale da łam so bie ra dę!

Że ro wa nie 
na star szych lu dziach

- Ta cy mło dzi lu dzie, a już tak po tra fią
oszu ki wać. Ja mam przez nich kło po ty, mo -
ja są siad ka przez nich pła cze – mó wi pa ni
Mał go rza ta (oko li ce Ho ro dła), ko men tu jąc
wi zy tę akwi zy to rów  pew nej fir my.

Pa ni Mał go rza ta rów nież zde cy do wa ła się
na po ścig, w jej przy pad ku – sa mo cho dem.

Ko bie ta, któ ra po ja wi ła się w
drzwiach jej do mu po wie dzia ła, że jest z
PGE Za mość. Obie ca ła  opła ty mniej sze o
3 gro sze za kWh, a pa ni Mał go rza ta pod -
pi sa ła do ku men ty. Akwi zy tor ka nie zo sta -
wi ła jej na wet umo wy i po szła szu kać in -
nych chęt nych we wsi. 

Gdy pa ni Mał go rza ta zo rien to wa ła
się, że coś jest nie tak, ra zem z mę żem po -
je cha ła sa mo cho dem szu kać akwi zy tor ki.
Zna leź li ją.

- Chcie li śmy, że by od da ła nam do ku -
men ty, ale nam od mó wi ła. Po wie dzia ła, że
gdy by od da ła nam umo wę, stra ci ła by 500
zł. Po tem dzwo ni łam do tej fir my, pro si -
łam, że by ode sła li mi do ku men ty. By li
bar dzo aro ganc cy. Ko pię umo wy ode sła li
mi do pie ro, gdy po stra szy łam ich po li cją.
Po tem na tych miast wy sła łam li stem po le -
co nym re zy gna cję – opo wia da pa ni Mał -
go rza ta.

I do da je: - Ci, któ rzy przy cho dzą do
na szych do mów po win ni przed sta wić się,
po wie dzieć z ja kiej są fir my a nie że ro wać
na star szych lu dziach, któ rzy nie mu szą się
na tym znać.

Po śpiech jest złym do rad cą
Prze ko nał się o tym m.in. pan Ma rek

(po wiat ko nec ki). – Pod szedł do mnie do
pło tu ja kiś męż czy zna. Miał pla kiet kę
PGE, mó wił, że jest „z elek trow ni”. Prze -
ko ny wał, że by szyb ko pod pi sać ja kąś
umo wę i zmie nić ak tu al ne od czy ty, z pro -
gno zo wa nych na rze czy wi ste, bo wte dy
nie bę dę pła cił „na za pas”. No i pod pi sa -
łem – mó wi pan Ma rek.

Szyb ko zo rien to wał się, że „pan z elek -
trow ni” nie re pre zen to wał PGE. Na stęp ne -
go dnia o godz. 8 ra no, za dzwo nił do akwi -
zy to ra z pre ten sja mi, a ten wy pa lił: „Pro szę
Nie prze szka dzać! Mu szę się wy spać!”.

-To mu wte dy po wie dzia łem: jak żeś
pan oszu ki wał, to się pa nu wte dy spać nie
chcia ło? – wspo mi na pan Ma rek, któ ry
szyb ko skon tak to wał się z PGE, aby po -
wia do mić, że nie chce zmie niać sprze daw -
cy. Do fir my, z któ rą pod pi sał umo wę, wy -
słał też li stem po le co nym re zy gna cję.

Po śpiech nie był tak że sprzy mie rzeń -
cem pa na Fran cisz ka ze Sta lo wej Wo li. –

Akwi zy tor ka obie ca ła, że bę dę pła cił mniej
za ener gię o 15 proc., tyl ko umo wę trze ba
pod pi sać na tych miast. Mu szę oszczę dzać,
coś mnie oma mi ło, więc pod pi sa łem –
opo wia da pan Fran ci szek.

Póź niej zo rien to wał się, że zgo dził się
tak że na ko rzy sta nie z do dat ko wych usług,
w tym z ubez pie cze nia sprzę tu do mo we -
go. – Gdy wczy ta łem się w za pi sy do strze -
głem, że sprzęt ubez pie czy łem na kwo tę…
100 zł. Je śli bę dzie ja kaś awa ria i su ma na -
pra wy wy nie sie po nad 100 zł, po zo sta łą
kwo tę za pła cę z wła snej kie sze ni.

Trze ba się mę czyć i pła cić
Do 80-let niej pa ni Ka zi mie ry (So ko -

łów Pod la ski) akwi zy to rów przy pro wa dzi ła
są siad ka.  – My śla ła, że Pa na Bo ga za no -
gi zła pa ła i że za prąd bę dzie pła cić o po -
ło wę mniej. Tym cza sem oni ogłu pia ją star -
sze ko bie ty obie cu jąc tań szy prąd o 15
proc. – mó wi pa ni Ka zi mie ra.

