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Ak tor ka trak tu je Bo że Na ro -
dze nie ja ko oka zję do od po czyn -
ku. Od kil ku lat wraz z mę żem
okres świą tecz ny spę dza na za -
gra nicz nym wy jeź dzie. Gwiaz da
twier dzi, że stra ci ła za pał do or -
ga ni zo wa nia wy staw nej wi gi lii,
od kie dy jej syn po sta no wił spę -
dzać ca łą zi mę w Ame ry ce Po łu -
dnio wej. 

Mał�go�rza�ta� Pie�czyń�ska� tyl�ko� raz� zo�-
sta�ła� mat�ką.� Z dru�gie�go� mał�żeń�stwa� ze
szwedz�kim� biz�nes�me�nem� pol�skie�go� po�-
cho�dze�nia� Ga�brie�lem� Wró�blew�skim� ma
sy�na�o imie�niu�Wik�tor. 27-la�tek�jest�mi�ło�-
śni�kiem�po�dró�ży,�a je�go�ulu�bio�ną�de�sty�na�-
cją� są� kra�je�Ame�ry�ki� Po�łu�dnio�wej,� gdzie
spę�dza�każ�dą�zi�mę.�To�wła�śnie�ze�wzglę�du
na te�wy�jaz�dy�ak�tor�ka�nie ma�ocho�ty�urzą�-
dzać�wy�staw�nej�ko�la�cji�wi�gi�lij�nej.

–�Wi�gi�lia�bę�dzie�nie�ste�ty�po taj�sku,
po�nie�waż� od pię�ciu� lat� nasz� syn� spę�dza
ca�łą�zi�mę�w Sal�wa�do�rze,�pra�cu�jąc�w sie�-
ro�ciń�cu,� i te� świę�ta� prze�sta�ły� mnie� tak
bar�dzo� ob�cho�dzić� –� mó�wi� Mał�go�rza�ta
Pie�czyń�ska�agen�cji�in�for�ma�cyj�nej�New�se�-
ria�Li�fe�sty�le.

Gwiaz�da� uwa�ża,� że� przy�go�to�wa�nia
do świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�są�bar�dzo�cza�-
so�chłon�ne�iwy�ma�ga�ją�du�żo�ener�gii.�Ogrom�-
ne�cho�in�ki,�pre�zen�ty,�do�mo�wej�ro�bo�ty�po�-

tra�wy� i licz�ni� go�ście� w do�mu� to� atrak�cje
głów�nie�dla dzie�ci.�Gdy�za�brak�nie�ich�w do�-
mu,�hucz�ne�ob�cho�dze�nie�wi�gi�lii�Bo�że�go�Na�-
ro�dze�nia�tra�ci,�zda�niem�ak�tor�ki,�sens.

–� Ra�dość� dziec�ka,� po�tem� już� do�ro�-
słe�go�męż�czy�zny�czy�mło�dzień�ca,�to�był
prio�ry�tet,� na�to�miast� gdy� Wik�tor� jest
w Sal�wa�do�rze,� to� po�my�śla�łam� so�bie:
dla ko�go�mam�to�ro�bić?�–�mó�wi�Mał�go�-
rza�ta�Pie�czyń�ska.

Do�pó�ki�syn�był�dziec�kiem�i na�sto�lat�-
kiem�ak�tor�ka�bar�dzo�dba�ła�o za�cho�wa�nie

świą�tecz�nych� tra�dy�cji.� Kil�ka� lat� te�mu
jed�nak,� gdy� Wik�tor� za�czął� wy�jeż�dżać
na zi�mę,�stwier�dzi�ła,�że�okres�bo�żo�na�ro�-
dze�nio�wy� spę�dzać� bę�dzie� ina�czej.�Wraz
z mę�żem� pod�ję�li� de�cy�zję� o wy�jeź�dzie
i tak�zo�sta�ło�do dziś.

–� To�w sen�sie� świąt�wca�le� nie  jest
faj�ne,� ale� ja�koś� sta�ra�my� się� so�bie� to� re�-
kom�pen�so�wać� i spo�żyt�ko�wać� ten� czas
na na�bra�nie� sił� –�mó�wi�Mał�go�rza�ta�Pie�-
czyń�ska.
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Wigilia będzie niestety po tajsku
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Te go rocz ne ob cho dy uro czy -
sto ści z oka zji „Dni Ho no ro -
we go Krwio daw stwa PCK”
zo sta ły zor ga ni zo wa ne
w dniu 15 grud nia 2017 r.
przez Mię dzy za kła do wy Ko -
le jo wy Klub Ho no ro wych
Daw ców Krwi Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża
przy Prze wo zach Re gio nal -
nych Sp. z o.o. Od dział Pod -
kar pac ki w Rze szo wie, któ -
re go pre ze sem jest An drzej
Za jąc.

W tym dniu na rę ce wi ce -

mar szał ka Bog da na Ro ma niu ka

mar sza łek Wła dy sław Or tyl otrzy -

mał po dzię ko wa nie za „bez in te -

re sow ną po moc w pro mo wa niu

idei ho no ro we go daw stwa krwi

w śro do wi sku ko le jar skim

na Pod kar pa ciu”. Na to miast wi -

ce mar sza łek zo stał wy róż nio ny

i od zna czo ny na pod sta wie

uchwa ły Ka pi tu ły Od zna ki Ho no -

ro wej Pol skie go Czer wo ne go

Krzy ża w War sza wie przez Za -

rząd Głów ny PCK Od zna ką Ho -

no ro wą PCK IV stop nia. Jak pod -

kre ślił:

„To nie by wa ły za szczyt móc

otrzy mać ta kie wy róż nie nie z rąk

tych, któ rzy na co dzień nio są po -

moc dru gie mu czło wie ko wi. Jak

wi dać w dzi siej szym świe cie, chęć

do po da nia rę ki bliź nie mu jesz cze

nie ga śnie, cze go do wo dem jest

tak du że za an ga żo wa nie krwio -

daw ców do od da wa nia wła snej

krwi dla naj bar dziej po trze bu ją -

cych. Dla te go to od zna cze nie jest

tym bar dziej dla mnie zna czą ce,

a za ra zem przy po mi na ją ce, że

ho no rem jest dzie lić się wła snym

ży ciem w imię Bo ga i Oj czy zny”.

Ho no ro wi Daw cy Krwi w Pol -

sce od po nad 50 lat ofia ru ją bez -

in te re sow nie swój bez cen ny

skarb, ja kim jest wła sna krew. Or -

ga ni zu ją jej zbiór kę, aby umoż li -

wić szpi ta lom prze pro wa dze nie

skom pli ko wa nych ope ra cji, w ten

spo sób nio sąc po moc cięż ko

cho rym pa cjen tom. Krwio daw cy

są rów nież ini cja to ra mi wie lu ak -

cji i czy nów hu ma ni tar nych po -

przez wspie ra nie ma te rial nie

bied nych ro dzin, opie kę

nad ubo gi mi i nie peł no spraw ny -

mi czy edu ka cję i wy cho wa nie

mło de go po ko le nia, pro wa dząc

pre lek cje w szko łach, po nie waż

głów nym ce lem ich za an ga żo wa -

nia jest głę bo ka wraż li wość

na ludz kie nie szczę ścia i tra ge die.

Ju sty na GrzyB

Kan ce la ria za rzą du

Bezinteresowna pomoc 
– Honorowi dawcy Krwi
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Gra ży na Wolsz czak uni ka
zgieł ku i nie da je się po -
nieść przed świą tecz nej go -
rącz ce. Bo że Na ro dze nie to
dla niej mi ły czas, w któ rym
przede wszyst kim cie szy się
bli sko ścią z ko cha ny mi ludź -
mi. Jak pod kre śla, jest zwo -
len nicz ką uła twia nia so bie
ży cia. Jej zda niem świę ta
ma ją być przy jem no ścią
i nie po win ny się ko ja rzyć
tyl ko z ge ne ral ny mi po rząd -
ka mi, wiel ki mi za ku pa mi,
kil ku dnio wym pich ce niem
w kuch ni, a w związ ku
z tym – z to tal nym zmę cze -
niem i prze je dze niem. Naj -
chęt niej lu bi spę dzać ten
czas w uro kli wym ho te lu
w gó rach.

