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Wigilia będzie niestety po tajsku
Ak torka trak tuje Bo że Na ro dze nie ja ko oka zję do od po czyn ku. Od kil ku lat wraz z mężem
okres świą tecz ny spę dza na za gra nicz nym wyjeź dzie. Gwiaz da
twier dzi, że stra ci ła za pał do orga ni zo wa nia wy staw nej wi gi lii,
od kie dy jej syn po sta nowił spę dzać ca łą zi mę w Ame ryce Po łu dniowej.
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Małgorzata Pieczyńska tylko raz została matką. Z drugiego małżeństwa ze
szwedzkim biznesmenem polskiego pochodzenia Gabrielem Wróblewskim ma
synao imieniuWiktor. 27-latekjestmiłośnikiempodróży,a jegoulubionądestynacją są kraje Ameryki Południowej, gdzie
spędzakażdązimę.Towłaśniezewzględu
na tewyjazdyaktorkanie maochotyurządzaćwystawnejkolacjiwigilijnej.
– Wigilia będzie niestety po tajsku,
ponieważ od pięciu lat nasz syn spędza
całązimęw Salwadorze,pracującw sierocińcu, i te święta przestały mnie tak
bardzo obchodzić – mówi Małgorzata
PieczyńskaagencjiinformacyjnejNewseriaLifestyle.
Gwiazda uważa, że przygotowania
do świątBożegoNarodzeniasąbardzoczasochłonnei wymagajądużoenergii.Ogromnechoinki,prezenty,domowejrobotypo-

trawy i liczni goście w domu to atrakcje
główniedla dzieci.Gdyzabraknieichw domu,huczneobchodzeniewigiliiBożegoNarodzeniatraci,zdaniemaktorki,sens.
– Radość dziecka, potem już dorosłegomężczyznyczymłodzieńca,tobył
priorytet, natomiast gdy Wiktor jest
w Salwadorze, to pomyślałam sobie:
dla kogomamtorobić?–mówiMałgorzataPieczyńska.
Dopókisynbyłdzieckiemi nastolatkiemaktorkabardzodbałao zachowanie

świątecznych tradycji. Kilka lat temu
jednak, gdy Wiktor zaczął wyjeżdżać
na zimę,stwierdziła,żeokresbożonarodzeniowy spędzać będzie inaczej. Wraz
z mężem podjęli decyzję o wyjeździe
i takzostałodo dziś.
– To w sensie świąt wcale nie jest
fajne, ale jakoś staramy się sobie to rekompensować i spożytkować ten czas
na nabranie sił – mówi Małgorzata Pieczyńska.
Źródło: neWseria. pl
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Bezinteresowna pomoc
– Honorowi dawcy Krwi

Tegoroczne obchody uroczystości z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”
zostały
zorganizowane
w dniu 15 grudnia 2017 r.
przez Międzyzakładowy Kolejowy Klub Honorowych
Dawców Krwi Polskiego
Czer wonego
Krzyża
przy Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie, którego prezesem jest Andrzej
Zając.
W tym dniu na ręce wicemarszałka Bogdana Romaniuka
marszałek Władysław Ortyl otrzymał podziękowanie za „bezinteresowną pomoc w promowaniu
idei honorowego dawstwa krwi
w środowisku kolejarskim
na Podkarpaciu”. Natomiast wicemarszałek został wyróżniony
i odznaczony na podstawie
uchwały Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego
Krzyża w Warszawie przez Zarząd Główny PCK Odznaką Ho-

norową PCK IV stopnia. Jak podkreślił:
„To niebywały zaszczyt móc
otrzymać takie wyróżnienie z rąk
tych, którzy na co dzień niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Jak
widać w dzisiejszym świecie, chęć
do podania ręki bliźniemu jeszcze
nie gaśnie, czego dowodem jest
tak duże zaangażowanie krwiodawców do oddawania własnej
krwi dla najbardziej potrzebujących. Dlatego to odznaczenie jest

tym bardziej dla mnie znaczące,
a zarazem przypominające, że
honorem jest dzielić się własnym
życiem w imię Boga i Ojczyzny”.
Honorowi Dawcy Krwi w Polsce od ponad 50 lat ofiarują bezinteresownie swój bezcenny
skarb, jakim jest własna krew. Organizują jej zbiórkę, aby umożliwić szpitalom przeprowadzenie
skomplikowanych operacji, w ten
sposób niosąc pomoc ciężko
chorym pacjentom. Krwiodawcy