By ła prze ko na na, że roz ma wia ła z
przed sta wi cie la mi PGE. Dzi wi ło ją, że nie
zo sta wi li umo wy. Gdy się zo rien to wa ła, że
akwi zy to rzy re pre zen to wa li in ną fir mą, za -
żą da ła przy sła nia ko pii umo wy. 

- Z jej tre ści wy ni ka ło, że gdy bym
pod pi sa ła umo wę na 3 la ta, a po tem ją ze -
rwa ła, co mie siąc mu sia ła bym pła cić tej
fir mie ha racz w wy so ko ści 25 zł – mó wi.

Akwi zy tor ka pew nej fir my za pew nia ła
pa nią Jo lan tę (Sta lo wa Wo la), że „już
wkrót ce sta nie je prąd, dla te go trze ba pod -
pi sać no wą umo wę”.  Pa ni Jo lan ta po da ła
jej wszyst kie da ne, tak że pe sel cór ki (na
cór kę jest przy pi sa ny punkt po bo ru ener -
gii) i pod pi sa ła umo wę. Do pie ro po mie -
sią cu syn uświa do mił ją, że umo wę pod pi -
sa ła nie z PGE, ale z in ną fir mą. 

Do tej po ry pła ci ła ra chun ki za ener -
gię śred nio ok. 150 zł. Od no wej fir my do -
sta ła fak tu rę na ok. 300 zł. – To bar dzo
cie ka we na ja kiej pod sta wie ją wy sta wi li,
sko ro w tym cza sie nie by ło u mnie in ka -
sen ta – za sta na wia się pa ni Jo lan ta.

No wy sprze daw ca ener gii nie do peł nił
na wet for mal no ści i umo wa z PGE for -
mal nie nie zo sta ła roz wią za na. Dla te go
wkrót ce otrzy ma ła dwie fak tu ry za zu ży cie
ener gii.

W do mu pa na Lesz ka (oko li ce Ksią ża
Wiel kie go) sprze daw cy po ja wi li się z iden -
ty fi ka to ra mi PGE. Po wie dzie li, że są z PGE
Ję drze jów. Za ofe ro wa li tań szą ener gię o 19
gro szy za kWh. – Zgo dzi li śmy się, bo ma -
my ma łą ho dow lę i każ dy za osz czę dzo ny
grosz się li czy - mó wi żo na pa na Lesz ka.

Gdy jed nak zo rien to wa li się, że no wą
umo wę pod pi sa li nie z PGE, ale in ną fir -
mą, by ło już za póź no, aby się wy co fać.
Wcze śniej za ener gię pła ci li ok. 320 zł, te -
raz – po nad 500 zł.

- I te raz trze ba się mę czyć, i pła cić.
Przez trzy la ta, bo na ty le pod pi sa li śmy
umo wę – mó wi żo na pa na Lesz ka.

Jak nie dać się wpro wa dzić w błąd
z za py taj, ja ką fir mę re pre zen tu je han -

dlo wiec, któ ry od wie dził Cię w do mu oraz
sprawdź je go toż sa mość

z uważ nie prze czy taj umo wę
z sprawdź, co sprze daw ca pro po nu je

w pa kie cie oprócz ener gii elek trycz nej
z sprawdź, ja kie są opła ty (han dlo wa;

ka ra za nie ter mi no we wpła ty; kosz ty zwią -
za ne z do dat ko wy mi usłu ga mi ty pu ubez -
pie cze nie)

z sprawdź ja kie są wa run ki roz wią za -
nia umo wy

za dzwoń na in fo li nię PGE
422 222 222
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Uro dził się 18 stycz nia 1956 ro ku w Lip -
sku. Wo ka li sta roc ko we go ze spo łu La dy
Pank, z któ rym na grał kil ka dzie siąt płyt i
wy lan so wał dzie siąt ki prze bo jów. W mar -
cu uka za ła się je go dru ga so lo wa pły ta, za -
ty tu ło wa na „Fo to gra fie”. Zwią za ny z Ewą,
ma trzech sy nów, w tym sze ścio let nie
bliź nia ki – Bru na i Jul ka.

- Wresz cie! Po sze ściu la tach na gra łeś
dru gi so lo wy al bum. Co tak dłu go?