Ak�tor�ka�pod�kre�śla,�że�świę�ta
Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�mia�ły�dla niej
zu�peł�nie�in�ny�wy�miar�w dzie�ciń�-
stwie.� Wte�dy� zjeż�dża�ła� się� ca�ła
bliż�sza� i dal�sza� ro�dzi�na,� by�ło
wspól�ne� stro�je�nie� cho�in�ki,� śpie�-
wa�nie�ko�lęd�i ca�ły�dom�wy�peł�niał
się�ra�do�ścią.

–� Gdy� by�łam� ma�ła,� to
w świę�ta�by�ło�na�praw�dę�na bo�ga�-
to.� Mo�ja� bab�cia� mia�ła� sze�ścio�ro
dzie�ci,�te�dzie�ci�ra�zem�ze�swo�imi
dzieć�mi�to�był�nie�zły�tłum.�Dzie�-

ci�mu�sia�ły�mieć�swój�osob�ny�sto�-
lik�i by�ło�mnó�stwo�śmie�chu�i za�-
ba�wy� –� mó�wi� agen�cji� New�se�ria
Gra�ży�na�Wolsz�czak.

Ak�tor�ka�wspo�mi�na,� że�przy�-

go�to�wa�nie�ta�kich�świąt�wy�ma�ga�ło
nie la�da�wy�sił�ku.�Czę�sto�więc�ra�-
dość�ze�spo�tka�nia�z ro�dzi�ną�prze�-
sła�nia�ło� zmę�cze�nie.� Dla�te�go� też
te�raz� pod�czas� świąt� ak�tor�ka� naj�-

bar�dziej�ce�ni�so�bie�świę�ty�spo�kój.
–� Pa�mię�tam,� że� z bun�tu

prze�ciw�tym�ca�łym�przy�go�to�wa�-
niom�pew�ne�go� ra�zu�wy�je�cha�łam
do ho�te�lu,� by�ło� to� daw�no� te�-

mu. I na tej�ogrom�nej�ho�te�lo�wej
sa�li� by�ło� kil�ka� sto�li�ków,� wia�ło
pust�ką,� ale� mó�wi�li�śmy:� do�bra,
ale� przy�naj�mniej� się� czło�wiek
nie uty�ra�przy przy�go�to�wy�wa�niu

świąt.�Póź�niej,�już�na�stęp�ne�go�ro�-
ku�ta�sa�la�by�ła�peł�na�i pa�ra�dok�sal�-
nie� ja� tam� zna�la�złam� at�mos�fe�rę
z dzie�ciń�stwa,�gdzie�dzie�ci�bie�ga�-
ły�z za�baw�ka�mi,�z sa�mo�cho�dzi�ka�-
mi� elek�trycz�ny�mi,� z ko�ta�mi,
z psa�mi,� su�per�–�mó�wi�Gra�ży�na
Wolsz�czak.

Przy�zna�je,� że� ow�szem� lu�bi
pre�zen�ty,� ale� nie  przy�wią�zu�ję
do nich� spe�cjal�nej� wa�gi.�W jej
ro�dzi�nie� nie  ma� też� zwy�cza�ju
prze�ści�ga�nia� się� w ro�bie�niu
wiel�kich�pre�zen�tów�pod cho�in�-
kę.�Wy�star�czy� drob�ny,� sym�bo�-
licz�ny�upo�mi�nek.

–�Mia�łam�naj�prost�sze�ma�rze�-
nia�–�ta�kie�jak�każ�de�dziec�ko,�aku�-
rat� co� w da�nym�mo�men�cie� jest
mod�ne,� ja� np.� ma�rzy�łam� o łyż�-
wach,�o ta�kich�rze�czach.�Oczy�wi�-
ście�do�sta�wa�łam�rów�nież�przy�sło�-
wio�we� skar�pe�ty� i wte�dy� by�łam
bar�dzo� nie�szczę�śli�wa� –� mó�wi
Gra�ży�na�Wolsz�czak.

Ak�tor�ka� przy�zna�je,� że� ce�ni
so�bie� ak�tyw�ny�wy�po�czy�nek,�dla�-
te�go�do tej�po�ry�świę�ta�spę�dza�ne
w Szklar�skiej� Po�rę�bie� łą�czy�ła
z wy�pa�dem�na nar�ty,�zwłasz�cza�że
po cze�skiej�stro�nie�Kar�ko�no�szy�są
do�sko�na�łe�sto�ki.

Źró dło: neW se ria. pl
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Wła śnie uka zał się no wy al bum co my
„Me tal Bal lads vol. 1”, na któ ry o dzi wo
nie ka za łeś fa nom cze kać już zbyt dłu go.
a do dat ko wo je go ty tuł su ge ru je, że bę dzie
ko lej ny...

I tu�mu�szę�cię� roz�cza�ro�wać,�bo� ten
do�da�tek�w ty�tu�le�w po�sta�ci�„Vol. 1”,�to
je�dy�nie� za�bieg� ko�sme�tycz�ny� (uśmiech).
Nie� bę�dzie� dru�giej� czę�ści.� Ale� praw�dą
jest,�że�uka�zał�się�on�za�le�d�wie�rok�po pre�-
mie�rze�po�przed�niej�pły�ty,�któ�ra�po�wsta�-
wa�ła�aż�pięć�lat.�Wszy�scy�po�czu�li�śmy�po�-
trze�bę�no�we�go�wy�daw�nic�twa,�gło�wy�peł�-
ne�po�my�słu�na ko�lej�ne�dzia�ła�nia. I choć
za�ję�ło�nam� to� za�le�d�wie� rok,� to�pod ko�-
niec� pra�cy� nad pły�tą,� ten� czas� strasz�nie
nam� się� dłu�żył.�Ale� na szczę�ście� al�bum
już�jest,�a my�je�ste�śmy�w tra�sie,�któ�ra�go
pro�mu�je.�Bar�dzo�nas�to�cie�szy.

czy li ten al bum był nie ja ko pre tek stem
do przy go to wa nia tej se rii kon cer tów?

W pew�nym�sen�sie.�Choć�i tak�od lat
kon�cer�tu�je�my,�więc�gdy�by�nie�by�ło�pły�-
ty,�też�zna�leź�li�by�śmy�pre�tekst�do wspól�-
nych�wy�jaz�dów�(uśmiech).�W koń�cu�tak
od dłuż�sze�go�cza�su�wy�glą�da�na�sze�ży�cie.
Ale�rze�czy�wi�ście�pły�ta�zo�sta�ła� tak�skon�-
stru�owa�na,� że�by� jej� dy�na�micz�na� za�war�-
tość�spraw�dza�ła�się�na kon�cer�tach. I rze�-
czy�wi�ście�spraw�dza�się.

no we pły ty za zwy czaj za czy na my po -
zna wać od sin gla, któ ry je zwia stu je. Śpie -
wasz o „laj kach”. to prze ci wień stwo hej -
tów, o któ rych kie dyś mó wi łeś w jed nym
z wy wia dów. po dob no mo gły one spra wić
na wet roz pad gru py.

Nie�eee!�To�bzdu�ra. Ktoś�prze�sad�nie
zin�ter�pre�to�wał  mo�ją�wy�po�wiedź�i do�dat�-

ko�wo�po�łą�czył�ją�z we�wnętrz�ną�sy�tu�acją
w ze�spo�le.�W każ�dym�ra�zie�na dzień�dzi�-
siej�szy�nic�nie�jest�w sta�nie�do�pro�wa�dzić
nas�do sa�mo�uni�ce�stwie�nia.

zo staw my hej ty, wróć my do „laj -
ków”... Każ dy mu zyk, ty rów nież, jest do -
sko na łym ob ser wa to rem i ko men ta to rem

ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. Kie dyś
ład nie po wie dzia łeś, że nie je steś na ty le
zbo czo ny, że by iść do par ku i pod pa try wać
lu dzi, ale masz swo je pro fi le na por ta lach
spo łecz no ścio wych. stąd „laj ki”?