są również inicjatorami wielu akcji i czynów humanitarnych poprzez wspieranie materialnie
biednych
rodzin,
opiekę
nad ubogimi i niepełnosprawnymi czy edukację i wychowanie
młodego pokolenia, prowadząc
prelekcje w szkołach, ponieważ
głównym celem ich zaangażowania jest głęboka wrażliwość
na ludzkie nieszczęścia i tragedie.
Justyna GrzyB
Kancelaria zarządu
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Miałam najprostsze marzenia
Gra ży na Wolsz czak uni ka
zgiełku i nie daje się ponieść przedświątecznej gorączce. Boże Narodzenie to
dla niej miły czas, w którym
przede wszystkim cieszy się
bliskością z kochanymi ludźmi. Jak podkreśla, jest zwolenniczką ułatwiania sobie
życia. Jej zdaniem święta
ma ją być przyjem no ścią
i nie powinny się kojarzyć
tylko z generalnymi porządkami, wielkimi zakupami,
kil ku dniowym pich ce niem
w kuch ni, a w związ ku
z tym – z totalnym zmęczeniem i przejedzeniem. Najchętniej lubi spędzać ten
czas w uro kli wym hote lu
w górach.
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Aktorkapodkreśla,żeświęta
BożegoNarodzeniamiałydla niej
zupełnieinnywymiarw dzieciństwie. Wtedy zjeżdżała się cała
bliższa i dalsza rodzina, było
wspólne strojenie choinki, śpiewaniekolędi całydomwypełniał
sięradością.
– Gdy byłam mała, to
w świętabyłonaprawdęna bogato. Moja babcia miała sześcioro
dzieci,tedziecirazemzeswoimi
dziećmitobyłniezłytłum.Dzie-

cimusiałymiećswójosobnystoliki byłomnóstwośmiechui zabawy – mówi agencji Newseria
GrażynaWolszczak.
Aktorka wspomina, że przy-

gotowanietakichświątwymagało
nie ladawysiłku.Częstowięcradośćzespotkaniaz rodzinąprzesłaniało zmęczenie. Dlatego też
teraz podczas świąt aktorka naj-

bardziejcenisobieświętyspokój.
– Pamiętam, że z buntu
przeciwtymcałymprzygotowaniom pewnego razu wyjechałam
do hotelu, było to dawno te-

mu. I na tejogromnejhotelowej
sali było kilka stolików, wiało
pustką, ale mówiliśmy: dobra,
ale przynajmniej się człowiek
nie utyraprzy przygotowywaniu

świąt.Później,jużnastępnegorokutasalabyłapełnai paradoksalnie ja tam znalazłam atmosferę
z dzieciństwa,gdziedziecibiegałyz zabawkami,z samochodzikami elektrycznymi, z kotami,
z psami, super – mówi Grażyna
Wolszczak.
Przyznaje, że owszem lubi
prezenty, ale nie przywiązuję
do nich specjalnej wagi. W jej
rodzinie nie ma też zwyczaju
prześcigania się w robieniu
wielkich prezentów pod choinkę. Wystarczy drobny, symbolicznyupominek.
–Miałamnajprostszemarzenia–takiejakkażdedziecko,akurat co w danym momencie jest
modne, ja np. marzyłam o łyżwach,o takichrzeczach.Oczywiściedostawałamrównieżprzysłowiowe skarpety i wtedy byłam
bardzo nieszczęśliwa – mówi
GrażynaWolszczak.
Aktorka przyznaje, że ceni
sobie aktywny wypoczynek, dlategodo tejporyświętaspędzane
w Szklarskiej Porębie łączyła
z wypademna narty,zwłaszczaże
po czeskiejstronieKarkonoszysą
doskonałestoki.
Źródło: neWseria. pl
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Jesteśmy w okresie przejściowym
Rozmowa z PIOTREM ROGUCKIM, wokalistą grupy COMA

cję, są próbą połączenia spostrzeżeń
na tematyspołeczne,socjologicznei politycznew formietakiegopowierzchownegoi zabawnegotekstudotyczącegomiłości na facebooku. Mówimy, że kogoś
kochamy,aletaknaprawdędowodytej
miłościw formiezdjęć,komentarzyi lajkówfunkcjonujągłówniew wirtualnym
świecie. Uważni słuchacze zrozumieją
jednak, że ten utwór ma również inną
warstwęinterpretacji, innypoziom,dla
mnieważniejszy.

Właśnie ukazał się nowy album comy
„Metal Ballads vol. 1”, na który o dziwo
nie kazałeś fanom czekać już zbyt długo.
a dodatkowo jego tytuł sugeruje, że będzie
kolejny...
I tu muszę cię rozczarować, bo ten
dodatekw tytulew postaci„Vol. 1”,to
jedynie zabieg kosmetyczny (uśmiech).
Nie będzie drugiej części. Ale prawdą
jest,żeukazałsięonzaledwierokpo premierzepoprzedniejpłyty,którapowstawałaażpięćlat.Wszyscypoczuliśmypotrzebęnowegowydawnictwa,głowypełnepomysłuna kolejnedziałania. I choć
zajęło nam to zaledwie rok, to pod koniec pracy nad płytą, ten czas strasznie
nam się dłużył. Ale na szczęście album
jużjest,a myjesteśmyw trasie,którago
promuje.Bardzonastocieszy.
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czyli ten album był niejako pretekstem
do przygotowania tej serii koncertów?
W pewnymsensie.Choći takod lat
koncertujemy,więcgdybyniebyłopłyty,teżznaleźlibyśmypretekstdo wspólnychwyjazdów(uśmiech).W końcutak
od dłuższegoczasuwyglądanaszeżycie.
Alerzeczywiściepłytazostałatakskonstruowana, żeby jej dynamiczna zawartośćsprawdzałasięna koncertach. I rzeczywiściesprawdzasię.

