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„Za du ma ny ca ły świat, gdy do bra ta mó wi brat.
Chodź przy sto le ze mną siądź w ten świą tecz ny
czas. Ca ły świat ko lę dę gra” - tak brzmią sło wa
jed nej z naj ład niej szych pol skich pa sto ra łek, któ -
rą usły szeć moż na na pły cie „Za du ma ny ca ły
świat”. Do wspól ne go ko lę do wa nia za pra sza na
niej mło dzież pod egi dą Cen trum Sztu ki Wo kal nej
w Rze szo wie i ze spół Ma ni tou.

Wspa nia łym pol skim świę tom od za wsze to wa rzy -
szą ko lę dy i pa sto rał ki. Cza sem sło wa zwro tek i re fre -
nów umy ka ją pa mię ci, a i nie wszyst kie bo żo na ro dze -
nio we pie śni są po wszech nie zna ne. Pa sjo na ci z Pod kar -
pa cia po sta no wi li te mu za ra dzić, na gry wa jąc naj pięk -
niej sze z nich na pły tę pt. „Za du ma ny ca ły świat”. Pre -
zen to wa nych jest na niej 16 utwo rów - tra dy cyj nych, pa -
trio tycz nych oraz au tor skich - w no wo cze snych aran ża -
cjach. Ryt micz ne i peł ne me lo dii, ale jed no cze śnie bez
nad mier nej in ter pre ta cji, umoż li wia ją śpie wa nie do pły -
ty wszyst kim ze bra nym przy wi gi lij nym sto le. Na pły cie
usły szy my m.in. „Dzi siaj w Be tle jem”, „Lu laj że, Je zu -
niu”, czy mniej po pu lar ny „Za du ma ny ca ły świat” i
„Pół noc już by ła”.

Po mysł na gra nia świą tecz ne go al bu mu, a tak że
opie ka ar ty stycz na, przy go to wa nie i opra co wa nie wo -
kal ne utwo rów to za słu ga An ny Czen czek, dy rek tor
Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie oraz po my sło -
daw czy ni i dy rek tor „Rze szów Car pa thia Fe sti val”.
Aran ża cje in stru men tal ne są na to miast dzie łem An drze -
ja Paś kie wi cza - wo ka li sty, gi ta rzy sty i li de ra ze spo łu
„Ma ni tou”. 

Wy ko naw cy ko lęd to dzie ci i mło dzież z Pod kar pa -
cia, lau re aci kra jo wych i za gra nicz nych fe sti wa li oraz
pro gra mów te le wi zyj nych - so li ści i Gru pa Ar ty stycz na
Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie, ab sol wen ci
CSW oraz so li ści i ab sol wen ci Gim na zjum im. Ja na
Paw ła w No wej Sa rzy nie. Mło dym ar ty stom, śpie wa ją -
cym ko lę dy i pa sto rał ki, to wa rzy szy in stru men tal nie Ze -
spół Ma ni tou. Ich wspól ne gra nie ukła da się w ra do sny
i na stro jo wy, wspa nia ły świą tecz ny kon cert.

Cen trum Sztu ki Wo kal nej 
Pły ta z ko lę da mi po wsta ła dla uczcze nia 15-le cia

Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie. Dzia ła ją ce od
2000 ro ku CSW to naj lep sza szko ła śpie wu na Pod kar -
pa ciu. Jej wy cho wan ko wie ma ją na swo im kon cie po -
nad 700 na gród zdo by tych w ogól no pol skich i mię dzy -
na ro do wych fe sti wa lach pio sen ki w kra ju i za gra ni cą.