Za�pew�ne�sam�za�ob�ser�wo�wa�łeś,�że�ta
rze�czy�wi�stość� prze�nio�sła� się� z par�ku
do in�ter�ne�tu�wła�śnie.�A „Laj�ki”,�masz�ra�-

cję,� są� pró�bą� po�łą�cze�nia� spo�strze�żeń
na te�ma�ty�spo�łecz�ne,�so�cjo�lo�gicz�ne�i po�-
li�tycz�ne�w for�mie�ta�kie�go�po�wierz�chow�-
ne�go�i za�baw�ne�go�tek�stu�do�ty�czą�ce�go�mi�-
ło�ści� na fa�ce�bo�oku.�Mó�wi�my,� że� ko�goś
ko�cha�my,�ale� tak�na�praw�dę�do�wo�dy�tej
mi�ło�ści�w for�mie�zdjęć,�ko�men�ta�rzy�i laj�-
ków�funk�cjo�nu�ją�głów�nie�w wir�tu�al�nym
świe�cie.� Uważ�ni� słu�cha�cze� zro�zu�mie�ją
jed�nak,� że� ten� utwór� ma� rów�nież� in�ną
war�stwę�in�ter�pre�ta�cji,� in�ny�po�ziom,�dla
mnie�waż�niej�szy.

po twierdź lub wy pro wadź mnie z błę -
du. nur tu je mnie pio sen ka „Kon fet ti”. to
utwór au to bio gra ficz ny?

A więc�wy�pro�wa�dzam� cię� z błę�du.
Zu�peł�nie�nie. �Mo�im�za�mie�rze�niem�by�ło,
by�ten�utwór�był�swe�go�ro�dza�ju�punk�tem
sku�pie�nia,�a przez�to�że�od�bie�ra�się�go�ja�-
ko�mo�je�oso�bi�ste�zwie�rze�nia,�wpro�wa�dza
jed�nak�roz�pro�sze�nie.�Cho�dzi�ło�mi�ra�czej
o glo�bal�ne�spo�strze�że�nie�na schy�łek�pew�-
nej�epo�ki�czy�nur�tu�w kul�tu�rze,�któ�ry�na�-
zy�wa�my� post�mo�der�ni�zmem.� Zwią�za�na
z nim�jest�jed�na�ze�skłon�no�ści któ�rą�okre�-
ślił�bym�bra�kiem�przy�wią�za�nia�do sym�bo�-
li�ki.� Post�mo�der�ni�stycz�na� eu�fo�ria� zo�sta�ła
obec�nie� wy�sta�wio�na� na pró�bę� po�przez
sil�ne�po�dob�ne�do mo�der�ni�stycz�nych ru�-
chy,�pró�bu�ją�ce�usta�no�wić�wła�sny�po�rzą�-

Jesteśmy w okresie przejściowym
Rozmowa z PIOTREM ROGUCKIM, wokalistą grupy COMA
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dek.�Mam�tu�taj�na my�śli�ru�chy�spo�łecz�ne
zwią�za�ne� z na�cjo�na�li�zmem� czy� fa�szy�-
zmem. I do�ty�czy�to�nie�tyl�ko�Pol�ski,�ale
i ca�łe�go�świa�ta.

Wie je pe sy mi zmem.
Wręcz� prze�ciw�nie.� Mo�im� zda�niem

pły�ta� jest� bar�dzo� opty�mi�stycz�na.� Opo�-
wia�da�o pró�bie�od�na�le�zie�nia�się�w rze�czy�-
wi�sto�ści,�w któ�rą�chcąc�nie�chcąc� je�ste�-
śmy�uwi�kła�ni.�Choć�by�ze�wzglę�du�na to,
że� par�ty�cy�pu�je�my� w świe�cie� in�ter�ne�tu,
któ�ry�nas�po�chła�nia�czy�też�bę�dąc�uczest�-
ni�ka�mi� wy�da�rzeń� po�li�tycz�nych,� któ�re,
czy� te�go� chcesz� czy� nie,�ma�ją� ogrom�ny
wpływ�na na�sze�ży�cie.�Naj�gor�sze�jest�to,
że�z cza�sem�przy�je�dzie�nam�za nie�za�pła�-
cić,�bo�tak�go�rą�co�w na�szym�kra�ju�nie�by�-
ło�już�od daw�na. I o tym�jest�na�sza�pły�ta.
To�pró�ba�bar�dziej�obiek�tyw�ne�go�niż�pe�-
sy�mi�stycz�ne�go�spoj�rze�nia�na to�wszyst�ko.
Pró�bą� obu�dze�nia� zmy�słów� i zna�le�zie�nia
spo�so�bu�na to�czy�po�tra�fi�my�jesz�cze�ro�-
zej�rzeć,�ro�ze�znać�się�w tym�co�się�wo�kół
dzie�je,� uży�wa�jąc� in�stru�men�tów,� któ�re
da�ła� nam� na�tu�ra� a nie� wir�tu�al�ny� świat.
Czy� je�ste�śmy�w sta�nie�do�ko�ny�wać� jesz�-
cze�au�to�no�micz�nych�wy�bo�rów�bez�pod�-
da�wa�nia� się�wszech�obec�nej�ma�ni�pu�la�cji,
któ�ra�jest�zwią�za�na�z roz�wo�jem�tech�nicz�-
nym�i cy�wi�li�za�cyj�nym.

za uwa ży łem, że nad uży wasz sło wa
„pró ba”. ty sam od na la złeś się w tym
wszyst kim, co wy mie ni łeś?

Ca�ły�czas�je�ste�śmy�w okre�sie�przej�-
ścio�wym,� wciąż� do�ko�nu�ją� się� wsze�la�kie
zmia�ny,� więc� chy�ba� nikt� tak� na�praw�dę
nie�jest�w sta�nie�się�w ni�czym�od�na�leźć.
Ja�na pew�no�od�na�la�złem�sie�bie�w so�bie
wła�śnie.� Do�brze� się� ze� so�bą� czu�ję,� ze
swo�ją� ro�dzi�ną.� Ale� nie� je�stem�w sta�nie
po�twier�dzić�te�go,�że�uda�ło�mi�się�od�na�-
leźć�w świe�cie.�Wy�da�je�mi�się,�że�w do�-
bie�tak�gwał�tow�nych�prze�mian,�je�śli�ktoś
po�wie� świa�do�mie,� że� mu� się� to� uda�ło,
sam�sie�bie�oszu�ku�je�lub�jest�to�tal�nym�hi�-
po�kry�tą.

My ślisz, że lu dzi tak ta rze czy wi stość
przy tła cza, że pró bu ją prze nieść swo je ży -
cie do cy ber prze strze ni, świa ta laj ków?

Nie�ee� (uśmiech).  � Chy�ba� w ogó�le
ich� wła�śnie� nie� przy�tła�cza.� Wy�star�czy
choć�by� spoj�rzeć� na ilość� pseu�do�pa�trio�-
tów�wy�cho�dzą�cych�w mar�szach�na uli�ce.
My�ślę,�że�jest�to�na�tu�ral�ny�pro�ces�roz�wo�-

ju�cy�wi�li�za�cji,�któ�ry�po�szedł�w kie�run�ku
tech�no�lo�gii� i mi�kro�prze�kaź�ni�ków. I bę�-
dzie�on�po�stę�po�wał�bez�wzglę�du�na zmia�-
ny�po�li�tycz�ne. I te�go�pro�ce�su�nie�da�się
za�trzy�mać.

al bum za my ka ją „pro ste de cy zje”.
ist nie ją jesz cze ta ko we?