nowe płyty zazwyczaj zaczynamy poznawać od singla, który je zwiastuje. Śpiewasz o „lajkach”. to przeciwieństwo hejtów, o których kiedyś mówiłeś w jednym
z wywiadów. podobno mogły one sprawić
nawet rozpad grupy.
Nieeee!Tobzdura. Ktośprzesadnie
zinterpretował mojąwypowiedźi dodat-

kowopołączyłjąz wewnętrznąsytuacją
w zespole.W każdymraziena dzieńdzisiejszynicniejestw staniedoprowadzić
nasdo samounicestwienia.
zostawmy hejty, wróćmy do „lajków”... Każdy muzyk, ty również, jest doskonałym obserwatorem i komentatorem

otaczającej nas rzeczywistości. Kiedyś
ładnie powiedziałeś, że nie jesteś na tyle
zboczony, żeby iść do parku i podpatrywać
ludzi, ale masz swoje profile na portalach
społecznościowych. stąd „lajki”?
Zapewnesamzaobserwowałeś,żeta
rzeczywistość przeniosła się z parku
do internetuwłaśnie.A „Lajki”,maszra-

potwierdź lub wyprowadź mnie z błędu. nurtuje mnie piosenka „Konfetti”. to
utwór autobiograficzny?
A więc wyprowadzam cię z błędu.
Zupełnienie. Moimzamierzeniembyło,
bytenutwórbyłswegorodzajupunktem
skupienia,a przeztożeodbierasięgojakomojeosobistezwierzenia,wprowadza
jednakrozproszenie.Chodziłomiraczej
o globalnespostrzeżeniena schyłekpewnejepokiczynurtuw kulturze,którynazywamy postmodernizmem. Związana
z nimjestjednazeskłonności którąokreśliłbymbrakiemprzywiązaniado symboliki. Postmodernistyczna euforia została
obecnie wystawiona na próbę poprzez
silnepodobnedo modernistycznych ruchy,próbująceustanowićwłasnyporzą-
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się z dużym zainteresowaniem fanów
koncertowych.Wręczniektórzy przysypialina nich.
chyba żartujesz? na comie można
drzemać?
Jak się okazuje tak (uśmiech). Ale
tamtenmateriałbyłbardziejrecytowany
niżśpiewany.Natomiast„Metalballads”
tworzyliśmy z myślą o koncertach
i po pierwszych konfrontacjach z publicznością,okazałosię,żedoskonalesię
tosprawdza.Na koncertachniepomijamy ani jednego utworu z nowej płyty.
Sąonedynamiczne,widzowieprzyjmująjedobrzei z pełnąświadomościąmówię,żeniemamożliwości,żebyktokolwiekprzeztedwiegodzinynaszegowystępuzasnął.

Wieje pesymizmem.
Wręcz przeciwnie. Moim zdaniem
płyta jest bardzo optymistyczna. Opowiadao próbieodnalezieniasięw rzeczywistości,w którąchcącniechcącjesteśmyuwikłani.Choćbyzewzględuna to,
że partycypujemy w świecie internetu,
którynaspochłaniaczyteżbędącuczestnikami wydarzeń politycznych, które,
czy tego chcesz czy nie, mają ogromny
wpływna naszeżycie.Najgorszejestto,
żez czasemprzyjedzienamza niezapłacić,botakgorącow naszymkrajuniebyłojużod dawna. I o tymjestnaszapłyta.
Topróbabardziejobiektywnegoniżpesymistycznegospojrzeniana towszystko.
Próbą obudzenia zmysłów i znalezienia
sposobuna toczypotrafimyjeszczerozejrzeć,rozeznaćsięw tymcosięwokół
dzieje, używając instrumentów, które
dała nam natura a nie wirtualny świat.
Czyjesteśmyw staniedokonywaćjeszczeautonomicznychwyborówbezpoddawania się wszechobecnej manipulacji,
którajestzwiązanaz rozwojemtechnicznymi cywilizacyjnym.
zauważyłem, że nadużywasz słowa
„próba”. ty sam odnalazłeś się w tym
wszystkim, co wymieniłeś?
Całyczasjesteśmyw okresieprzejściowym, wciąż dokonują się wszelakie
zmiany, więc chyba nikt tak naprawdę
niejestw staniesięw niczymodnaleźć.
Ja na pewno odnalazłem siebie w sobie
właśnie. Dobrze się ze sobą czuję, ze
swoją rodziną. Ale nie jestem w stanie
potwierdzićtego,żeudałomisięodnaleźćw świecie.Wydajemisię,żew dobietakgwałtownychprzemian,jeśliktoś
powie świadomie, że mu się to udało,
samsiebieoszukujelubjesttotalnymhipokrytą.
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Myślisz, że ludzi tak ta rzeczywistość
przytłacza, że próbują przenieść swoje życie do cyberprzestrzeni, świata lajków?
Nieee (uśmiech).  Chyba w ogóle
ich właśnie nie przytłacza. Wystarczy
choćby spojrzeć na ilość pseudopatriotówwychodzącychw marszachna ulice.
Myślę,żejesttonaturalnyprocesrozwo-