To pod kie run kiem An na Czen czek mło dzi ar ty ści roz -
wi ja ją swo je pa sje i za in te re so wa nia, pra cu ją nad emi sją
gło su, in ter pre ta cją pio sen ki, ru chem sce nicz nym z ele -
men ta mi gry ak tor skiej, dyk cją, ubio rem sce nicz nym,
uczą się za sad cha rak te ry za cji. Dzię ki te mu mie li oka zję
wy stę po wać w ta kich pro gra mach te le wi zyj nych, jak
„Two ja Dro ga do Gwiazd”, „Dro ga do Gwiazd”, „Od
przed szko la do Opo la”, „Szan sa na suk ces”, „Prze bo jo -
we dzie ci”, „Fa bry ka Gwiazd”, „No wa Ge ne ra cja” „X
Fac tor”, czy „Mam Ta lent”. Trio Cen trum Sztu ki Wo -
kal nej Mo cha zdo by ło I wy róż nie nie w 46. Kra jo wym
Fe sti wa lu Pio sen ki Pol skiej im. An ny Jan tar „De biu ty”
w Opo lu, a Sa ra Chmiel zo sta ła so list ką ze spo łu Łzy. W
kwiet niu 2012 ro ku gru pa wo kal na CSW Che Don ne
zna la zła się w fi na le pro gra mu TVN - „X Fac tor".
Ucznio wie CSW przy go to wu ją kon cer ty oko licz no ścio -
we i spek ta kle wo kal no -ta necz ne, któ re na sta łe wpi sa ły
się w ka len darz im prez kul tu ral nych Rze szo wa, a tak że
co ro ku ba wią pu blicz ność Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Pio sen ki „Rze szów Car pa thia Fe sti val” (CSW jest
współ or ga ni za to rem tej im pre zy). Wśród tych zre ali zo -
wa nych z naj więk szym roz ma chem trze ba wy mie nić:

„Nie ma jak pom pa”, „Niech ko lę da ser ca
bu dzi”, „LO.BO.GA Chło pa ki”, „Let's
Twist Aga in”, „Naj wię cej wi ta mi ny ma -
ją pol skie dziew czy ny”, „Ka ziu, za ko -
chaj się”, „Pra wy do le we go”. Wszyst -
kie te spek ta kle wy re ży se ro wa ła An na
Czen czek. Ostat nia przy go to wa na
przez nią pre mie ra to wo kal no -ta -
necz ne wi do wi sko pt. „Sie bie dam
po ślu bie”.

Kon cer ty pro mu ją ce 
pły tę i śpiew nik:
Miej ski Dom Kul tu ry w Łań cu cie,

14 grud nia 2014 (nie dzie la), godz. 16.00
Kon cert do bro czyn ny w Łań cu cie na

rzecz Fun da cji Po mo cy Mło dzie ży im. Ja na
Paw ła II „Wzra sta nie”

Sce na na Ryn ku w Rze szo wie, 19 grud nia
2014 (pią tek) - Wi gi lia na Ryn ku godz.15.45

Ga le ria Rze szów, 21 grud nia 2014 (nie dzie la),
godz. 15.00

Naj pięk niej sze ko lę dy i pa sto rał ki na pły cie
„Za du ma ny ca ły świat”
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PODKARPACIE

Czyn ni ków stre so gen nych jest w oko li -
cach świąt bar dzo wie le. Spra wy fi nan so -
we, do bór pre zen tów, ro dzi na z któ rą nie
ma my o czym roz ma wiać, po dział obo wiąz -
ków, sza leń cze za ku py, pre sja cza su, a na -
wet roz plą ty wa nie lam pek cho in ko wych
mo gą pod nieść nam ci śnie nie i wy wo łać
nie przy jem ny stan, utrzy mu ją cy się przez
kil ka ko lej nych dni. Kie dy je ste śmy dzieć -
mi, at mos fe ra świąt udzie la nam się naj -
sil niej. Dzie ci, w do mach któ rych nie ob -
cho dzi się świąt, czę sto nie ro zu mie ją róż -
nic re li gij nych, dla te go mo że być im przy -
kro przez brak pre zen tów i cho in ki. Pa ra -
dok sal nie jed nak kie dy dzie ci te sta ją się
do ro sły mi, nie przy wią zu ją du żej wa gi do
świąt, od po czy wa jąc po pro stu w dni wol -
ne od pra cy i cie sząc się na wszyst kie te
ak tyw no ści, na któ re nie ma ją na co dzień
cza su. 

Ist nie je wie le osób, któ re ma ją jak
naj cie plej sze wspo mnie nia z dzie cię cych
świąt i sta ra ją się prze ży wać je raz jesz cze
w gro nie naj bliż szych. Przed świą tecz ny
stres dzia ła na nich jak mo bi li za cja przed
wy gra ną. Od po wied nie dzia ła nia do ko -
ny wa ne na od po wied nim po zio mie po -
bu dze nia or ga ni zmu (za ku py, sprzą ta nie,
go to wa nie) są dro gą po na gro dę - prze -
mi łą at mos fe rę świą tecz ną. Ist nie je jed -
nak spo ra gru pa osób, któ ra mo bi li zu je
się w zu peł nie in ny spo sób i ina czej prze -
ży wa świą tecz ny czas. Lu dzie, któ rzy w
świę ta ja ko dzie ci za zna li smut ku lub
stra chu, bę dą nie świa do mie po wie lać ten
sche mat we wła snym ży ciu, we wła sne,
już do ro słe, świę ta. 

