
 
   

 

 

 

 

Informacja prasowa 

 

ZEW się budzi – rzuć wszystko i przyjedź w Bieszczady 
 

Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. – Już niespełna miesiąc dzieli miłośników dobrej muzyki od ZEW się 

budzi Festiwal, który odbędzie się 3 i 4 maja w Lesku, położonym w Bieszczadach. Prognozowana 

piękna, słoneczna pogoda wybudzi wszystkich z zimowego snu, aby mogli poczuć w sobie prawdziwy 

zew przygody i spędzić majówkę w ostatnich dzikich górach w Polsce. Do grona artystów, którzy 

wystąpią na festiwalu dołączyły trzy zespoły: Panta Koina, Rezerwat i Kabanos, które z taki artystami 

jak Lion Shepherd, Ørgankiem, Fisz Emade Tworzywo oraz KSU obudzą wspólnie wiosenny zew. 

ZEW się budzi Festiwal to jedyne wydarzenie muzyczne, które zacznie się o świcie – otwierające 

gitarowy riffy zabrzmią na scenie razem z pierwszymi promieniami słońca nad Bieszczadami. Lesko, 

które jest współorganizatorem wydarzenia, stanowi idealną bazę wypadową dla wszystkich 

pasjonatów podróży, pieszych wędrówek po bieszczadzkich szlakach oraz górskich przygód. 

Na ZEW się budzi Festiwal wystąpią artyści, których muzyka napełni wszystkich festiwalowiczów 

solidną dawką energii. Pierwszego dnia, równo o 6 rano, na scenie pojawi legenda polskiego rocka – 

KSU, która swoim występem rozpocznie nie tylko festiwal, ale również swoją jubileuszową trasę z okazji 

40-lecia powstania zespołu. Razem z publicznością wiosenny zew powita również Pant Koina, a serię 

porannych występów zamknie Rezerwat. Koncerty wieczorne pierwszego dnia festiwalu rozpoczną się 

spotkaniem ze Sztywnym Palem Azji o godzinie 17, następnie na scenie zagra Kobranocka oraz 

ponownie przed publicznością wystąpi bieszczadzka legenda muzyczna - KSU. Wieczór zakończy show 

muzyków z Lion Shepherd. 

 

Drugi dzień festiwalu wypełniony będzie muzyką punk rockową oraz dźwiękami hip-hopu. Serię 

koncertów rozpocznie o godzinie 17 zespół Kabanos, a zaraz po nim wystąpią Cztery Szmery, Hańba! 

oraz Fisz Emade Tworzywo. Jako ostatni wystąpi zespół Organek, który swym koncertem uwieńczy 

ostatni dzień festiwalu. 

 

Jednak „ZEW się budzi” to nie tylko muzyka. To również doskonała okazja dla wszystkich osób, aby 

uciec od codzienności, rozerwać się oraz poczuć prawdziwy zew przygody. W specjalnych strefach 

festiwalowych uczestnicy będą mogli porozmawiać z podróżnikiem Łukaszem Superganem  

o wyprawach w nieznane oraz dowiedzieć się jak poradzić sobie w trudnych warunkach. Dodatkowo, 

pod okiem samego mistrza Grzegorza Indyka, zostanie zorganizowane „Wyzwaniem drwala”, gdzie silni 

i odważni będą mogli zmierzyć się z przygotowanymi przez Organizatora zadaniami. Fundacja DKMS 

pomoże wszystkim uczestnikom festiwalu zadbać o swoje zdrowie oraz wesprze tych, którzy go 

potrzebują. Klub Motocyklowy Pirates of Roads oficjalnie rozpocznie tegoroczny ogólnopolski sezon 



 
   

motocyklowy. W przerwie między koncertami głodni uczestnicy festiwalu będą mogli skosztować 

różnorakich potraw w strefie wypełnionej Food Truckami oraz napić się zimnego piwa od browaru 

Leżajsk. Wszystkie atrakcje będą dostępne dla festiwalowiczów od godziny 10:00, aż do zmroku. 

Wyjątkiem są warsztaty z Łukaszem Superganem, które będą się odbywać w godzinach 11:30 – 12:30 

każdego dnia. 

 

*** 

Sponsorem głównym festiwalu jest marka kosmetyków dla mężczyzn ZEW for men, która właśnie  

z położonych w tych dzikich górach, ostatnich tradycyjnych wypalarni węgla i dzikich lasach, pozyskuje 

węgiel drzewny oraz czarną hubę, składniki aktywne kosmetyków ZEW. Współorganizatorem jest 

miasto Lesko.  

www.poczujzew.pl  

www.lesko.pl 

Więcej informacji na temat festiwalu na stronie www.zewsiebudzi.pl  oraz Facebooku wydarzenia. 