Bez względu na wiek, bo zdajesz sobie
sprawę, że grając już blisko dwadzieścia
lat, wychowujecie na swojej muzyce kolejne już pokolenie.
Szczerzemówiącnigdysięnad tym
niezastanawiałem.Alerzeczywiściejedni ludzie odchodzą, drudzy przychodzą. I cieszęsię,żetenprocescałyczas
trwa.Toprawda,żena naszychkoncertach pojawia się sporo młodych ludzi,
którychkiedyzaczynaliśmygrać,jeszcze
niebyłona świecie.
jucywilizacji,któryposzedłw kierunku
technologii i mikroprzekaźników. I będzieonpostępowałbezwzględuna zmianypolityczne. I tegoprocesuniedasię
zatrzymać.
album zamykają „proste decyzje”.
istnieją jeszcze takowe?
Myślę,żetenutwórpodpowiadajedynychybamożliwysposóbna ocalenie
ludzkości.Totzw.prostomyślność,czyli próba komunikacji na bardziej pierwotnym poziomie uczciwości, bez kodowaniaw niejwłasnychinteresów,potrzebi stawianieich ponaduczciwością.
Ale z drugiej strony, żeby się to udało
wszyscy musielibyśmy zacząć bardzo
mocnosięstarać.
Jesteście w trasie promującej ten album. Jak odbiera go publiczność?
Dobrze.Nieukrywam,żemieliśmy
pewneobawyprzed pierwszymiwystępami, bo poprzedni album nie spotkał

tach, żew tymmomencienaweto tym
niemyślę.Wiemjedno,żepo tymcosię
terazdzieje,na pewnobędziemychcieli
trochęochłonąći odpocząć.Nieczujemy
też potrzeby lansowania i celebrowania
okrągłychrocznic.
ale jeśli ktoś uprzejmie złoży wam
z tej okazji życzenia, to nie będziesz wzburzony?
Wręczprzeciwnie.Będziemibardzo
miło. Może rzeczywiście fajnie byłoby
zrobić coś na takie okazje. Na pewno
warto będzie to przemyśleć. Jednak
uczciwiemówiąc,na razieniemamyżadnychplanówz tymzwiązanychi nieczujemyspecjalnegociśnienia.
z pewnością fani was nie zawiodą
i z okazji urodzin dostaniecie dużo lajków!
No zobaczymy, ale to nie jest dla
mnienajważniejsze.
Jest wielu fanów twojej muzycznej
działalności, ale nie zapominajmy o tym,
że z wykształcenia jesteś aktorem. i ta
sfera twojej działalności ma wielu sprzymierzeńców. do dziś pamiętamy duet rogucki – Małaszyński z głośnych „skrzydla-

Was też to odmładza? dodaje energii?
Każda pozytywna reakcja ze strony
publicznościdodajenamsiłyi wzmacnia
przekazzesceny.Gdybydzisiejsi 50-latkowiedawali z siebietyleconastolatkowie,topewniedziałałobytow tensam
sposób.Aleciz naturysąjużpowolniejsi
i mniejspontaniczni(uśmiech).Takczy
siakna koncertachjestsuper.
nie jesteś kobietą, więc nie będziesz
mi miał za złe, że wypomnę ci wiek. zarówno coma, jak i ty będziecie świętować
w przyszłym roku okrągłe jubileusze.
Toprawda.Zespołowistuknieokrągła „dwudziestka”, a mnie zmieni się
w wieku cyferka z przodu na czwórkę.
Rzeczywiście przed nami ciekawy
pod tymwzględem rok.
Jest szansa, że uczcicie te jubileusze
w sposób szczególny?
Jesteśmy tak pochłonięci nowym
materiałemi wdrażaniemgona koncer-
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dek.Mamtutajna myśliruchyspołeczne
związane z nacjonalizmem czy faszyzmem. I dotyczytonietylkoPolski,ale
i całegoświata.