My�ślę,�że�ten�utwór�pod�po�wia�da�je�-
dy�ny�chy�ba�moż�li�wy�spo�sób�na oca�le�nie
ludz�ko�ści.�To�tzw.�pro�sto�myśl�ność,�czy�-
li� pró�ba� ko�mu�ni�ka�cji� na bar�dziej� pier�-
wot�nym� po�zio�mie� uczci�wo�ści,� bez� ko�-
do�wa�nia�w niej�wła�snych�in�te�re�sów,�po�-
trzeb�i sta�wia�nie�ich po�nad�uczci�wo�ścią.
Ale� z dru�giej� stro�ny,� że�by� się� to�uda�ło
wszy�scy� mu�sie�li�by�śmy� za�cząć� bar�dzo
moc�no�się�sta�rać.

Je ste ście w tra sie pro mu ją cej ten al -
bum. Jak od bie ra go pu blicz ność?

Do�brze.�Nie�ukry�wam,�że�mie�li�śmy
pew�ne�oba�wy�przed pierw�szy�mi�wy�stę�-
pa�mi,� bo� po�przed�ni� al�bum� nie� spo�tkał

się� z du�żym� za�in�te�re�so�wa�niem� fa�nów
kon�cer�to�wych.�Wręcz�nie�któ�rzy przy�sy�-
pia�li�na nich.

chy ba żar tu jesz? na co mie moż na
drze mać?

Jak� się� oka�zu�je� tak� (uśmiech).� Ale
tam�ten�ma�te�riał�był�bar�dziej�re�cy�to�wa�ny
niż�śpie�wa�ny.�Na�to�miast�„Me�tal�bal�lads”
two�rzy�li�śmy� z my�ślą� o kon�cer�tach
i po pierw�szych� kon�fron�ta�cjach� z pu�-
blicz�no�ścią,�oka�za�ło�się,�że�do�sko�na�le�się
to�spraw�dza.�Na kon�cer�tach�nie�po�mi�ja�-
my� ani� jed�ne�go�utwo�ru� z no�wej�pły�ty.
Są�one�dy�na�micz�ne,�wi�dzo�wie�przyj�mu�-
ją�je�do�brze�i z peł�ną�świa�do�mo�ścią�mó�-
wię,�że�nie�ma�moż�li�wo�ści,�że�by�kto�kol�-
wiek�przez�te�dwie�go�dzi�ny�na�sze�go�wy�-
stę�pu�za�snął. 

Bez wzglę du na wiek, bo zda jesz so bie
spra wę, że gra jąc już bli sko dwa dzie ścia
lat, wy cho wu je cie na swo jej mu zy ce ko lej -
ne już po ko le nie.

Szcze�rze�mó�wiąc�ni�gdy�się�nad tym
nie�za�sta�na�wia�łem.�Ale�rze�czy�wi�ście�jed�-
ni� lu�dzie� od�cho�dzą,� dru�dzy� przy�cho�-
dzą. I cie�szę�się,�że�ten�pro�ces�ca�ły�czas
trwa.�To�praw�da,�że�na na�szych�kon�cer�-
tach� po�ja�wia� się� spo�ro� mło�dych� lu�dzi,
któ�rych�kie�dy�za�czy�na�li�śmy�grać,�jesz�cze
nie�by�ło�na świe�cie.

Was też to od mła dza? do da je ener gii?
Każ�da� po�zy�tyw�na� re�ak�cja� ze� stro�ny

pu�blicz�no�ści�do�da�je�nam�si�ły�i wzmac�nia
prze�kaz�ze�sce�ny.�Gdy�by�dzi�siej�si 50-lat�-
ko�wie�da�wa�li z sie�bie�ty�le�co�na�sto�lat�ko�-
wie,�to�pew�nie�dzia�ła�ło�by�to�w ten�sam
spo�sób.�Ale�ci�z na�tu�ry�są�już�po�wol�niej�si
i mniej�spon�ta�nicz�ni�(uśmiech).�Tak�czy
siak�na kon�cer�tach�jest�su�per.

nie je steś ko bie tą, więc nie bę dziesz
mi miał za złe, że wy po mnę ci wiek. za -
rów no co ma, jak i ty bę dzie cie świę to wać
w przy szłym ro ku okrą głe ju bi le usze.

To�praw�da.�Ze�spo�ło�wi�stuk�nie�okrą�-
gła� „dwu�dziest�ka”,� a mnie� zmie�ni� się
w wie�ku� cy�fer�ka� z przo�du� na czwór�kę.
Rze�czy�wi�ście� przed na�mi� cie�ka�wy
pod tym�wzglę�dem rok.

Jest szan sa, że uczci cie te ju bi le usze
w spo sób szcze gól ny?

Je�ste�śmy  tak� po�chło�nię�ci� no�wym
ma�te�ria�łem�i wdra�ża�niem�go�na kon�cer�-

tach,  że�w tym�mo�men�cie�na�wet�o tym
nie�my�ślę.�Wiem�jed�no,�że�po tym�co�się
te�raz�dzie�je,�na pew�no�bę�dzie�my�chcie�li
tro�chę�ochło�nąć�i od�po�cząć.�Nie�czu�je�my
też� po�trze�by� lan�so�wa�nia� i ce�le�bro�wa�nia
okrą�głych�rocz�nic.

ale je śli ktoś uprzej mie zło ży wam
z tej oka zji ży cze nia, to nie bę dziesz wzbu -
rzo ny?

Wręcz�prze�ciw�nie.�Bę�dzie�mi�bar�dzo
mi�ło.� Mo�że� rze�czy�wi�ście� faj�nie� by�ło�by
zro�bić� coś� na ta�kie� oka�zje.� Na pew�no
war�to� bę�dzie� to� prze�my�śleć.� Jed�nak
uczci�wie�mó�wiąc,�na ra�zie�nie�ma�my�żad�-
nych�pla�nów�z tym�zwią�za�nych�i nie�czu�-
je�my�spe�cjal�ne�go�ci�śnie�nia.

z pew no ścią fa ni was nie za wio dą
i z oka zji uro dzin do sta nie cie du żo laj ków!

No� zo�ba�czy�my,� ale� to� nie� jest� dla
mnie�naj�waż�niej�sze.

Jest wie lu fa nów two jej mu zycz nej
dzia łal no ści, ale nie za po mi naj my o tym,
że z wy kształ ce nia je steś ak to rem. i ta
sfe ra two jej dzia łal no ści ma wie lu sprzy -
mie rzeń ców. do dziś pa mię ta my du et ro -
guc ki – Ma ła szyń ski z gło śnych „skrzy dla -

tych świń”. po dob no szy ku je się coś
i w tym te ma cie?

Na�wet� już� jest� przy�szy�ko�wa�ne
(śmiech).�Już�na po�cząt�ku�stycz�nia�swo�ją
pre�mie�rę� bę�dzie� miał� film� „Go�to�wi
na wszyst�ko.� Exter�mi�na�tor”,� w któ�rym
po�ja�wię� się�na ekra�nie� ra�zem�z Paw�łem
Do�ma�ga�łą,�Pio�trem�Żu�raw�skim�i Krzysz�-
to�fem�Cze�czo�tem.�To�opo�wieść�o przy�ja�-
cio�łach,�któ�rzy�po la�tach�re�ak�ty�wu�ją�ze�-
spół�de�ath�me�ta�lo�wy,�ale�na sku�tek�oko�-
licz�no�ści� są� zmu�sze�ni�do gra�nia�na...� fe�-
sty�nach.� Jest� to� ko�me�dia,� ale� skon�stru�-
owa�na� tro�chę� ina�czej,  bo� prócz� za�ba�wy
ma�on�do�star�czyć�wi�dzom�du�żo�otu�chy.
Mam�na�dzie�ję,�że�speł�ni�on�swo�ją�ro�lę.

te raz tyl ko pa trzeć, kie dy ra zem
z Ma ła szyń skim i do ma ga łą, stwo rzysz ja -
kąś su per gru pę.

