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* łączna kwota zebrana w trzech kolejnych Wielkich Piknikach

Zapraszamy!
Na tydzień przed III edycją Wielkiego Pikniku

Około 31 tys. zł
i sto cztery
uśmiechnięte
dziecięce buzie – to najważniejsze
efekty dwóch
poprzednich
Wielkich
Pikników.

K

iedy ponad dwa lata temu
usiedliśmy w skromnym gronie, by wspólnie zastanowić
się nad organizacją jakiegoś
skromnego pikniku, przy okazji którego można by rozegrać mecz i oferując kilka atrakcji, zebrać trochę funduszy na wakacje dla dzieciaków, nie spodziewaliśmy się, że pomysł ten będzie strzałem
w dziesiątkę i spotka się z tak wspaniałym
odzewem. Termin organizacji imprezy był
celowy, jak najbliższy Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Z prośbą o pomoc zwróciliśmy się do komendantów służb mundurowych z Przemyśla i okolic. I okazało się, że
nikt nam nie odmówił! Komendanci udostępnili wszystko, co mieli najlepsze. Prezes MKS „Polonia” Przemyśl Jerzy Miśkiewicz stadion. Z każdym dniem przybywało
darczyńców – prywatnych firm i osób, którzy przekazywali pieniądze na akcję. Wspaniałą, bezinteresowną robotę wykonali niezastąpieni: Andrzej Gwiazdoń, Mariusz Siedlecki i Adam Sosnowski. W I edycji impre-

zy na stadion Polonii zawitało blisko 8 tys.
osób! Atrakcji było co niemiara, więc zabawa była przednia. Za zebrane pieniądze (ok.
12 tys. zł) blisko 42-osobowa grupa dzieci,
wytypowanych przez dyrektorów przemyskich placówek oświatowych, wyjechała
na wspaniałą 4-dniową wycieczkę wiodącą
przez Kraków, Zakopane i Pieniny.

Wspaniała frekwencja

Przygotowania do 2. Wielkiego Pikniku rozpoczęliśmy już na przełomie lutego i marca ub.r. W tym samym składzie,
z tymi samymi głowami pełnymi pomysłów. Sprzyjał nam kalendarz, gdyż Dzień
Dziecka wypadł w niedzielę, 1 czerwca.
Zamieszania jak zwykle było wiele, nie
wszystko odbyło się tak, jak byśmy sobie
tego życzyli, ale nie to było najistotniejsze. Najważniejszy był fakt, że odzew ludzi dobrej woli był większy niż za pierwszym razem! Frekwencja była wspaniała. Oszacowaliśmy, że razem z nami rok
temu bawiło się ok. 15 tys. osób!!! Nisko

– wspólnie z naszą gwiazdą, trenerem reprezentacji polskich skoczków narciarskich Apoloniuszem Tajnerem – pokłoniliśmy się wszystkim Państwu. Łączna kwota, która wpłynęła na specjalne „piknikowe” konto wyniosła ok. 19 tys. zł! Dzięki
temu 62 dzieci wyruszyło na spotkanie z
przygodą. Trasa wycieczki wiodła tym razem przez: Kraków, Zakopane, Tatry, Pieniny i Słowację.
Tegoroczny Dzień Dziecka wypada we
wtorek. 3. Wielki Piknik odbędzie się 6
czerwca na stadionie Polonii. Niemal
wszystko mamy już dopięte na ostatni
guzik. Znów będzie multum atrakcji i
wiele rzeczy do wygrania. Mamy także nadzieję i głęboko w to wierzymy,
że znów będziecie się Państwo z nami
bawić. Gorąco zapraszamy! Podarujmy Dzieciom (kolejne niezapomniane) Wakacje!
mars
zdjęcie Adam Podulka

PRZEMYŚL: 3. Wielki Piknik Życia Podkarpackiego,
służb mundurowych miasta i okolic oraz MKS „Polonia”

Zebraliśmy

30 000

złotych

O

gromną atrakcją okazał się popis pilotażu śmigłowca
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w wykonaniu kpt. Leszka Malinowskiego. Kilkakrotne lądowanie,
każdorazowo poprzedzone efektownymi podniebnymi manewrami wywołało aplauz tysięcy przemyślan. Dodatkową atrakcją
były skoki spadochronowe w wykonaniu członków Aeroklubu
Rzeszowskiego pod bacznym okiem instruktora spadochronowego Bogusława Marszałka.