 

Bilety w cenach: 

• Sprzedaż regularna (karnet dwudniowy) – 120 zł 

• Bilety jednodniowe – 60 zł  

• Dzieci do 6 r.ż. – wstęp bezpłatny 

• Dzieci 7-14 r.ż. – 60 zł 

• Bilety jednodniowe dla dzieci (7-14 r.ż.) – 30 zł 

• Bilet rodzinny (osoba dorosła i dziecko między 7-14 lat) – 150 zł 

Bilety są dostępne na stronie zewsiebudzi.pl, stronie partnera wydarzenia: ticketmaster.pl oraz w sieci 

salonów Empik. 

 

*** 

Partnerzy 

Sponsor 

ZEW for men – podróże po bezdrożach i dzika natura stały się inspiracją do stworzenia polskiej marki kosmetyków 

dla mężczyzn ZEW for men. To naturalne produkty do mycia i pielęgnacji z węglem drzewnym z Bieszczad. Węgiel 

drzewny zawarty w linii ZEW for men skutecznie oczyszcza i odświeża. Podczas kontaktu ze skórą, jego cząsteczki 

przyciągają zanieczyszczenia z powierzchni, a także z jej głębszych warstw. Węgiel wykorzystywany  

w kosmetykach ZEW pochodzi z dzikich lasów, z ostatnich bieszczadzkich wypalarni węgla, których tradycja sięga 

ponad 50 lat. ZEW for men produkowany jest w Polsce. 

Współorganizator 

Lesko – miasto w woj. podkarpackim, stolica powiatu, siedziba gminy Lesko. Położone nad Sanem na 

obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. 

 

http://www.poczujzew.pl/
http://www.lesko.pl/
http://www.zewsiebudzi.pl/
https://www.facebook.com/zewsiebudzi/
http://www.zewsiebudzi.pl/
http://www.ticketmaster.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_leski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lesko_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/San
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Sanocko-Turcza%C5%84skie


 
   

Patronat medialny 

Antyradio – polska rozgłośnia radiowa, która ze swoją muzyką dociera do 16 największych miast w Polsce. 

Antyradio nadaje muzykę w formacie alternative rock. Zgodnie z koncesją program posiada charakter 

uniwersalny. Na antenie obecne są m.in. audycje tematyczne i autorskie, codzienna lista przebojów oraz 

koncerty muzyki rockowej.  

Interia – portal prowadzony przez Grupę Interia.pl, która od stycznia 2008 niemal w całości należy do 

niemieckiego przedsiębiorstwa Grupa Bauer Media Polska. Grupa INTERIA.PL to trzeci co do wielkości portal 

horyzontalny w Polsce. Portal znajduje się również w czołówce wśród portali horyzontalnych w kategorii Muzyka.  

Partnerzy 

Pirates of Roads – historia klubu Pirates of Roads zaczęła się w 1997 roku w Krośnie, kiedy to przyjaciele, których 

wspólna pasja do motocykli doprowadziła do sformalizowania zainteresowań, co pozwoliło założyć pełnoprawny 

klub motocyklowy zrzeszony w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Założyciele chcieli stworzyć klub 

suwerenny i niezależny, wolny od wszelkich nacisków i prób podporządkowania, kierujący się własnymi zasadami 

oparty na braterstwie, honorze i wspólnej pasji. W miarę upływu czasu, reszt przyjaciół, także nakręciła się na 

ten pozytywny nałóg, co doprowadziło do otwarcia nowych siedzib na terenie Podkarpacia – Rzeszów i Łańcut. 

Z biegiem lat członkowie klubu, każdą swoją wolną chwilę spędzali wspólnie czas jeżdżąc swoimi motocyklami po 

Polsce i Europie. Członkowie klubu rozsiani są po całej Europie – Wielka Brytania, Francja i Norwegia. 

DKMS – misją Fundacji jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia 

komórek macierzystych szpiku. Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-

profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra 

Zdrowia. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 140 000 potencjalnych Dawców. 

Strefa gastronomiczna 

Leżajsk – http://www.grupazywiec.pl/brewery/browar-lezajsk/ 

 

Bycze BBQ  

Pierogarnia Stary Młyn – http://www.pierogarnie.com/ 

Acai Bar – https://www.facebook.com/acaifoodtruck/ 

Bieszczadzka AmBUSada – https://www.facebook.com/BieszczadzkaAmbusada/ 

Funky Donkey Cafe – https://www.facebook.com/FunkyDonkeyCafe/ 

Kuchnia dla odważnych – https://www.facebook.com/walentykania/ 

Polish Frytka – https://www.facebook.com/PolishFrytka/ 

Shinobi Ramen – https://www.facebook.com/ShinobiRamen/ 

Mała Belgia – https://www.facebook.com/Mala.Belgia/ 

Bracia B – Burgery – https://www.facebook.com/FoodTruckBraciaB/ 

Słodki Domek – http://szelc.eu/slodki-domek/ 

 

Biuro prasowe: 

Magdalena Chodara 
Odyseja Public Relations 
magdalenachodara@odysejapr.pl 
tel. 501 319 338 
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