Eeee,�to�by�ło�by�nud�ne.�Po�za�bi�ja�li�by�-
śmy�się�(uśmiech).

cze go się nie ro bi dla pu blicz no ści,
że by do stać kil ka laj ków wię cej!

Pu�blicz�ność�nie�jest�naj�waż�niej�sza.

roz Ma Wiał Mar cin Ka li t
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W księ dze re kor dów Gu -
in nes sa moż na zna leźć
wie le cie ka wo stek zwią -
za nych z Bo żym Na ro -
dze niem. Ile me trów mia -
ła naj wyż sza sztucz -
na cho in ka na świe cie?
Jak dłu go trwa ło czy ta nie
naj dłuż sze go li stu do św.
Mi ko ła ja? Ile wa ży ło naj -
więk sze cze ko la do we
świą tecz ne drzew ko?
Nie któ re licz by mo gą za -
sko czyć! Po znaj 10 wy jąt -
ko wych re kor dów zwią za -
nych ze świę ta mi. 

Co�ro�ku�w grud�niu�ko�lej�ni�śmiał�ko�-
wie� usi�łu�ją� usta�no�wić� no�we� świą�tecz�ne
re�kor�dy.� Nie�któ�rzy� dzię�ki� te�mu� na za�-
wsze�za�pi�su�ją�się�na kar�tach�księ�gi�Gu�in�-
nes�sa.�

naj wyż sza sztucz na cho in ka na świe cie
W 2016�ro�ku�usta�no�wio�no�no�wy�re�-

kord� na naj�wyż�szą� sztucz�ną� cho�in�kę
na świe�cie.�W sto�li�cy�Sri�Lan�ki�sta�nę�ło 73-
me�tro�we�drzew�ko�ozdo�bio�ne�praw�dzi�wy�-
mi�so�sno�wy�mi�szysz�ka�mi�oraz�po�nad 600
ty�sią�ca�mi�świa�te�łek�LED.�Na czub�ku�cho�-
in�ki�zna�la�zła�się�gwiaz�da�o śred�ni�cy 6�me�-
trów.�Cho�in�ka�wraz� z ozdo�ba�mi� kosz�to�-
wa�ła�aż 110�tys.�do�la�rów.�

naj dłuż szy list do świę te go Mi ko ła ja
Aż 75 954�ży�czeń�od po�nad 25�tys.

osób�zna�la�zło�się�na naj�dłuż�szym�li�ście�za�-

adre�so�wa�nym�do św.�Mi�ko�ła�ja�w La�po�-
nii.�List�miał�for�mę�zwo�ju�o dłu�go�ści�pra�-
wie 4�ki�lo�me�trów�i wa�żył�aż 160�ki�lo�gra�-
mów.� Co� za�ska�ku�ją�ce� –� roz�wi�nię�cie,
prze�czy�ta�nie� oraz� po�now�ne� za�wi�nie�cie
zwo�ju�trwa�ło�aż 2�go�dzi�ny!

naj więk sza gru pa ko lęd ni ków na świe cie
Wspól�ne�śpie�wa�nie�to�naj�ra�do�śniej�szy

spo�sób�na świę�to�wa�nie�Bo�że�go�Na�ro�dze�-
nia.� Wie�dzą� o tym� miesz�kań�cy� Ni�ge�rii,
któ�rzy�w 2014�ro�ku�po�sta�no�wi�li�po�bić�re�-
kord�w naj�licz�niej�szej�gru�pie�ko�lęd�ni�ków.
Po�nad 27�tys.�osób�ze�bra�ło�się�na ogrom�-
nym�pla�cu�i ra�zem�śpie�wa�ło�ko�lę�dy.�

naj wyż sza ży wa cho in ka na świe cie 
Re�kord� zo�stał�usta�no�wio�ny�w 1950

ro�ku�i od po�nad 60�lat�nikt�nie�jest�w sta�-
nie�go�po�bić.�W sta�nie�Wa�szyng�ton�po�-
sta�wio�no�wte�dy�naj�wyż�szą�ży�wą�cho�in�kę,
któ�ra�mie�rzy�ła�aż 67�me�trów.�Gi�gan�tycz�-
ne�drzew�ko�wy�sta�wio�no�w cen�trum�han�-
dlo�wym�w Se�at�tle.�

naj słod sza i naj wyż sza cho in ka na świe cie
Pe�wien�Pa�ry�ża�nin�w 2010�ro�ku�usta�-

no�wił�re�kord�Gu�in�nes�sa�w ka�te�go�rii�naj�-
wyż�sze�go�drzew�ka�świą�tecz�ne�go�z cze�ko�-
la�dy.�Ta�słod�ka�cho�in�ka�wa�ży�ła�aż 4�to�ny

i mie�rzy�ła�pra�wie 10�me�trów�wy�so�ko�ści.
Drzew�ko� zo�sta�ło� wy�ko�na�ne� z gorz�kiej
cze�ko�la�dy�o 65%�za�war�to�ści�ka�kao�Two�-
rze�nie� drzew�ka� za�ję�ło� ar�ty�ście� rów�ny
mie�siąc.�

naj wię cej świą tecz nych lam pek 
w jed nym miej scu

W księ�dze�re�kor�dów�Gu�in�nes�sa�zna�-
lazł� się�Au�stra�lij�czyk,� któ�ry� stwo�rzył� gi�-
gan�tycz�ną�in�sta�la�cję�przed�sta�wia�ją�cą�trzy
bo�żo�na�ro�dze�nio�we�pu�deł�ka�pre�zen�to�we.
Do wy�ko�na�nia� te�go� dzie�ła� po�trze�bo�wał
aż 1 194 380�róż�no�ko�lo�ro�wych,�mi�go�czą�-
cych� świa�te�łek� LED.� Ca�łość� zo�sta�ła
umiesz�czo�na i od�pa�lo�na w cen�trum�han�-
dlo�wym�w miej�sco�wo�ści�Can�ber�ra.�

naj więk sza cho in ka uło żo na z lu dzi 
Co�ro�ku�wie�le�kra�jów�na świe�cie�po�-

dej�mu�je�pró�by�po�bi�cia�re�kor�du�Gu�in�nes�-
sa� w stwo�rze�niu� naj�więk�sze�go� wzo�ru
cho�in�ki�uło�żo�nej�z lu�dzi.�Obec�ny�re�kord
na�le�ży� do miesz�kań�ców� Hon�du�ra�-
su� –� w jed�nym� miej�scu� ze�bra�ło� się

aż 2945� uczest�ni�ków,� któ�rzy� ubra�ni
w zie�lo�ne�oraz�czer�wo�ne�ko�szul�ki� stwo�-
rzy�li�wy�ma�ga�ny�wzór.�Re�kord�pró�bo�wa�li
po�bić�też�miesz�kań�cy�Po�zna�nia,�gdzie�ze�-
bra�ło�się 1055�osób.