P

rzez całą imprezę na stadionie trwała także kwesta prowadzona przez dziewczęta i chłopców z
przemyskiego II LO, przebranych w stroje z różnych epok, których użyczył teatr „Fredreum”. Ponadto
aktorzy teatru „Fredreum” grali cztery przedstawienia
przed piknikiem, z których dochód zasilił konto naszej
charytatywnej imprezy.

S

zczęśliwi właściciele kina
domowego, nagrody głównej Wielkiego Pikniku, z
przedstawicielem sponsora firmy Video Tomex 2 panem Zygmuntem Chrzanowskim.

D

zieci mogły usiąść na imponującym land roverze, dotknąć armaty dywizyjnej i moździerza automatycznego lub na moment zamienić się w czołgistę, wchodząc
do wnętrza poczwórnej samobieżnej armaty przeciwlotniczej.
Albo wspólnie ze strażakiem wspiąć się na wysokość ok. 4 m
na specjalnej strażackiej drabinie. To była tylko część atrakcji przygotowanych przez służby mundurowe.

T

o
było
prawdziwe oblężenie. Panie ze Stowarzyszenia Nauczycieli „Klanza” proponowały
wszystkim chętnym dzieciom malowanie twarzy.
Nie
zdążyliśmy
zapytać, czy trafił się jakiś dorosły śmiałek. Wiele osób korzystało też z konnych
przejażdżek. Konie podziałały na
dzieciaki jak magnes – z grzbietów
trzech hucułów
i kucyka rodzice musieli ściągać swoje pociechy siłą.

I

nni wybrali przejazdy samochodami terenowymi, proponowane przez sekcję OFF-ROAD, działającą przy
Auto Sport Klubie w Przemyślu lub rundkę dookoła stadionu na wspaniałych maszynach z Motocyklowego
Klubu „Jazda”.

D

o pięknej piknikowej tradycji należy także nieustający ruch na estradzie. Od momentu inauguracji
imprezy scena tętniła życiem. Koncertowały kolejno: zespoły dziecięce i młodzieżowe działające w Centrum Piosenki
Dziecięcej przy SP 15, zespół „Wiolinki” z
SP 10, grupa „Sumieszka” z MDK, Szkoła
Tańca A – Z, a także gość specjalny naszej
imprezy – zespół wokalny z polskiej szkoły w Mościskach. Swoje umiejętności zaprezentowali także soliści z Klubu Garnizonowego. Konferansjerką – i to na wysokim poziomie – zajęli się pospołu: Zdzisław Wójcik (na co dzień rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu) i Wiesław Giżyński. Nie było przestojów ani zbędnej
gadaniny. Wydarzenie dosłownie goniło wydarzenie. Interesująco było podczas konkursu „dorośli śpiewają dzieciom”. Wykonawcami znanych muzycznych utworów byli m.in.: Danuta Wiech
(na zdjęciu), Jan Jarosz, Zdzisław Wójcik
i Teresa Mazur-Humeniuk.

D

la miłośników sportów ekstremalnych przygotowana
była natomiast specjalnie
skonstruowana ponad 4-metrowa
ścianka do wspinaczki.

H

arcerze również mieli pełne ręce
roboty. Gry i zabawy (m.in.: przeciąganie liny, biegi w workach, konkurs rysunkowy), a także możliwość przepłynięcia się kajakiem po Sanie.
Co godzinę nad stadionem rozlegał się
potężny huk. Tajemnica rozwikłała się
prędko – charakterystyczny rumor robili
przedstawiciele 4. Okręgowych Warsztatów Technicznych z Żurawicy, którzy prezentowali możliwości... młota spalinowego z kafarem, służącego do wbijania pali
przy budowach mostów. Efekt doprawdy
piorunujący.