V
tych świń”. podobno szykuje się coś
i w tym temacie?
Nawet już jest przyszykowane
(śmiech).Jużna początkustyczniaswoją
premierę będzie miał film „Gotowi
na wszystko. Exterminator”, w którym
pojawię się na ekranie razem z Pawłem
Domagałą,PiotremŻurawskimi KrzysztofemCzeczotem.Toopowieśćo przyjaciołach,którzypo latachreaktywujązespółdeathmetalowy,alena skutekokoliczności są zmuszeni do grania na... festynach. Jest to komedia, ale skonstruowana trochę inaczej, bo prócz zabawy
maondostarczyćwidzomdużootuchy.
Mamnadzieję,żespełnionswojąrolę.
teraz tylko patrzeć, kiedy razem
z Małaszyńskim i domagałą, stworzysz jakąś supergrupę.
Eeee,tobyłobynudne.Pozabijalibyśmysię(uśmiech).
czego się nie robi dla publiczności,
żeby dostać kilka lajków więcej!
Publicznośćniejestnajważniejsza.
rozMaWiał Marcin Kalit
Fot. alBert paBiJaneK

Media Rzeszów .pl

5

www.mediarzeszow.pl

10 rekordów związanych ze świętami
– ile mierzy największy Mikołaj na świecie?

W księdze rekordów Guinnessa można znaleźć
wiele ciekawostek związanych z Bożym Narodzeniem. Ile metrów miała najwyższa sztuczna choinka na świecie?
Jak długo trwało czytanie
najdłuższego listu do św.
Mikołaja? Ile ważyło największe czekoladowe
świąteczne
drzewko?
Niektóre liczby mogą zaskoczyć! Poznaj 10 wyjątkowych rekordów związanych ze świętami.
Corokuw grudniukolejniśmiałkowie usiłują ustanowić nowe świąteczne
rekordy. Niektórzy dzięki temu na zawszezapisująsięna kartachksięgiGuinnessa.
najwyższa sztuczna choinka na świecie
W 2016rokuustanowiononowyrekord na najwyższą sztuczną choinkę
na świecie.W stolicySriLankistanęło 73metrowedrzewkoozdobioneprawdziwymisosnowymiszyszkamiorazponad 600
tysiącamiświatełekLED.Na czubkuchoinkiznalazłasięgwiazdao średnicy 6metrów. Choinka wraz z ozdobami kosztowałaaż 110tys.dolarów.
najdłuższy list do świętego Mikołaja
Aż 75 954życzeńod ponad 25tys.
osóbznalazłosięna najdłuższymliścieza-

adresowanym do św. Mikołaja w Laponii.Listmiałformęzwojuo długościprawie 4kilometrówi ważyłaż 160kilogramów. Co zaskakujące – rozwinięcie,
przeczytanie oraz ponowne zawiniecie
zwojutrwałoaż 2godziny!
największa grupa kolędników na świecie
Wspólneśpiewanietonajradośniejszy
sposóbna świętowanieBożegoNarodzenia. Wiedzą o tym mieszkańcy Nigerii,
którzyw 2014rokupostanowilipobićrekordw najliczniejszejgrupiekolędników.
Ponad 27tys.osóbzebrałosięna ogromnymplacui razemśpiewałokolędy.
najwyższa żywa choinka na świecie
Rekord został ustanowiony w 1950
rokui od ponad 60latniktniejestw staniegopobić.W stanieWaszyngtonpostawionowtedynajwyższążywąchoinkę,
któramierzyłaaż 67metrów.Gigantycznedrzewkowystawionow centrumhandlowymw Seattle.

najsłodsza i najwyższa choinka na świecie
PewienParyżaninw 2010rokuustanowiłrekordGuinnessaw kategoriinajwyższegodrzewkaświątecznegoz czekolady.Tasłodkachoinkaważyłaaż 4tony

i mierzyłaprawie 10metrówwysokości.
Drzewko zostało wykonane z gorzkiej
czekoladyo 65%zawartościkakaoTworzenie drzewka zajęło artyście równy
miesiąc.

aż 2945 uczestników, którzy ubrani
w zieloneorazczerwonekoszulkistworzyliwymaganywzór.Rekordpróbowali
pobićteżmieszkańcyPoznania,gdziezebrałosię 1055osób.

najwięcej świątecznych lampek
w jednym miejscu
W księdzerekordówGuinnessaznalazł się Australijczyk, który stworzył gigantycznąinstalacjęprzedstawiającątrzy
bożonarodzeniowepudełkaprezentowe.
Do wykonania tego dzieła potrzebował
aż 1 194 380różnokolorowych,migoczących światełek LED. Całość została
umieszczona i odpalona w centrumhandlowymw miejscowościCanberra.

największy św. Mikołaj na świecie
W Portugalii w okresie świątecznympostawiononajwiększyna świecie
pomnik przedstawiający św. Mikołaja.
Aluminiowo-żelaznakonstrukcjamiała
prawie 30 metrów wysokości i ważyła 25 ton. Monument znajdował się
nad rzeką Douro i ozdobiony był 250
tysiącamielektrycznychlampekchoinkowych. Montaż całej konstrukcji
trwałaż 8dni.