- Pew nie gdy by nie na ci ski wy twór ni
i ta pły ta by nie po wsta ła (śmiech). Wy -
dzwa nia li za mną „Pa nas, na graj coś w
koń cu”. Nie mia łem na to ci śnie nia, bo
na praw dę mam co ro bić. Dzie cia ki, dom,
po za tym spo ro gram z Pan ka mi. Ale po -
szła w świat fa ma, że zbie ram ma te riał.
Do sta łem mnó stwo kom po zy cji od lu dzi,
któ rych na zwisk nie bę dę tu taj wy mie -
niał. Za ła ma łem rę ce. Bo one w ogó le nie
mia ły koń czyn. Ma sa kra ja kaś. W koń cu
mo ja part ner ka Ewa wpa dła na ge nial ny
po mysł i po wie dzia ła: „Za dzwoń do Joh -
na Por te ra. Ty le lat się przy jaź ni cie, lu bi -
cie tę sa mą li te ra tu rę”. Na pi sa łem do nie -
go, choć szcze rze mó wiąc nie li czy łem na
po zy tyw ny od zew, bo John jak do tąd ni -
gdy nie dał ni ko mu swo jej mu zy ki. Od pi -
sał, że prze cież ja je stem La dy Pank, a on
ta kich rze czy nie ro bi.
- No ale To bie wła śnie chy ba o to cho dzi ło,
że by to nie był La dy Pank?

- Do kład nie! Spo dzie wa łem się
dwóch, mo że trzech nu me rów. Ku me mu
zdzi wie niu wy słał mi aż osiem kom po zy -
cji. Po my śla łem so bie „O cho le ra, prze -
cież to jest już ca ła pły ta”. Mo głem go
po pro sić, że by do pi sał jesz cze ze czte ry
ka wał ki, ale te go by ło by już za wie le. I tak
zła pa łem Bo ga za no gi.
- To dla Cie bie John zdra dził Ani tę!

- Osza la łeś?! Da ru jąc mi tę mu zę
zdra dził przede wszyst kim sam sie bie
(uśmiech). Pa mię tam je go ma ila, w któ -
rym na pi sał mi mniej wię cej tak: „Puś ka
Pan do ry zo sta ła otwar ta. Psie si łam ci pio -
sen ki. Rób z ni mi co chcieś. Jak się nie
spodo ba ją, pro sie o zwrot do naj bliź sie go
skle pu”.
- Do łą czył pa ra gon?

- Nie, ale to już za ła twi my mię dzy so -
bą (uśmiech). Sia dłem nad ty mi nu me ra -
mi z Ku bą Ga liń skim, bar dzo zdol nym,
mój Bo że młod szym od mo je go naj star -
sze go sy na, pro du cen tem. Stwier dził on,
że je śli zo sta wię to tak jak jest to bę dę…
Joh nem Por te rem, a prze cież pły ta ma się
na zy wać Pa nas. Więc sko ro do sta łem tę
mu zę w pre zen cie, to po sta no wi li śmy do -
dać do niej tro chę ta kich brzmień, że -
bym i ja się czuł w niej do brze.
- Po do ba ło mu się to, co zro bi łeś z je go
twór czo ścią?

- Otóż nie (śmiech). Po wie dział, że za
du żo mu zy ki. Po do ba ło mu się na to -
miast to, o czym śpie wam. Mam jed nak
na dzie ję, że z cza sem oswoi się z tym i
wy ba czy mi te obrzy dli wo ści, któ re na gra -
łem (uśmiech).
- Więc o czym śpie wasz?

- Pi sząc te tek sty, prze la łem na pa pier
to, co mi w da nym mo men cie w ser du chu
gra ło. Zro bi łem to naj le piej jak umia łem.
Nie je stem pi sa rzem, a tym bar dziej fi lo -
zo fem, że by ko goś po uczać. To są po pro -
stu mo je hi sto rie. Mam już swo je la ta,
więc jest w nich spo ro au to re flek sji. Śmie -

ję się z sa me go sie bie śpie wa jąc „sie dzę so -
bie na stry chu i ły kam po ci chu”. Kil ka ra -
zy jest też tro chę ostrzej. Pi sa łem ob ser wu -
jąc są sia dów, co do mnie mó wią. Z ko lei
pio sen ka „Do gó ry gło wa przy ja cie lu” to
opo wieść o bli skim mi czło wie ku, bar dzo
zna nym ak to rze. Bez na zwisk (śmiech).
- Po zo sta je nam wsłu chać się w tek sty.

- I tak każ dy zin ter pre tu je je na swój
spo sób.
- Wróć my w ta kim ra zie do Two je go pod -
sta wo we go skła du. La dy Pank to ewe ne -
ment na pol skim ryn ku mu zycz nym. Je ste -
ście jed nym z naj dłu żej, z krót ki mi prze -
rwa mi, gra ją cym ze spo łem. Z mo ich ob ser -
wa cji wy ni ka, że naj czę ściej skła dy opusz -
cza ły wo ka list ki. Wspo mnę choć by roz wo -
dy Mał go si Ostrow skiej z Lom bar dem czy
Ko ry z Ma ana mem. Na czym po le ga wasz
fe no men?

- Na tym, że nie je stem ani Goś ką,
ani Ko rą (śmiech).
- To praw dzi wa przy jaźń czy mę ska so -
li dar ność?