naj więk szy św. Mi ko łaj na świe cie
W Por�tu�ga�lii� w okre�sie� świą�tecz�-

nym�po�sta�wio�no�naj�więk�szy�na świe�cie
po�mnik�przed�sta�wia�ją�cy� św.�Mi�ko�ła�ja.
Alu�mi�nio�wo�-że�la�zna�kon�struk�cja�mia�ła
pra�wie 30�me�trów�wy�so�ko�ści� i wa�ży�-
ła 25� ton.� Mo�nu�ment� znaj�do�wał� się
nad rze�ką�Do�uro� i ozdo�bio�ny�był 250
ty�sią�ca�mi�elek�trycz�nych�lam�pek�cho�in�-
ko�wych.� Mon�taż� ca�łej� kon�struk�cji
trwał�aż 8�dni.�

naj wię cej osób w czap kach św. Mi ko ła ja 
Czer�wo�na czap�ka� św.� Mi�ko�ła�ja� to

nie�odzow�ny� sym�bol� świą�tecz�ne�go� świę�-
to�wa�nia.� Wie�dzą� o tym� miesz�kań�cy
Ame�ry�ki,�a kon�kret�nie�sta�nu�Mas�sa�chu�-
setts,� któ�rzy� re�gu�lar�nie� bi�ją� re�kor�dy
w naj�więk�szej� licz�bie� zgro�ma�dzo�nych
w jed�nym�miej�scu�osób�no�szą�cych�czap�-
kę�Mi�ko�ła�ja.�W 2010�w tym�ce�lu�spo�tka�-
ło�się�aż 900�osób�–�wśród�ze�bra�nych�by�-
ły�rów�nież�dzie�ci,�a na�wet�nie�mow�lę�ta.�

naj star szy list do św. Mi ko ła ja
Po�nad 100�lat�te�mu�dwój�ka�ro�dzeń�-

stwa,�Han�nah�i Fred,�po�sta�no�wi�li�na�pi�sać
list�do św.�Mi�ko�ła�ja.�Nie�by�ło�by�w tym
nic�dziw�ne�go,�gdy�by�nie�fakt,�że�list�prze�-
trwał�do dzi�siaj�i jest�wy�jąt�ko�wym�przy�-
kła�dem�te�go,� cze�go�ży�czy�ły� so�bie�dzie�ci
w 1911� ro�ku.� W naj�star�szym� li�ście
do św.�Mi�ko�ła�ja�zna�la�zły�się�proś�by�o ta�-
kie�pre�zen�ty,� jak� lal�ka,�płaszcz�prze�ciw�-
desz�czo�wy�i oczy�wi�ście�sło�dy�cze.�

Źró dło: Https://WWW. Hrs. coM/pl/BloG/po -Go -

dzi nacH/Bo ze -na ro dze nie -po pKul tu rze. HtMl 

10 re kor dów zwią za nych ze świę ta mi 
– ile mie rzy naj więk szy Mi ko łaj na świe cie? 
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Bli sko 800 dzie ci z klu bów z ca łej Pol -
ski, a tak że z Ukra iny wzię ło udział
w III Mi ko łaj ko wej Olim pia dzie Pły -
wac kiej o pu char Oty lii Ję drzej czak,
któ ra za koń czy ła się w nie dzie lę
w Dę bi cy. W trak cie dwu dnio we go
spo tka nia mło dzi pły wa cy i ich ro dzi -
ce mo gli bez płat nie za się gnąć po ra -
dy die te ty ka spor to we go oraz spo tka -
li się z brą zo wą me da list ką igrzysk
olim pij skich w Rio de Ja ne iro Okta -
wią No wac ką.

Im�pre�za� za�koń�czy�ła� bar�dzo� uda�ny
rok�dla�Fun�da�cji�Oty�lii�Ję�drzej�czak,�któ�-
ra� by�ła� głów�nym� or�ga�ni�za�to�rem� dę�bic�-
kich� za�wo�dów.� –�Oprócz�Mi�ko�łaj�ko�wej
Olim�pia�dy� Pły�wac�kiej�mie�li�śmy�w tym
ro�ku� bar�dzo� uda�ny� Oty�lia� Swim� To�ur,
w któ�rym� prze�szko�li�li�śmy 900� dzie�cia�-
ków.�Je�stem�bar�dzo�za�do�wo�lo�na�–�mó�wi�-
ła�Oty�lia�Ję�drzej�czak.

–�Oty�lia�nie�mu�sia�ła�mnie�na�ma�wiać,
bym�tu�przy�je�cha�ła,�bo�bar�dzo�lu�bię�ta�kie
spo�tka�nia.� A po�za� tym� w Tar�no�wie
miesz�ka� ro�dzi�na� mo�je�go� part�ne�ra,� więc
mo�głam�po�łą�czyć�przy�jem�ne�z po�ży�tecz�-
nym�–�do�da�ła�Okta�wia�No�wac�ka,�któ�ra
przy�zna�ła,�że�od igrzysk�sta�ła�się�bar�dzo
roz�po�zna�wal�na.� –� Z jed�nej� stro�ny�mo�je
ży�cie�się�nie�zmie�ni�ło,�bo�tre�nu�ję�tak,�jak
wcze�śniej,� ale� rze�czy�wi�ście� sta�łam� się
bar�dziej�zna�na�–�mó�wi�ła.

Głów�nym� ha�słem� Mi�ko�łaj�ko�wej

Olim�pia�dy� Pły�wac�kiej� w Dę�bi�cy� by�ła
„za�ba�wa� po�przez� sport”.� –� Sta�ra�my� się
stwa�rzać�dzie�cia�kom�jak�naj�wię�cej�atrak�-

cji,�by�po pro�stu�lu�bi�ły�pły�wa�nie.�Tre�ning
pły�wac�ki�by�wa�mo�no�ton�ny,�bo�prze�cież
pły�wa�się�od ścia�ny�do ścia�ny,�a na tym

eta�pie,�na ja�kim�oni�są�te�raz�ra�dość�i za�-
ba�wa�są�naj�waż�niej�sze�–�do�da�ła�Ję�drzej�-
czak,� któ�ra� tra�dy�cyj�nie� już� świę�to�wa�ła

z dzieć�mi�swo�je�uro�dzi�ny.�W trak�cie�so�-
bot�nie�go� otwar�cia� im�pre�zy� otrzy�ma�ła
wiel�ki� i efek�tow�ny� tort,� a wie�czo�rem
spo�tka�ła� się� z dzieć�mi� na dys�ko�te�ce.
Atrak�cją�by�ło�też 1500�lo�dów,�któ�re�tra�-
fi�ły� do mło�dych� pły�wa�ków.� Wcze�śniej
otrzy�ma�li�oni�bar�dzo�bo�ga�te�pa�kie�ty�star�-
to�we.�–�W mo�ich�cza�sach�ta�kich�nie�by�-
ło�–�śmia�ła�się�Oty�lia.

Oty�lia,�któ�ra�ma�za so�bą�suk�ce�sy�nie
tyl�ko�w ba�se�nie,� ale� tak�że�na par�kie�cie,
bo� star�to�wa�ła�w jed�nej� z edy�cji� „Tań�ca
z gwiaz�da�mi”,�do�sko�na�le�ba�wi�ła�się�tań�-
cząc� z dzieć�mi.� –� Ja� świet�nie� czu�ję� się
w to�wa�rzy�stwie�dzie�ci,�a i dzie�ci�do�brze
czu�ją�się�w mo�im.�Po�ka�zu�ję�im,�że�spor�-
to�wiec,� któ�ry� od�no�sił� wiel�kie� suk�ce�sy
mo�że�być�nor�mal�nym�czło�wie�kiem,�któ�-
ry�mo�że�się�z ni�mi�ba�wić�–�do�da�ła.

Choć� Ję�drzej�czak� swo�je� naj�więk�sze
suk�ce�sy�od�no�si�ła�wte�dy,� gdy�więk�szo�ści
uczest�ni�ków�im�pre�zy�w Dę�bi�cy�nie�by�ło
jesz�cze�na świe�cie,�to�i tak�jest�dla�nich
wiel�ką�gwiaz�dą.�–�Naj�waż�niej�sze,� że�nie
jest�tyl�ko�pa�tro�nem�za�wo�dów,�ale�jest�tu�-
taj�z na�mi,�roz�ma�wia� i się�ba�wi.�To�jest
wiel�ka�in�spi�ra�cja�–�mó�wi�ła�Wik�to�ria�Ma�-
ciu�szek,� jed�na�z naj�zdol�niej�szych 14-let�-
nich� pły�wa�czek� w Pol�sce,� któ�ra� bie�rze
udział� nie�mal�we�wszyst�kich� im�pre�zach
or�ga�ni�zo�wa�nych� przez� Fun�da�cję� Oty�lii
Ję�drzej�czak.

pa Weł sKra Ba

Mikołajkowa olimpiada pływacka

Ćwierć wie ku te mu, 3 grud nia 1992
ro ku Ne il Pa pworth, pra cow nik bry tyj -
skie go Vo da fo ne, wy słał pierw sze go
SMS -a do swo ich ko le gów, któ rym zło -
żył ży cze nia z oka zji Świąt Bo że go Na -
ro dze nia. Nie spo dzie wał się, jak ten
krót ki ko mu ni kat zre wo lu cjo ni zu je glo -
bal ną ko mu ni ka cję. 