N

D

ziękujemy tym wszystkim, których nie wymieniamy z
imienia i nazwiska, a bez pomocy których impreza byłaby niemożliwa. A więc: żołnierzom, strażakom, policjantom, strażnikom miejskim, harcerzom, pracownikom Polonii, paniom sprzedającym grochówkę, obsłudze medycznej i
wszystkim bezinteresownie życzliwym.

a stadion Polonii zawitał żużel! Na tak oryginalny pomysł wpadł jeden z naszych sponsorów – firma „Dach
System”, która jest także sponsorem żużlowców I-ligowej Marmy Polskie Folie Rzeszów. Na bieżni stadionu zaprezentował się 19-letni młodzieżowiec Marmy Tomasz Kliś,
a jego popisy kapitalnie komentował Wacław Pyra. Pokazał
wszystko to, co przemyscy sympatycy speedwaya mogą zobaczyć jedynie w... telewizji lub na innych torach w Polsce, czyli: przygotowanie do startu, start, przyspieszenia na prostych
i agresywne atakowanie łuków toru. Owacja, którą zgotowali obserwatorzy tego pokazu, świadczyła jednak o powodzeniu przedsięwzięcia.

N

Z

zainteresowaniem, które przerodziło się w czynny
udział, spotkał się koncert naszej głównej estradowej
gwiazdy – Andrzeja Cierniewskiego. Standardy w stylu
country porwały niejedną starszą i młodszą duszę. Otoczony
po występie wianuszkiem sympatyków, musiał rozdać wiele autografów.

K

toś może zapytać, ile osób uczestniczyło
w tych atrakcjach? Szacujemy, że
w ciągu 10 godzin udało się nam zaprosić
do wspólnej zabawy ponad 15 tysięcy osób!
Dziękujemy!
Jeszcze jedno: zebraliśmy 30 000 złotych!!!!!
Wszystko dla dzieci!!!
Szykujemy dla dzieciaków z rodzin nisko uposażonych
z Przemyśla i okolic nie lada przygodę!

zdjęcia Adam Podulka

a estradzie królowała nie tylko muzyka.
Zapowiadaliśmy dwa losowania cennych
nagród i słowa dotrzymaliśmy: kino domowe było nagrodą główną podczas losowania kuponów wycinanych z naszego tygodnika, a wieża
stereofoniczna i dwa rowery górskie najważniejszymi prezentami w drugim konkursie, w którym
udział wziął każdy los. Licytowaliśmy m.in. oryginalne koszulki z autografami bramkarza monachijskiego Bayernu Oliviera Khana oraz piłkarzy
Realu Madryt: Zinedine’a Zidane’a i Raula. Estradowe muzykowanie zakończył występ zespołów działających przy Klubie Garnizonowym w
Przemyślu.

Dzieci wróciły z kolonii zorganizowanej za pieniądze zebrane podczas
3. Wielkiego Pikniku Charytatywnego Podaruj Dzieciom Wakacje!
– a udało nam się zebrać ponad 30 tysięcy złotych!!!

Plaża,
Korsarz,
odrzutowiec
Dzięki hojności sponsorów i mieszkańców Przemyśla i okolic 43 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu mogło wyjechać na dwutygodniową kolonię nad morze.
W tym roku do grupy dołączyliśmy również dwójkę dzieci z
polskiej szkoły w Mościskach. Razem 45 dzieciaków!

O

rganizatorami
Wielkiego Pikniku Charytatywnego:
Podaruj
Dzieciom Wakacje! są:
redakcja Życia Podkarpackiego
oraz służby mundurowe Przemyśla i okolic. W tym roku do grona organizatorów dołączył Miej-

ski Klub Sportowy Polonia. Do
sfinalizowania wypoczynku dla
dzieci zobowiązał się Jerzy Miśkiewicz, który jest prezesem
wspomnianego klubu, a jednocześnie szefem Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej
„Ogniwo” w Przemyślu. Towa-