- My ślę, że wszyst kie go po tro chu.
Czę sto so bie sia da my i ob ga du je my
wszel kie spra wy, bez ście my. Mó wi my
co nas bo li, co nam się nie po do ba.
Sko ro tak do brze czu je my się ze so bą
to wa rzy sko, to i cza sem ja kaś pły ta
nam z te go wyj dzie (uśmiech). Po pro -
stu lu bi my się i sza nu je my ja ko lu dzie.
Uwa żam, że gra nie w ze spo le to wiel ka
sztu ka. So li sta ma swój for te pian czy in -
ny in stru ment i ty le. My wie my, że je śli
na wet pa da ją moc ne, gorz kie sło wa to
one są po coś. Ostat nio po kłó ci łem się z
na szym ba si stą, ale od cho dząc od sto łu,
pod sze dłem do nie go, prze pro si łem i po -
ca ło wa łem w ły si nę. My po pro stu nie
zaj mu je my się du pe re la mi. Każ dy z nas
za dru gim sko czył by w ogień.
- Ostat nio gło śno zro bi ło się wo kół Bud ki
Su fle ra, któ ra po 40 la tach wspól ne go
gra nia ogło si ła za koń cze nie ka rie ry.
Wam stuk nę ło za le d wie osiem
mniej. Mam na dzie ję, że wbrew
wa szej ostat niej pły cie za ty tu ło -
wa nej „Ma ra ton”, do me ty jesz -
cze nie do bie gli ście?

- Ależ skąd! Po wa ka cjach
na gry wa my no wy ma te riał. Jest
już sześć nu me rów. Resz ta po -
win na być go to wa do po ło wy
la ta i je sie nią wy da je my ja ko
La dy Pank.
- Ma cie na swo im kon cie po nad
20 płyt. Nie któ rzy gra ją cy dłu -
żej, nie mo gą po szczy cić się
ta ką bo ga tą dys ko gra fią.

- Je ste śmy bar dzo ener -
ge tycz nym ze spo łem. Po za
tym Ja nek to bar dzo płod ny
twór ca.
- Ty rów nież!

- Chcia łeś mi do ku -
czyć? Tro chę je stem
(śmiech). Mam cu dow ne,
sze ścio let nie bliź nia ki i
bar dzo je lu bię. Po wiem na -
wet, że ko cham!
- Do ro dzi ny wró ci my za chwi -
lę. Chciał bym jesz cze po zo -
stać przy twór czo ści ze spo łu.
Dzie siąt ki nu me rów La dy Pank
to praw dzi we prze bo je. Masz
ta kie, któ re są szcze gól nie bli -
skie Twe mu ser cu?

- Oczy wi ście, że tak. I wbrew po zo -
rom nie są to prze bo je, któ re śpie wa ko -
lej ne po ko le nie, czy li „Mniej niż ze ro”,
„Kry zy so wa na rze czo na” czy „Fa bry ka
małp”. W mo im krę go słu pie naj bar dziej
mi drga ją „Zam ki na pia sku”, „Sztu ka la -
ta nia” i „Zo staw cie Ti ta ni ca”.
- Te ty tu ły ma ją wspól ny mia now nik – nie -
pew ność i smu tek.

- A sły sza łeś kie dyś we so łą pio sen kę
La dy Pank, Bud ki Su fle ra czy Re pu bli ki?
Wszyst kie są smut ne. W na szym przy pad -
ku mo że po za jed ną „Słoń cem opę ta ni”,
któ rą pi sa łem do słow nie na ko la nie.
- Resz ta po wsta ła na ple cach?

- Ha ha ha (śmiech)! By li śmy wte dy w
trak cie se sji na gra nio wej. Bra ko wa ło nam
jed ne go nu me ru. A tu czas w stu dio się
koń czy. Chłop cy po szli na obiad, a Le -
szek Ka miń ski, któ ry był re ali za to rem
ma te ria łu za py tał mnie czy na pi szę coś
na szyb ko. By ło la to, też mi się spie szy ło
na urlop, a po nie waż od za wsze fa scy no -
wał mnie film „Spa le ni słoń cem”, wy -
skro ba łem „opę ta nych”. I pro szę, in ni
sie dzą nad tek stem go dzi na mi, a mnie
wy star czy ło pięć mi nut i stwo rzy łem hit
(uśmiech).
- Ro zu miem, że lu bisz słoń ce?

- Cho dzi ło mi ra czej sztu kę ro syj ską.
Ża łu ję, że nie znam ro syj skie go, ale do -
sko na le ro zu miem ich twór czość. Uwiel -
biam ro syj ską li te ra tu rę. Za uważ, że Ro sja
ma na swo im kon cie naj wię cej li te rac kich

No bli.
- Pu ti na też lu bisz?