„Mer�ry� Chri�st�mas”� –� tak� brzmia�ła
treść� SMS�-a,� któ�ry� w swo�im� za�ło�że�niu
miał�być�wy�ko�rzy�sty�wa�ny� je�dy�nie�przez
ope�ra�to�rów,� aby� in�for�mo�wać� klien�tów
o awa�riach�sie�ci�czy�zmia�nach�w ofer�cie.
Szyb�ko� oka�za�ło� się� jed�nak,� że� jest� to
świet�ny� spo�sób� ko�mu�ni�ka�cji,� przez� co
dziś� trud�no� nam�wy�obra�zić� so�bie� ży�cie
bez�krót�kich�wia�do�mo�ści�tek�sto�wych.

sMs – na co dzień i od świę ta
SMS�-y�wy�ko�rzy�stu�je�my�w co�dzien�-

nej� ko�mu�ni�ka�cji� z ro�dzi�ną� i zna�jo�my�mi,
a tak�że� z po�wo�dze�niem� w biz�ne�sie.
Za po�mo�cą�krót�kich�wia�do�mo�ści�tek�sto�-
wych�uma�wia�my�się�na spo�tka�nia,�prze�-
ka�zu�je�my�so�bie�bie�żą�ce�spra�wy�i skła�da�-
my� ży�cze�nia� –� czy� to� pod�czas� po�dro�ży,
le�żąc�w łóż�ku�lub�sto�jąc�w ko�lej�ce.�Na�pi�-
sa�nie�SMS�-a jest�szyb�ki�i pro�ste,�więc�nic
dziw�ne�go,� że� ro�bi� to� prak�tycz�nie� każ�dy
z nas�–�ich�od�bie�ra�nie�i wy�sy�ła�nie�de�kla�-
ru�je� aż 96,5%� Po�la�ków� (da�ne:� ba�da�nie
Ko�mu�ni�ka�cja�SMS�w Pol�sce 2016/17).

Tak�du�ża�po�pu�lar�ność�SMS�-ów�spra�-
wi�ła,�że�zna�la�zły�one�rów�nież�za�sto�so�wa�-
nie�w dzia�ła�niach�mar�ke�tin�go�wych,�usłu�-
go�wych,�ad�mi�ni�stra�cyj�nych,�ban�ko�wych,
a na�wet�w sek�to�rze�służ�by�zdro�wia�i edu�-
ka�cji�–�dziś�mo�że�my�otrzy�mać�po�wia�do�-
mie�nia�o ra�ba�tach�oraz�pro�mo�cjach,�sta�-
tu�sie�re�ali�za�cji�wy�sył�ki,�za�le�głej�płat�no�ści,
kor�kach,�wi�zy�cie�u le�ka�rza�lub�wy�ni�kach
eg�za�mi�nów.�SMS�-y�od�gry�wa�ją�też�waż�ną
ro�lę�w ko�mu�ni�ka�cji�kry�zy�so�wej�–�pol�skie
sa�mo�rzą�dy� co�raz� czę�ściej� ko�rzy�sta�ją
z moż�li�wo�ści� in�for�mo�wa�nia� swo�ich
miesz�kań�ców�o spo�dzie�wa�nych�klę�skach
ży�wio�ło�wych�czy�pro�ble�mach�ko�mu�ni�ka�-
cyj�nych.�Ten�ro�dzaj�ko�mu�ni�ka�cji�spo�ty�ka
się�z du�żą�apro�ba�tą�–�we�dług�ra�por�tu�Ko�-

mu�ni�ka�cja�SMS�w Pol�sce 2016/17, 97%
Po�la�ków�uzna�je�wia�do�mo�ści�od in�sty�tu�cji
pu�blicz�nych� za bar�dzo� przy�dat�ne� lub
przy�dat�ne, 76%� otrzy�mu�je� SMS�-y
od firm�i skle�pów�i po�nad 2/3�de�kla�ru�je,
że� chce� je� otrzy�my�wać� na�dal.�Co� spra�-
wia,�że�po�pu�lar�ność�krót�kich�wia�do�mo�ści
tek�sto�wych�jest�tak�du�ża?

–� Naj�więk�szą� za�le�tą� ko�rzy�sta�nia
z SMS�-ów� jest� przede� wszyst�kim� ich
pro�sto�ta.� Dla� więk�szo�ści� to� naj�bar�dziej
spraw�dzo�na me�to�da� łącz�no�ści,� do�stęp�-
na nie�za�leż�nie� od po�sia�da�ne�go� mo�de�lu
smart�fo�na czy� te�le�fo�nu,� sie�ci� ko�mór�ko�-
wej�i do�stę�pu�do in�ter�ne�tu.�Po�nad�to�każ�-
dy�wie,�jak�na�pi�sać�SMS�i jak�go�wy�słać,
bo�wiem� pro�ces� two�rze�nia� wia�do�mo�ści

jest�krót�ki�i in�tu�icyj�ny�–�mó�wi�Edy�ta�Go�-
dziek,�Mar�ke�ting�&�PR�Ma�na�ger�w plat�-
for�mie�Ser�wer�SMS.�pl.� Je�go�uni�wer�sal�-
ność�po�wo�du�je,�że�cią�gle,�mi�mo�roz�wo�ju
in�nych�form�ko�mu�ni�ka�cji,�cie�szy�się�nie�-
słab�ną�cą�po�pu�lar�no�ścią�–�do�da�je.

25 lat ewo lu cji i roz wo ju
Wy�sła�nie 25� lat� te�mu� pierw�sze�go

SMS�-a za�po�cząt�ko�wa�ło�re�wo�lu�cję�w ko�-
mu�ni�ka�cji� mo�bil�nej� na świe�cie.�Wia�do�-
mo�ści�tek�sto�we�sta�ły�się�pod�sta�wą�do po�-
wsta�nia� no�wych� na�rzę�dzi:� MMS�-ów,
za po�mo�cą�któ�rych�moż�na prze�sy�łać�ob�-
ra�zy�i zdję�cia,�a tak�że�SMS�Vo�ice,�któ�re
po�zwa�la�ją�do�star�czać�wia�do�mo�ści�dźwię�-
ko�we�na�wet�na te�le�fo�ny�sta�cjo�nar�ne.

Na prze�ło�mie XX i XXI w.�po�pu�lar�-

ne� sta�ły� się� rów�nież� tzw.� SMS�-y� Pre�-
mium,� czy�li� wia�do�mo�ści� tek�sto�we
o pod�wyż�szo�nej�opła�cie.�Mi�mo�iż�wią�żą
się� z do�dat�ko�wą�płat�no�ścią,� są� chęt�nie
wy�ko�rzy�sty�wa�ne� do wspie�ra�nia� ak�cji
cha�ry�ta�tyw�nych,�udzia�łu�w kon�kur�sach,
gło�so�wa�niach� oraz� przy do�ko�ny�wa�niu
mi�kro�płat�no�ści.� SMS�-em� moż�na dziś
otrzy�mać� rów�nież� pa�ra�gon� ze� skle�pu,
wy�ko�rzy�stać� go� w pro�ce�sie� za�kła�da�nia
wła�snej�fir�my,�ja�ko�do�wód�są�do�wy,�czy
na�rzę�dzie� w pro�ce�sie� re�kru�ta�cji.� Je�go
za�sto�so�wa�nie� ogra�ni�cza� już� w za�sa�dzie
tyl�ko�kre�atyw�ność.�Na ra�zie�nie�za�no�si
się�więc�na zmia�nę�ro�li�SMS�w na�szym
ży�ciu� i chy�ba�wie�lu� tej� zmia�ny� by� nie
chcia�ło.� Życz�my� mu� za�tem� ko�lej�nych
ju�bi�le�uszy.�

sMs ma już 25 lat!
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Pię�cio�oso�bo�wa� dru�ży�na� Kro�śnień�-
skie�go�Klu�bu�Ky�oku�shin�Ka�ra�te,�pod wo�-
dzą�sen�sei�Ire�ne�usza�Ka�szy�(rów�nież�ja�ko
sę�dzie�go),�wy�pa�dła�re�we�la�cyj�nie,�zdo�by�-
wa�jąc� in�dy�wi�du�al�nie  trzy� me�da�-
le  –� w tym� dwa� ty�tu�ły� Mi�strza� Pol�ski
idru�ży�no�wo�zaj�mu�jąc 2.�miej�sce. Jest�to
naj�lep�szy�wy�nik�Klu�bu�w star�tach�w Mi�-
strzo�stwach�Pol�ski�od szes�na�stu�lat.