największa choinka ułożona z ludzi
Corokuwielekrajówna świeciepodejmujepróbypobiciarekorduGuinnessa w stworzeniu największego wzoru
choinkiułożonejz ludzi.Obecnyrekord
należy do mieszkańców Hondurasu – w jednym miejscu zebrało się

najwięcej osób w czapkach św. Mikołaja
Czerwona czapka św. Mikołaja to
nieodzowny symbol świątecznego świętowania. Wiedzą o tym mieszkańcy
Ameryki,a konkretniestanuMassachusetts, którzy regularnie biją rekordy
w największej liczbie zgromadzonych
w jednymmiejscuosóbnoszącychczapkęMikołaja.W 2010w tymceluspotkałosięaż 900osób–wśródzebranychbyłyrównieżdzieci,a nawetniemowlęta.
najstarszy list do św. Mikołaja
Ponad 100lattemudwójkarodzeństwa,Hannahi Fred,postanowilinapisać
listdo św.Mikołaja.Niebyłobyw tym
nicdziwnego,gdybyniefakt,żelistprzetrwałdo dzisiaji jestwyjątkowymprzykładem tego, czego życzyły sobie dzieci
w 1911 roku. W najstarszym liście
do św.Mikołajaznalazłysięprośbyo takie prezenty, jak lalka, płaszcz przeciwdeszczowyi oczywiściesłodycze.
Źródło: Https://WWW. Hrs. coM/pl/BloG/po-GodzinacH/Boze-narodzenie-popKulturze. HtMl
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Mikołajkowa olimpiada pływacka
Blisko 800 dzieci z klubów z całej Polski, a także z Ukrainy wzięło udział
w III Mikołajkowej Olimpiadzie Pływackiej o puchar Otylii Jędrzejczak,
która zakończyła się w niedzielę
w Dębicy. W trakcie dwudniowego
spotkania młodzi pływacy i ich rodzice mogli bezpłatnie zasięgnąć porady dietetyka sportowego oraz spotkali się z brązową medalistką igrzysk
olimpijskich w Rio de Janeiro Oktawią Nowacką.
Impreza zakończyła bardzo udany
rokdlaFundacjiOtyliiJędrzejczak,która była głównym organizatorem dębickich zawodów. – Oprócz Mikołajkowej
Olimpiady Pływackiej mieliśmy w tym
roku bardzo udany Otylia Swim Tour,
w którym przeszkoliliśmy 900 dzieciaków.Jestembardzozadowolona–mówiłaOtyliaJędrzejczak.
–Otylianiemusiałamnienamawiać,
bymtuprzyjechała,bobardzolubiętakie
spotkania. A poza tym w Tarnowie
mieszka rodzina mojego partnera, więc
mogłampołączyćprzyjemnez pożytecznym – dodała Oktawia Nowacka, która
przyznała,żeod igrzyskstałasiębardzo
rozpoznawalna. – Z jednej strony moje
życiesięniezmieniło,botrenujętak,jak
wcześniej, ale rzeczywiście stałam się
bardziejznana–mówiła.
Głównym hasłem Mikołajkowej

Olimpiady Pływackiej w Dębicy była
„zabawa poprzez sport”. – Staramy się
stwarzaćdzieciakomjaknajwięcejatrak-

cji,bypo prostulubiłypływanie.Trening
pływacki bywa monotonny, bo przecież
pływasięod ścianydo ściany,a na tym

etapie,na jakimonisąterazradośći zabawasąnajważniejsze–dodałaJędrzejczak, która tradycyjnie już świętowała

z dziećmiswojeurodziny.W trakciesobotniego otwarcia imprezy otrzymała
wielki i efektowny tort, a wieczorem
spotkała się z dziećmi na dyskotece.
Atrakcjąbyłoteż 1500lodów,któretrafiły do młodych pływaków. Wcześniej
otrzymalionibardzobogatepakietystartowe.–W moichczasachtakichniebyło–śmiałasięOtylia.
Otylia,któramaza sobąsukcesynie
tylko w basenie, ale także na parkiecie,
bo startowała w jednej z edycji „Tańca
z gwiazdami”,doskonalebawiłasiętańcząc z dziećmi. – Ja świetnie czuję się
w towarzystwiedzieci,a i dziecidobrze
czująsięw moim.Pokazujęim,żesportowiec, który odnosił wielkie sukcesy
możebyćnormalnymczłowiekiem,którymożesięz nimibawić–dodała.
Choć Jędrzejczak swoje największe
sukcesy odnosiła wtedy, gdy większości
uczestnikówimprezyw Dębicyniebyło
jeszczena świecie,toi takjestdlanich
wielką gwiazdą. – Najważniejsze, że nie
jesttylkopatronemzawodów,alejesttutajz nami,rozmawiai siębawi.Tojest
wielkainspiracja–mówiłaWiktoriaMaciuszek,jednaz najzdolniejszych 14-letnich pływaczek w Polsce, która bierze
udział niemal we wszystkich imprezach
organizowanych przez Fundację Otylii
Jędrzejczak.
paWeł sKraBa

sMs ma już 25 lat!
jestkrótkii intuicyjny–mówiEdytaGodziek,Marketing&PRManagerw platformie SerwerSMS. pl. Jego uniwersalnośćpowoduje,żeciągle,mimorozwoju
innychformkomunikacji,cieszysięniesłabnącąpopularnością–dodaje.