- Nie i po dej rze wam, że ni gdy
nie bę dzie on mo im przy ja cie -

lem. Ale nie ga daj my o po li ty -
ce, bo za czy na mnie mdlić.
- Za tem wróć my do ro dzin nych
kli ma tów. Kie dy w la tach

osiem dzie sią tych na gry wa -
łeś pły tę do fil mu ani mo wa -
ne go „Ja cek i Pla cek”, po dej -
rze wa łeś że kie dyś spo tka
Cię to w ży ciu na praw dę?

- Nie, ni gdy. Kie dy Ewa wy zna ła mi,
że jest w cią ży, po wie dzia łem „W po rząd -
ku”.  A ona do mnie: „Nic nie ro zu miesz,
bę dą dwa”. Nie ukry wam, że by łem tro -
chę prze ra żo ny. Kil ka no cy nie prze spa -
łem, roz my śla jąc jak to bę dzie i czy so bie
po ra dzę.
- Pew nie in ne emo cje To bą tar ga ły, kie dy
ro dził się Twój pier wo rod ny?

- Zde cy do wa nie. Woj tek uro dził się
jesz cze przed La dy Pank. Mia łem wte -
dy dwa dzie ścia kil ka lat, by łem w woj -
sku. Zu peł nie ina czej pa trzy łem na
świat. Te raz doj rza łem o te pa rę lat
(śmiech).
- Ja kim oj cem je steś dla bliź nia ków? Grasz
z ni mi w pił kę?

- Oczy wi ście, choć oni gra ją le piej
ode mnie. By łem do brze za po wia da ją -
cym się pił ka rzem. Gdy przy szła mu zy -
ka, sport od sta wi łem na bok. Ale nie
mo gę się na dzi wić, że dziś nikt nie gra
tak do brze jak ja dwa dzie ścia osiem lat
te mu. I odzie dzi czył to po mnie Bru no,
któ ry na mo je nie szczę ście tra f i do Le -
gii. Gro zi mu ka rie ra pił kar ska. Zresz tą
nie ma się cze mu dzi wić, sko ro uro dził
się w szpi ta lu na Czer nia kow skiej, tuż
obok sta dio nu. Ju lek jest in ny. Na tę
chwi lę nie po tra f ię po wie dzieć czy pój -
dzie w mu zę czy zo sta nie in ży nie rem.
Chłop cy w ogó le bar dzo się od sie bie
róż nią.
- Jak to bliź nia ki.

- Zga dza się (uśmiech).
- Sy no wie lu bią słu chać Two ich pio se nek?

- Z tej naj now szej pły ty, o dzi wo,
naj bar dziej lu bią nu mer „Tę py nóż”.
Cią gle śpie wa ją „Szó sta ra no, je stem
sam. Zno wu krew na rę kach mam”. Kie -
dyś jed na z dzien ni ka rek za py ta ła mnie
czy to jest ka wa łek o słyn nym Ma riu szu
T. Rzu ci łem do niej: „Co oo?! Na pi sa -
łem tę pio sen kę za nim stał się on tak
sław ny”. Oczy wi ście w złym te go sło wa
zna cze niu. I wca le mó wiąc o nim nie
jest mi do śmie chu.
- To na za koń cze nie zmień my te mat na bar -
dziej przy jem ny. Nie raz zda rza ło Ci się by -
wać w Rze szo wie. Z czym Ci się ko ja rzy na -
sze mia sto?

- Z ho te lem Rze szów, któ re go nie ma.
- Jest!

- No jest, ale to już nie to sa mo.
Przy jeż dża łem do nie go jesz cze z ze -
spo łem De sant, w któ rym gra łem w
woj sku. Miesz ka li śmy w ów cze snym
ho te lu z wi do kiem na wasz prze pięk ny
po mnik. I niech lu dzie so bie mó wią
co chcą, ale on mi się aku rat ko ja rzy
bar dzo do brze. Gdy bym miesz kał w
Rze szo wie, co ty dzień skła dał bym pod
nim kwia ty. Mam na dzie ję, że go nie
zbu rzą. Pa łac Kul tu ry też nie wszyst -
kim się po do ba, a stoi. Po za tym po -
wiem ci, że na Pod kar pa ciu czu ję się
wy jąt ko wo do brze. Przez pe wien czas
by łem na wet w jed no st ce w Sa no ku. W
tam tym okre sie mia łem, szcze gól nie w
oko li cach Le żaj ska, mnó stwo zna jo -
mych. Nie któ rych po la tach spo tka łem
na wet w No wym Jor ku.
- Wie lu miesz kań ców Pod kar pa cia wy emi -
gro wa ło za oce an.

- Na szczę ście mnie to nie gro zi. Je -
stem za ko cha ny w na szym kra ju.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA
FOT. UNI VER SAL MU SIC

Ba łem się czy so bie po ra dzę
Roz mo wa z JA NU SZEM PA NA SE WI CZEM



extra PODKARPACIE 9czwartek, 6 listopada 2014



10 extra PODKARPACIE

reklama

To wa rzy stwo Ubez pie czeń Wza jem nych „TUW” Biu ro Re gio nal ne
w Rze szo wie unie waż nia na stę pu ją ce dru ki po lis: 

DU 20230834, DU 20236162, ZK30795, DU 20233841, 
DU 20233845, NW61550, DU 20135528.