Ogrom�ne�bra�wa�dla Kry�spi�na�Pa�ra�-
dy�sza,�Mi�strza�Pol�ski�w ku�mi�te�(ka�te�go�-
ria�–�65�kg)�i brą�zo�we�go�me�da�li�sty�w ka�-
ta.� Ubie�gło�rocz�ny� Wi�ce�mistrz� Pol�ski
Mło�dzie�żow�ców�w tym�ro�ku�po�ka�zał,�że
jest�naj�lep�szy�w Pol�sce�–�pierw�sza�wal�ka
wy�gra�na� przez� ip�pon� po 12� se�kun�dach,
dru�ga�trwa�ła�za�le�d�wie�mi�nu�tę,�w trze�ciej,
fi�na�ło�wej� wal�ce� prze�ciw�nik� po�ko�na�ny
przez�wa�za�ri.�Wkrót�ce�za�mie�ści�my�wal�ki
Kry�spi�na.

Do run�dy� fi�na�ło�wej� ka�ta� Kry�spin,

wy�ko�nu�jąc�tsu�ki�no�ka�ta,�awan�so�wał�z 4.
miej�sca,�by�po per�fek�cyj�nym�wy�ko�na�niu
su�shi�-ho�wejść�do stre�fy�me�da�lo�wej.

Ga�briel� Bo�żek,� de�biut�w za�wo�dach
tak�wy�so�kiej,�mi�strzow�skiej�ran�gi,�za�czął
od zdo�by�cia� Mi�strza� Pol�ski� w ku�mi�te
(ka�te�go�ria�–�80�kg).�Dro�ga�do naj�wyż�sze�-
go�tro�feum�Ga�brie�la�to�trzy�wal�ki,�zde�cy�-
do�wa�nie�wy�gra�ne�przez�za�wod�ni�ka�z sek�-
cji� Je�dli�cze.�Mu�si�my� pod�kre�ślić,� iż�Ga�-
briel�jest�za�wod�ni�kiem�nie�sa�mo�wi�cie�so�-
lid�nym,�cięż�ko�i sys�te�ma�tycz�nie�tre�nu�ją�-
cym�nie�tyl�ko�w do�jo,�ale�i pod�czas�zgru�-
po�wań�da�je�z sie�bie�wszyst�ko,�po�waż�nie
pod�cho�dząc�do rad�tre�ne�rów.

Młod�szy�brat�Ga�brie�la,�Gra�cjan�Bo�-
żek,� w wal�ce� o po�dium� mu�siał� uznać
wyż�szość� prze�ciw�ni�ka.� Jed�nak�że,� jak� na
pierw�szy� start� w Mi�strzo�stwach� Pol�ski,
jest� to� wy�nik� sa�tys�fak�cjo�nu�ją�cy� i je�ste�-
śmy�prze�ko�na�ni,�że�je�śli�Gra�cjan�weź�mie

przy�kład�ze�star�sze�go�bra�ta�nie�dłu�go�i on
bę�dzie�zaj�mo�wał�miej�sca�me�da�lo�we.

Ubie�gło�rocz�ny� brą�zo�wy� me�da�li�sta
Mi�strzostw� Pol�ski� Ju�nio�rów� (ka�te�go�-
ria�–�60�kg)�Pa�tryk�Do�brzań�ski�rów�nież
mógł� zdo�być�me�dal,� gdy�by� nie� kon�tro�-
wer�syj�na�de�cy�zja� sę�dzie�go,�któ�ry,�mi�mo
wska�za�nia� przez� dwóch� sę�dziów� ma�ty,
nie� uznał� ewi�dent�ne�go� wa�za�ri� Pa�try�ka
(wy�raź�nie�ma�wa�shi� ge�ri� na gło�wę� prze�-
ciw�ni�ka).

Ja�kub�Ka�sza,�star�tu�jąc�w ka�ta�i ku�-
mi�te,� co� praw�da� nie�wy�wal�czył�miej�sca
me�da�lo�we�go,�ale�zdo�był�cen�ne�do�świad�-
cze�nie,�„oby�cie”�w za�wo�dach�naj�wyż�szej
ran�gi� –� wie�rzy�my,� ze� ko�lej�ne,� przy�szło�-
rocz�ne�star�ty,�oka�żą�się�dla�Ku�by�„me�da�-
lo�we”.
Kla sy fi ka cja dru ży no wa Mi strzostw
pol ski Mło dzie żow ców (18-21 lat)
1.�Su�wal�ski�KKK�–�13�pkt
2. Kro�śnień�ski�KKK�–�11�pkt
3. Wro�cław�ski�KKK�AiS�Sy�pień�–�10�pkt
Wy�ni�ki�na:�www.ka�ra�te�kro�sno.pl
To�był�już�ostat�ni, 21.�start�za�wod�ni�-

ków�Kro�śnień�skie�go�KKK�w 2017r.
Ma reK Grze siK

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. 

ad res re daK cJi
35-074 Rze szów

ul. Ga łę zow skie go 6/305

tel.  603 790 207

e-mail:s.ga jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
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

WydaWca
Me dia Rze szów 
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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.
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Wy gra 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.

Ma�li� ju�do�cy� i ju�docz�ki� Mil�le�nium
Rze�szów�wy�wal�czy�li�w su�mie 26�me�da�li.

zło to zdo by li: Pa�weł� Sur�del
do 38 kg,�Igna�cy�Dzie�pak�do 30 kg,�Ka�-
mil� Pa�nek� do 50 kg,� Igor� Lam�part
do 60 kg,� Szy�mon� Lam�part� do 34 kg,
Fran�ci�szek�Gre�chu�ta�do 30 kg,�Ju�lia�Dec
do 33 kg,�Szy�mon�Ryn�kie�wicz�do 22 kg,
Le�na�Ku�zia�do 30 kg,�Szy�mon�Nie�miec
do 36 kg. 

sre bro: Ad�rian� De�reń� do 60 kg,
Adam�De�reń�do 50 kg,�Bar�tło�miej�Sob�-
czyk�do 55kg,�Ja�kub�Rzew�nis�do 34 kg,
Igor�Do�mo�wicz�do 38kg,�Aga�ta�Dzie�pak
do 32 kg,�Na�than�Maj�ka�do 38 kg,�Fi�lip
Mu�cha�do 34 kg,�Ni�ko�la�Czach�do 23 kg,
Jan�Bełch�do 21 kg.

Brąz: Szy�mon�Ku�zia�do 46 kg,�Ad�-
rian�By�czek�do 73 kg,�Mi�ko�łaj�Du�liń�ski
do 38 kg,�Na�ta�lia�Ryn�kie�wicz�do 33 kg,
Adam� Du�bis� do 28 kg,� Bru�no� Du�sza
do 23 kg

W tur�nie�ju�wzię�ło�udział 175�za�wod�-
ni�ków�z Pol�ski�i Sło�wa�cji.

Ma reK Grze siK

Międzynarodowy 
Mikołajkowy
turniej Judo 

drużynowe Wicemistrzostwo polski
Młodzieżowców w Koszalinie

http://marekgrzesik.pl/
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