Zdyscyplinowana drużyna

T

ermin zbiórki przed hufcem ZHP w okolicy przemyskiej przystani wyznaczono na poniedziałek, 19 lipca, w godzinach od 13 do
14. Punktualnie o 14 etatowy kierowca klubu Polonia pan Zdzisław odpalił autokar i wyruszono w
osiemnastogodzinną drogę. Planowany przyjazd
do ośrodka wczasowego, zgodnie z obliczeniami:
około ósmej rano dnia następnego. Szef ekspedycji Adam zarządził pierwszy przystanek za Rzeszowem. Następny w Kielcach. Grupa okazała się nadzwyczaj zdyscyplinowana i grzeczna. Przed snem
w autobusie nastąpił spory przypływ humoru. Były
żarciki i śpiew, ale po godzince nastała cisza jak
makiem zasiał. Do Pobierowa dojechaliśmy przed
czasem, jeszcze przed siódmą rano.

rzystwo to od wielu lat organizuje kolonie sportowo-rekreacyjne nad morzem w miejscowości Pobierowo – znanym kurorcie na wybrzeżu zachodnim.
W tym roku nasze dzieciaki odwiedziły właśnie to miejsce.

Wszystko pod kontrolą

Z

araz po śniadaniu nasza grupa pobiegła przywitać morze. Następnie kwaterunek, obiad, podział
na grupy, odpoczynek i kolacja. Kierowniczka ośrodka wczasowego „Zdrowie” pani Ania (rodowita lwowianka)

odetchnęła z ulgą: – Teraz przy kolonii
z Przemyśla trochę odpoczniemy. Wieczorem odbył się apel. Kierowniczka
kolonii Basia przedstawiła organizatora i wychowawców: – Opiekunem pierwszej grupy jest Wojtek, drugiej Ewelina,

W czwartek po śniadaniu

W

czwartek
po
śniadaniu
rozpoczęły
się
zmagania
sportowo-rekreacyjne w wieloboju. Każdy
uczestnik miał przygotowaną kartę uczestnictwa, na której sędziowie – opiekunowie grup –
wpisywali ilość zdobytych punktów. Suma wyłaniała zwycięzców. Zawodnicy rzucali piłką koszykową do ustawionej w pionie obręczy, mniejszymi trafiali do wiaderek i innych celów, odbijali rakietą tenisową, trafiali lotkami do celów... Wśród chłopców wyłoniono dwóch zwycięzców: Jacka i Romka. Po obiedzie wszyscy
mieli czas na przygotowanie programów artystycznych, które mieli zaprezentować pozostałym uczestnikom. No i oczekiwane prezentacje.
Dzieciaki zabłysnęły inwencją. Kuplety, skecze,
nawet długie programy kabaretowe. Radości co
niemiara. Potem gitara, wspólne śpiewy, tańce
do wieczora.

następnej Łukasz, później Renata, Joasia, Izabela, Janusz. Moim zastępcą, a
zarazem opiekunem najstarszej grupy
chłopców, jest Adam. Ratownikami są:
Piotr i Łukasz. Nad wszystkim czuwa Jerzy – dodała pani Basia.

W piątek od rana

W

piątek od rana świeciło słońce. Po wycieczce do Międzyzdrojów pan Jerzy zarządził wymarsz na plażę. Pierwsza kąpiel w morzu.
Jaka frajda. Trudno opanować żywioł. Piotr – doświadczony ratownik – nakazuje wchodzić do wody mniejszymi grupami. Nikomu nie przeszkadzało, że woda
podgrzewana nie była. Pluskania, pląsania, zabawy w
kółeczkach z opiekunami i na brzeg. Grupa za grupą
i od nowa. Po kolacji ognisko przy gitarze, no i nieodzowne kiełbaski. Śpiewy były tak ładne, że za ogrodzeniem zaczęła się zbierać widownia.

Morska przygoda

D

rugiego dnia po obiedzie pierwsza wycieczka do Dziwnowa i pierwszy rejs na pełne morze. Wszyscy obawiali się choroby morskiej, która przy dużej fali może dotknąć nowicjuszy. Skończyło się jednak na strachu. W Dziwnowie świeciło słońce, a morze wyglądało jak tafla lodu. Zakołysało Korsarzem tylko raz. Uczestników morskiej wyprawy spotkała natomiast inna ciekawa przygoda. Kiedy statek
był na pełnym morzu, tuż nad masztami przeleciał wojskowy odrzutowiec. Potem wymanewrował i „zaatakował” jeszcze raz, i kolejny. Następnie wziął azymut na dziób okrętu i
przeleciał obok niego na wysokości 2 metrów nad lewą burtą. – Wrażenie niesamowite: ten huk, ta prędkość.