Ćwierć wieku temu, 3 grudnia 1992
roku Neil Papworth, pracownik brytyjskiego Vodafone, wysłał pierwszego
SMS-a do swoich kolegów, którym złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie spodziewał się, jak ten
krótki komunikat zrewolucjonizuje globalną komunikację.
„Merry Christmas” – tak brzmiała
treść SMS-a, który w swoim założeniu
miałbyćwykorzystywanyjedynieprzez
operatorów, aby informować klientów
o awariachsieciczyzmianachw ofercie.
Szybko okazało się jednak, że jest to
świetny sposób komunikacji, przez co
dziś trudno nam wyobrazić sobie życie
bezkrótkichwiadomościtekstowych.
sMs – na co dzień i od święta
SMS-ywykorzystujemyw codziennej komunikacji z rodziną i znajomymi,
a także z powodzeniem w biznesie.
Za pomocąkrótkichwiadomościtekstowychumawiamysięna spotkania,przekazujemysobiebieżącesprawyi składamy życzenia – czy to podczas podroży,
leżącw łóżkulubstojącw kolejce.NapisanieSMS-a jestszybkii proste,więcnic
dziwnego, że robi to praktycznie każdy
z nas–ichodbieraniei wysyłaniedeklaruje aż 96,5% Polaków (dane: badanie
KomunikacjaSMSw Polsce 2016/17).

TakdużapopularnośćSMS-ówsprawiła,żeznalazłyonerównieżzastosowaniew działaniachmarketingowych,usługowych,administracyjnych,bankowych,
a nawetw sektorzesłużbyzdrowiai edukacji–dziśmożemyotrzymaćpowiadomieniao rabatachorazpromocjach,statusierealizacjiwysyłki,zaległejpłatności,
korkach,wizycieu lekarzalubwynikach
egzaminów.SMS-yodgrywająteżważną
rolęw komunikacjikryzysowej–polskie
samorządy coraz częściej korzystają
z możliwości informowania swoich
mieszkańcówo spodziewanychklęskach
żywiołowychczyproblemachkomunikacyjnych.Tenrodzajkomunikacjispotyka
sięz dużąaprobatą–wedługraportuKo-

munikacjaSMSw Polsce 2016/17, 97%
Polakówuznajewiadomościod instytucji
publicznych za bardzo przydatne lub
przydatne, 76% otrzymuje SMS-y
od firmi sklepówi ponad 2/3deklaruje,
że chce je otrzymywać nadal. Co sprawia,żepopularnośćkrótkichwiadomości
tekstowychjesttakduża?
– Największą zaletą korzystania
z SMS-ów jest przede wszystkim ich
prostota. Dla większości to najbardziej
sprawdzona metoda łączności, dostępna niezależnie od posiadanego modelu
smartfona czy telefonu, sieci komórkoweji dostępudo internetu.Ponadtokażdywie,jaknapisaćSMSi jakgowysłać,
bowiem proces tworzenia wiadomości

25 lat ewolucji i rozwoju
Wysłanie 25 lat temu pierwszego
SMS-a zapoczątkowałorewolucjęw komunikacji mobilnej na świecie. Wiadomościtekstowestałysiępodstawądo powstania nowych narzędzi: MMS-ów,
za pomocąktórychmożna przesyłaćobrazyi zdjęcia,a takżeSMSVoice,które
pozwalajądostarczaćwiadomościdźwiękowenawetna telefonystacjonarne.
Na przełomie XX i XXI w.popular-

ne stały się również tzw. SMS-y Premium, czyli wiadomości tekstowe
o podwyższonejopłacie.Mimoiżwiążą
się z dodatkową płatnością, są chętnie
wykorzystywane do wspierania akcji
charytatywnych,udziałuw konkursach,
głosowaniach oraz przy dokonywaniu
mikropłatności. SMS-em można dziś
otrzymać również paragon ze sklepu,
wykorzystać go w procesie zakładania
własnejfirmy,jakodowódsądowy,czy
narzędzie w procesie rekrutacji. Jego
zastosowanie ogranicza już w zasadzie
tylkokreatywność.Na razieniezanosi
sięwięcna zmianęroliSMSw naszym
życiu i chyba wielu tej zmiany by nie
chciało. Życzmy mu zatem kolejnych
jubileuszy.
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Międzynarodowy
Młodzieżowców w Koszalinie Mikołajkowy
turniej Judo
drużynowe Wicemistrzostwo polski