Cie płe po sła nia i wy god ne le go wi ska – ta -
kie udo god nie nia przy go to wa li wo lon ta -
riu sze PGE dla pod opiecz nych Schro ni ska
dla Bez dom nych Zwie rząt w Lu bli nie.

Ak cja od by ła się w ra mach pro gra mu
wo lon ta ria tu pra cow ni cze go PGE „Po ma -
ga my”. 

– Kie dy ru szył pro gram wo lon ta ria tu
PGE, od ra zu po my śla łam o Schro ni sku
Dla Bez dom nych Zwie rząt w Lu bli nie.
Wpraw dzie na te re nie Lu belsz czy zny jest
wie le or ga ni za cji, któ re po trze bu ją po mo -
cy, ale prze cież zwie rzę ta sa me o nią nie
po pro szą – mó wi Mag da le na Grusz ka, li -
der ze spo łu wo lon ta riu szy.

Dzię ki do fi nan so wa niu otrzy ma ne mu
w ra mach pro gra mu uda ło się za ku pić ko -
ce, le go wi ska oraz kar mę dla zwie rząt. Wo -
lon ta riu sze PGE pod czas zbiór ki ze bra li
dla schro ni ska ko ce, na rzu ty, ręcz ni ki i po -
dusz ki. Dzię ki ich pra cy na si czwo ro noż ni

przy ja cie le zy ska li cie płe po sła nia i wy god -
ne le go wi ska. 

W chwi li roz po czę cia ak cji wo lon ta -
riac kiej pod opie ką schro ni ska znaj do wa ło
się 201 psów, 122 ko ty oraz 92 zwie rzę ta
eg zo tycz ne. Jak wiel kie są po trze by schro -
ni ska świad czy fakt, że w cza sie trwa nia ak -
cji w schro ni sku przy by ło 30 ko tów, 11
psów i 7 zwie rząt eg zo tycz nych.

Nie pla no wa ną atrak cją pro jek tu oka -
za ła się po moc wo lon ta riu szy w or ga ni zo -
wa nym przez schro ni sko fe sty nie z oka zji
Świa to we go Dnia Zwie rząt.

Wo lon ta riat pra cow ni czy PGE zo stał
zor ga ni zo wa ny po raz pierw szy. Je go ini -
cja to ra mi są PGE Pol ska Gru pa Ener ge -
tycz na oraz Fun da cja PGE – Ener gia z Ser -
ca. Ko lej na edy cja pro gra mu zo sta nie
ogło szo na już w przy szłym ro ku.

PIOTR WRÓ BEL

PGE: dla czwo ro noż nych
przy ja ciół

„Ra tu je my – nie le czy my” – to ha sło kam -
pa nii spo łecz nej, któ rą za po cząt ko wa ła na
Pod kar pa ciu Wo je wódz ka Sta cja Po go to -
wia Ra tun ko we go w Rze szo wie. O za ło że -
niach ak cji czło nek za rzą du wo je wódz twa
Ta de usz Pió ro, dy rek tor WSPR An drzej
Kwiat kow ski, ra tow nik me dycz ny Ka mil
Ło boś oraz dys po zy tor po go to wa nia Łu -
kasz Hu dzik mó wi li na kon fe ren cji pra so -
wej 29 paź dzier ni ka 2014 ro ku, w Rze -
szo wie.

Głów nym ce lem kam pa nii jest uświa -
do mie nie miesz kań com re gio nu ja ką funk -
cję ma do speł nie nia  po go to wie ra tun ko -
we, w funk cjo nu ją cym obec nie sys te mie
ochro ny zdro wia.

Chce my sze rzej do trzeć z tą kam pa -
nią, z tą my ślą i z ty mi za ło że nia mi do
więk szo ści miesz kań ców wo je wódz twa
pod kar pac kie go. Chce my uświa do mić do
cze go po wo ła ne są ze spo ły ra tow nic twa
me dycz ne go, ja kie są na sze ce le, za dnia i
obo wiąz ki. Od 2006 ro ku zo sta ły roz dzie -
lo ne kom pe ten cje przy chod ni, le ka rzy ro -
dzin nych i ze spo łów ra tow nic twa me dycz -
ne go. Jeź dzi my tyl ko i wy łącz nie do sy tu -

acji na głych, gdzie jest za gro żo ne zdro wie
i ży cie ludz kie – pod kre śla dy rek tor Wo je -
wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go w
Rze szo wie An drzej Kwiat kow ski.     