Od pobudki do capstrzyku

K

ażdy dzień był zaplanowany od pobudki do capstrzyku.
Wycieczki – do Niechorza do latarni morskiej, której
schody mają 193 stopnie, do Kamienia Pomorskiego.
Zabawy i zajęcia świetlicowe, gry i zabawy zespołowe, morski chrzest. Podczas pobytu realizowany był również program
przeciwdziałania uzależnieniom. Na koniec kolonii każdy
uczestnik otrzymał drobne upominki. – Dajemy je każdemu
dzieciakowi za jego osiągnięcia. Tak, aby każdy wiedział, że
nie otrzymują ich za darmo, lecz na te suweniry zasłużył, a to
za zajęcie jakiegoś miejsca w zawodach, to za inne wyczyny –
tłumaczy pan Jerzy Miśkiewicz. We wtorek, 3 sierpnia, wszyscy szczęśliwie dojechali na przemyską przystań.
Tekst i zdjęcia Adam PODULKA

PATRONAT HONOROWY
q Komendant Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. Henryk Majchrzak
q Dowódca 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich
w Rzeszowie
płk Mirosław Rozmus
q Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Przemyślu
mł. bryg. Andrzej Ryzner
q Komendant Miejski Policji
w Przemyślu
mł. insp. Artur Jędruch
q Dowódca 14. Brygady
Obrony Terytorialnej
płk Witold Pawlica
q Dowódca Polsko-Ukraińskiego Batalionu
Sił Pokojowych
ppłk Wiesław Marchwica
q Dowódca Jednostki
Wojskowej nr 3233
w Żurawicy mjr Paweł Warda
q Kierownik 4. Okręgowych
Warsztatów Technicznych
w Żurawicy płk Marek Rosicki
q Szef Delegatury Wojskowej
Komendy Transportu
Rzeszów mjr Andrzej Sura
q Komendant Straży
Miejskiej w Przemyślu
Jan Geneja
q Przewodniczący Niezależnych
Samorządnych Związków
Zawodowych Straży Granicznej
ppłk Jacek Zakrzewski
q Prezydent Miasta Przemyśla

Robert Choma
q Prezes Miejskiego Klubu
Sportowego „Polonia”
Jerzy Miśkiewicz
q Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
w Przemyślu Andrzej Ziemniak
q Towarzystwo Dramatyczne
im. Aleksandra Fredry
„FREDREUM”
q Prezes Spółki Hala
Mariusz Zamirski

SPONSORZY
q „A.M. – TRANS”
q FH „SORBOS”
q FH „AWANGARDA“
q PW „ZEUS”
q FH „EURO-EAST”
q PH TEMAR
q SKOTBUT
q BUTMET
q FH „MARKA”
q FH „MINARDI”
q FH MEN’STYL Moda Męska
Witold Szczepański
q FH JONPOL, Janusz Lesiak
q FH „ELWO”
q Trio Sport
q Firma „CEMAR”
q Regionalny Dystrybutor Firmy
„Wójcik” Firma „IWONA”
q Firma „Libera” (Tuszyn)
q Badura SA Wadowice
q Firma Sana
q Video Tomex 2
q Drogeria Natura
q Dach System
q DH „Centrum II” Szpak
q Firma Rozrywkowa „BASTION”
q „Restauracja na Górce” s.c.
q FOTO-FOCUS Andrzej
Domagalski
q MIPS Studio Multimedialne
q Super Radio Taxi
q P.W. „Piotruś Pan”
q Hala Sp. z o.o.
q M. Tomaszewska
q Klub Garnizonowy w Przemyślu
q Nafta - Gaz Sanok
q Ośrodek Jeździecki „Swoboda”
w Hawłowicach
q PGK „SITA”
q Jacek Choma „FOTO STUDIO”
q Euro-Bike – hurtownia
rowerów górskich
q Zakład Płyt Pilśniowych SA
q Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„SZAREK”
q Agora Poligrafia Sp. z o.o.
q Miejski Ośrodek Kultury
w Przemyślu
q Młodzieżowy Dom Kultury
w Przemyślu
q Klub Niedźwiadek
q Drukarnia San-Set
q Radio Taxi Express
q TUiR „Warta”
q Wytwórnia Serc Piernikowych
i Precli
q Transport Sanitarny
Jerzy Tarkowski
q Paintball „Matt”
q Avon Cosmetics
q Zakład Produkcji Cukierniczej