W dniu 16 grudnia 2017r. w Koszalinie odbyły się XXVIII Mistrzostwa
Polski Młodzieżowców oraz XVII Mistrzostwa Polski Juniorów. W ogólnej
rywalizacji udział wzięło 152 zawodników z 50 klubów zrzeszonych w
Polskim Związku Karate. Sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak,
sędzią technicznym shihan Janusz Piórkowski.
Pięcioosobowa drużyna KrośnieńskiegoKlubuKyokushinKarate,pod wodząsenseiIreneuszaKaszy(równieżjako
sędziego),wypadłarewelacyjnie,zdobywając indywidualnie trzy medale – w tym dwa tytuły Mistrza Polski
idrużynowozajmując 2.miejsce. Jestto
najlepszywynikKlubuw startachw MistrzostwachPolskiod szesnastulat.
Ogromne brawa dla Kryspina Paradysza,MistrzaPolskiw kumite(kategoria–65kg)i brązowegomedalistyw kata. Ubiegłoroczny Wicemistrz Polski
Młodzieżowcóww tymrokupokazał,że
jestnajlepszyw Polsce–pierwszawalka
wygrana przez ippon po 12 sekundach,
drugatrwałazaledwieminutę,w trzeciej,
finałowej walce przeciwnik pokonany
przezwazari.Wkrótcezamieścimywalki
Kryspina.
Do rundy finałowej kata Kryspin,

wykonująctsukinokata,awansowałz 4.
miejsca,bypo perfekcyjnymwykonaniu
sushi-howejśćdo strefymedalowej.
Gabriel Bożek, debiut w zawodach
takwysokiej,mistrzowskiejrangi,zaczął
od zdobycia Mistrza Polski w kumite
(kategoria–80kg).Drogado najwyższegotrofeumGabrielatotrzywalki,zdecydowaniewygraneprzezzawodnikaz sekcji Jedlicze. Musimy podkreślić, iż Gabrieljestzawodnikiemniesamowiciesolidnym,ciężkoi systematycznietrenującymnietylkow dojo,alei podczaszgrupowańdajez siebiewszystko,poważnie
podchodzącdo radtrenerów.
MłodszybratGabriela,GracjanBożek, w walce o podium musiał uznać
wyższość przeciwnika. Jednakże, jak na
pierwszy start w Mistrzostwach Polski,
jest to wynik satysfakcjonujący i jesteśmyprzekonani,żejeśliGracjanweźmie

przykładzestarszegobrataniedługoi on
będziezajmowałmiejscamedalowe.
Ubiegłoroczny brązowy medalista
Mistrzostw Polski Juniorów (kategoria–60kg)PatrykDobrzańskirównież
mógł zdobyć medal, gdyby nie kontrowersyjnadecyzjasędziego,który,mimo
wskazania przez dwóch sędziów maty,
nie uznał ewidentnego wazari Patryka
(wyraźnie mawashi geri na głowę przeciwnika).
JakubKasza,startującw katai kumite, co prawda nie wywalczył miejsca
medalowego,alezdobyłcennedoświadczenie,„obycie”w zawodachnajwyższej
rangi – wierzymy, ze kolejne, przyszłorocznestarty,okażąsiędlaKuby„medalowe”.
Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw
polski Młodzieżowców (18-21 lat)
1.SuwalskiKKK–13pkt
2. KrośnieńskiKKK–11pkt
3. WrocławskiKKKAiSSypień–10pkt
Wynikina:www.karatekrosno.pl
Tobyłjużostatni, 21.startzawodnikówKrośnieńskiegoKKKw 2017r.
MareK GrzesiK

Wygra ną w kla sy fi ka cji me da lo wej za koń czył się Mię dzy na ro do wy Mi ko łaj ko wy Tur niej Ju do
w Ja śle.
Mali judocy i judoczki Millenium
Rzeszówwywalczyliw sumie 26medali.
złoto zdobyli: Paweł Surdel
do 38 kg,IgnacyDziepakdo 30 kg,Kamil Panek do 50 kg, Igor Lampart
do 60 kg, Szymon Lampart do 34 kg,
FranciszekGrechutado 30 kg,JuliaDec
do 33 kg,SzymonRynkiewiczdo 22 kg,
Lena Kuzia do 30 kg, Szymon Niemiec
do 36 kg.

srebro: Adrian Dereń do 60 kg,
AdamDereńdo 50 kg,BartłomiejSobczykdo 55kg,JakubRzewnisdo 34 kg,
IgorDomowiczdo 38kg,AgataDziepak
do 32 kg,NathanMajkado 38 kg,Filip
Muchado 34 kg,NikolaCzachdo 23 kg,
JanBełchdo 21 kg.
Brąz: SzymonKuziado 46 kg,Adrian Byczek do 73 kg, Mikołaj Duliński
do 38 kg,NataliaRynkiewiczdo 33 kg,
Adam Dubis do 28 kg, Bruno Dusza
do 23 kg
W turniejuwzięłoudział 175zawodnikówz Polskii Słowacji.
MareK GrzesiK
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