W pierw szym kwar ta le 2015 ro ku na
Pod kar pa ciu ma ru szyć 5 no wo cze snych
dys po zy tor ni, któ re ko or dy no wać ma ją
udzie la nie po mo cy w sys te mie ochro ny
zdro wia w re gio nie. Bę dą one funk cjo no -
wać w Rze szo wie, Miel cu, Kro śnie, Sa no -
ku i Prze my ślu. Na ich funk cjo no wa nie

Za rząd Wo je wódz twa Pod kar pac kie go
prze ka zał 1 mi lion zło tych. Za pie nią dze
te dys po zy tor nie zo sta ną wy po sa żo ne w
sprzęt uła twia ją cy lo ka li za cję osób po trze -
bu ją cych po mo cy.

Li czy my, że ta ak cja plus na ło że nie
tych pię ciu dys po zy tor ni bę dzie spój ne i
rze czy wi ście tych zgło szeń   nie uza sad nio -
nych, nie po trzeb nych bę dzie mniej. Bo
ma my świa do mość, że zda rza się i tak, że
ktoś po trze bu je po mo cy, a w tym cza sie

ka ret ka jeź dzi, al bo in na po moc jest udzie -
la na czło wie ko wi, któ ry ta kiej po mo cy nie
po trze bu je - po wie dział pod czas kon fe ren -
cji czło nek za rzą du Ta de usz Pió ro.

Rze szow skie po go to wie ob słu gu je
czte ry po wia ty: rze szow ski, łań cuc ki, le -
żaj ski i ni żań ski oraz mia sto Rze szów.
To co naj mniej 565 ty się cy osób – nie
wli cza jąc stu den tów i osób do jeż dża ją -
cych do Rze szo wa do pra cy - któ re mo -
gą po trze bo wać po mo cy. W cią gu 12 go -
dzin dy żu ru dys po zy to rzy od bie ra ją
oko ło 460 te le fo nów. Jak oce nia ją, na -
wet co trze ci te le fon pod alar mo wy nu -
mer 999 jest nie uza sad nio ny.

Jest bar dzo du żo wy jaz dów na do bę,
to oko ło 110 wy jaz dów. To wy jaz dy do
sta nów na głych, za gro że nia ży cia,  wy pad -
ków. Zda rza ją się pod czas tych wy jaz dów
i ta kie, któ re nie po win ny mieć miej sca.
Zda rza się, że zgła sza ją cy okła mu ją dys po -
zy to ra, za wy ża ją pa ra me try ży cio we czy
po da ją nie praw dzi we - nie ukry wa dys po -
zy tor po go to wia Łu kasz Hu dzik.  

Wszy scy uczest ni cy kon fe ren cji zgod -
nie pod kre śla li, że ak cja ma uświa do mić,

iż po go to wie ma dzia łać w sy tu acjach za -
gro że nia ży cia, ra tu jąc je, tak aby nie uza -
sad nio ne wy jaz dy nie ode bra ły ko muś po -
trze bu ją ce mu po mo cy, moż li wo ści otrzy -
ma nia jej na czas.  

Każ dy ra tow nik jest spe cjal nie wy -
szko lo ny i przy go to wa ny do wy ko ny wa nia
spe cjal nych czyn no ści ra tow ni czych, czy li
ta kich aby utrzy mać czło wie ka po szko do -
wa ne go czy cho re go przy ży ciu, usta bi li zo -
wać je go stan zdro wia i w jak naj lep szym
sta nie do trzeć z nim, jak naj szyb ciej, do
od po wied nie go szpi ta la. Mu si my zdać so -
bie spra wę, że w am bu lan sie nie ma my
moż li wo ści do kład ne go dia gno zo wa nia
czy kom plek so we go le cze nia. Dzia ła my w
sta nach na głych i ostrych – pod kre śla ra -
tow nik me dycz ny Ka mil Ło boś, ko or dy na -
tor ak cji.  

Kam pa nia spo łecz na „Ra tu je my – nie
le czy my” po trwa do 30 li sto pa da. Bę dzie
pro wa dzo na w urzę dach, przed ko ścio ła -
mi i w cen trach han dlo wych. 

ALEK SAN DRA GO RZE LAK–NIE DU ŻY
FO T. MI CHAŁ MIEL NI CZUK

Ru szy ła kam pa nia spo łecz na po świę co na po go to wiu ra tun ko we mu
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Ostat nie dni przy no szą alar mu ją ce in for -
ma cje o tra gicz nych wy pad kach z udzia -
łem nie trzeź wych kie row ców. Z róż nych
stron po ja wia ją się pro po zy cje obo wiąz ko -
we go wy po sa ża nia aut w al ko ma ty. Ma ło
kto pa mię ta, że fir ma Vo lvo już od kil ku lat
ofe ru je po dob ne urzą dze nie ja ko wy po sa -
że nie do dat ko we.