„Ricos”

q ZWP Sanwil SA
q ZUH DOMAT
q Piekarnia Andrzej Ciochoń
q Piekarnia Ryszard Pelc, Małkowice
q Piekarnia Ochenduszko
q Zespół Zamkowo-Parkowy

w Krasiczynie

q ZKE SA Rejonowy Zakład

Energetyczny w Przemyślu

q Sklep autoczęści POLSAM
q PF „COBI” SA Mielec
q Mix electronics
q BP Polska
q Pracownia Stolarska Usługi

Tartaczne Witold Dudziak

q PHU „AVIS” s.c.
q Jolanta Wanio
q Marek Zub
q ZUH Moto Centrum
q FH Jacek Dewuski
q Bożena Bałkata
q Sekcja „OFF ROAD”
q Kompania Piwowarska SA

Dziękujemy:
q Andrzejowi Gwiazdoniowi
q Mirosławowi Barowi
q Arturowi Mykicie
q Elżbiecie Bernatek
q Michałowi Boguckiemu
q Arturowi Baranowi
q Jolancie i Januszowi Rozputyńskim
z Madrytu
q Annie Stępień, Marcinowi Ważnemu
z Monachium
q Dyrektorom szkół za udział
w przedstawieniach charytatywnych
we Fredreum
q Bankowi PeKaO SA w Przemyślu
i senatorowi Grzegorzowi Lacie
za pomoc w zorganizowaniu
ogromnej ilości klocków COBI
q Krzysztofowi Witce z Jarosławia
q Uczennicom z II LO i ich opiekunce
pani dyrektor Halinie Humnickiej
za kwestę w miniMalu i na stadionie
q Kierownikowi supermarketu
miniMal Przemysławowi Grechowi
za pozwolenie na przeprowadzenie
kwesty na terenie sklepu
q Członkom PCK
q Paniom z Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów Zabawy KLANZA
q Krzysztofowi Mazurowi
q Pawłowi Durkaczowi
q Jakubowi Kocurowi
q Paniom i żołnierzom
wydającym grochówkę
q Chłopcom z Gimnazjum nr 1

Nie zwlekaj, przyłącz się do nas!

Dlaczego warto przyłączyć
się do naszej akcji...

Wszystkie chętne firmy, instytucje
i osoby prywatne zachęcamy do włączenia
się w naszą akcję. Im nas więcej,
tym więcej dzieciaków ma szansę
na wspaniały wakacyjny wyjazd.
Nasze przedsięwzięcie Wielki Piknik
Charytatywny „Podaruj dzieciom wakacje”
można wesprzeć poprzez:
odpłatne ustawienie stoiska
reklamowo-handlowego,
wolne datki pieniężne,
ufundowanie nagród dla uczestników
konkursów lub inne formy.
Ze swojej strony obiecujemy:
na długo przed festynem (maj) publikacje
z wyszczególnieniem
nazwy firmy, nazwiska sponsora,
kilkakrotne wymienienie sponsora
podczas trwania imprezy (z estrady),
umieszczenie nazwy firmy na plakatach
informujących o imprezie (również logo
na plakacie i baneru na estradzie –
w zależności od stopnia
zaangażowania ofiarodawcy),
podziękować wszystkim sponsorom
w materiale prasowym po festynie.

Patronat medialny nad Wielkim Piknikiem Charytatywnym
„Podaruj Dzieciom Wakacje” obejmują:

A jak będzie
zależy
od Ciebie
termin tegorocznej imprezy

5 czerwca