Al co gu ard po ja wił się w ofer cie Vo lvo
w 2007 ro ku. Urzą dze nie, mon to wa ne jest
w spe cjal nym gnieź dzie na de sce roz dziel -
czej (np. za kon so lą cen tral ną), któ re słu ży
tak że do ła do wa nia ba te rii al ko ma tu. 

Jak to dzia ła
Po umiesz cze niu klu czy ka w sta cyj ce

na pa ne lu cen tral nym po ja wia się ko mu ni -
kat z proś bą o uży cie przez kie row cę al ko -
ma tu. Na le ży wy su nąć z urzą dze nia spe -
cjal ną koń ców kę (ust ni ki są oczy wi ście wy -
mien ne) i dmu chać przez kil ka se kund aż
po ja wi się sy gnał dźwię ko wy. 

Od wy ni ku te stu za le ży ko lor kon tro -
l ki w al ko ma cie. Bar wa zie lo na ozna cza
peł ną trzeź wość; ko lor żół ty świad czy o
wy kry ciu mi ni mal nej, lecz ak cep to wa nej
ilo ści al ko ho lu (po wy żej jed ne go pro mi la);

ko lor czer wo ny zaś ozna cza prze kro cze nie
do pusz czal nej gra ni cy (usta la nej in dy wi du -
al nie dla da ne go ryn ku). Czer wo na kon -
tro l ka unie moż li wia uru cho mie nie sil ni ka. 

Pół go dzi ny spo ko ju
Oczy wi ście kie row ca nie mu si sta le

„udo wad niać” swo je mu Vo lvo sta nu trzeź -
wo ści. Nie trze ba po wta rzać te stu po każ -
dym krót kim po sto ju. Od czyt jest waż ny
przez pół go dzi ny po każ dym te ście, więc
moż na spo koj nie zga sić sil nik, wy siąść np.
by ku pić ga ze tę i po now nie uru cho mić
au to bez uży cia al ko ma tu. 

Urzą dze nie ma cha rak ter po moc ni -
czy, prze zna czo ne jest dla od po wie dzial -
nych kie row ców – ła two je oszu kać, np.
pro sząc o prze pro wa dze nie te stu ko goś in -
ne go. Po nad to, z przy czyn bez pie czeń -
stwa, kie row ca, mi mo wcze śniej sze go spo -
ży cia al ko ho lu, w sy tu acji awa ryj nej mo że
uru cho mić sil nik. Wy star czy, że wy rzu ci
Al co gu ard z sa mo cho du. 

Do stęp ność i ce na
W Al co gu ard moż na wy po sa żyć do -

wol ne no we Vo lvo, po za mo de lem XC90.
Ce na urzą dze nia, to 4.800,- zł.

Al co gu ard – urzą dze nie unie moż li wia ją ce
jaz dę sa mo cho dem po spo ży ciu al ko ho lu
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15 paź dzier ni ka w me nu sie ci po -
ja wi ły się po dwój ne du że fryt ki,
McRoy al® Po dwój ny oraz
McChic ken® Po dwój ny. Do dat ko -
wo, go ście mo gą sko rzy stać ze
spe cjal nej ofer ty ra ba to wej.

Po dwój ne du że fryt ki
to dru gi, po Chic ken Box, pro -
dukt ide al ny do dzie le nia się.
Dwie por cje du żych fry tek są ser -
wo wa ne w jed nym opa ko wa niu z
dwo ma so sa mi do wy bo ru w ce -
nie. Oprócz do tych cza so wych
so sów bądź ke czu pu go ście ma ją
te raz do wy bo ru tak że - dwa no -
we so sy pro mo cyj ne – sos czer -
wo ny orien tal ny oraz sos pi kant -
ny zie lo ne ja la pe no. Pro dukt jest
do stęp ny rów nież pod czas śnia -
dań. 

McRoy al Po dwój ny to
kla syk McDo nald’s wzbo ga co ny
o dru gi ko tlet wo ło wy. Do dat ka -
mi są dwa pla stry se ra, pi kle, ce -
bu la oraz musz tar da i ket chup. 

Głod ni wy jąt ko wych sma ków
z pew no ścią do ce nią ka nap kę
McChic ken Po dwój ny, czy -
li dwa ko tle ty Chic ken Pre mie re
prze dzie lo ne se rem ched dar z sa -
ła tą ba ta wia. Kom po zy cję sma ku
do peł nia ją sos pi kant ny oraz ka -
nap ko wy.

Za pra sza my na fan pa ge
McDo nald’s Pol ska www.fa ce -
bo ok.com/McDo nald sPol ska i
www.mcdo nalds.pl.

Dla czy tel ni ków ma my po -
dwój ne za pro sze nia, któ re

moż na zre ali zo wać w do wol -
nej re stau ra cji McDo nald’s.
Oso by, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji w czwar -
tek,6 li sto pa da, otrzy ma ją za -
pro sze nie.

Po dwój na przy jem ność
w McDo nald’s®! 
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