*Wy obraź my so bie ro dzi nę Ja sia, po -
wiedz my je dy na ka, któ ry ja ko dziec ko
spo ty kał się ze świą tecz ną ner wów ką. Ma -
ma de ner wo wa ła się, że nie uda się wy go -
spo da ro wać na świę ta od po wied niej kwo -
ty, ta ta, zmę czo ny po pra cy, zwle kał z

kup nem cho in ki, karp pły wał w wan nie,
by być nie udol nie za bi ja ny młot kiem, ru -
sza jąc się przez ca ły czas. Jaś mógł sły szeć
awan tu rę ro dzi ców o pie nią dze, któ rych
przed świę ta mi za bra kło, mógł być świad -
kiem kłót ni ma ją cej roz strzy gnąć u któ rej

z je go uko cha nych babć spę dzi wi gi lię,
mógł de ner wo wać się, że nie ma dla ro dzi -
ców pre zen tu pod cho inę. Być mo że sły -
szał, jak w przed świą tecz nym cza sie ma ma
czę ściej mó wi, ja ka jest zmę czo na. Je śli ro -
dzi ce Ja sia by li przed świę ta mi zde ner wo -

wa ni, stre su ją ca at mos fe ra z pew no ścią go
nie omi ja ła. I cho ciaż w koń cu do stał pre -
zen ty, a ko la cja by ła cał kiem przy jem na,
po zo sta ło wspo mnie nie nie po ko ju i świą -
tecz ną at mos fe rę Jaś za pa mię tał ja ko czas
nie przy jem ny i nie zro zu mia ły.

* Gdy Jaś sta je się Ja nem i za kła da
wła sną ro dzi nę, tam ta at mos fe ra (czę sto
nie świa do mie) po wra ca jak bu me rang.
Lu dzie, któ rzy wspo mi na ją Bo że Na ro -
dze nie ja ko czas ro dzin ne go kry zy su, nie -
świa do mie bo ją się świąt i raz jesz cze
prze ży wa ją tam te emo cje. Czę sto sta ra ją
się za wszel ką ce nę unik nąć ta kich świąt,
ja kie pa mię ta ją z dzie ciń stwa - dla te go
for su ją się po nad mia rę, sta ra jąc się za do -
wo lić wszyst kich. Ku pu ją naj więk sze cho -
in ki i naj lep sze pre zen ty, go tu ją naj lep sze
po tra wy, są za wsze go to wi na czas i ma ją
plan na wszyst kie świą tecz ne dni. W tym
wszyst kim sa mi nie od po czy wa ją, nie cie -
szą się świę ta mi, nie ro bią te go, na co ma -
ją ocho tę. Nasz bo ha ter czę sto tak bar -
dzo chce za wszel ką ce nę unik nąć at mos -
fe ry świąt z dzie ciń stwa, że za po mi na
spy tać swo ją Mał go się, ja kie świę ta ona
uzna je za wy ma rzo ne. Pa ra dok sal nie żad -
ne z nich nie jest wte dy szczę śli we, a ma -
ły Jaś ju nior uczy się, że Bo że Na ro dze -
nie to dla ro dzi ny zły czas... Czy moż na
coś na to po ra dzić? Je śli je steś na szym Ja -
siem, po pro stu zwol nij na chwi lę. Za sta -
nów się, jak chcesz spę dzić naj bliż sze
świę ta i cze go po trze bu jesz, aby by ły one
dla cie bie cza sem szczę śli wym i do brym.
Zre zy gnuj z kar pia, je śli go nie lu bisz,
kup no we lamp ki, je śli prze ra ża cię roz -
plą ty wa nie, nie idź do ciot ki, któ rą spo ty -
kasz tyl ko na wi gi lii i wca le nie ma cie o
czym roz ma wiać. Umów się z Mał go sią i
kup cie ra zem, dla sie bie, wspól ny pre -
zent, któ ry ucie szy was obo je. Spró buj
spoj rzeć na te dni ja ko na czas prze zna -
czo ny wy łącz nie dla cie bie i daj so bie pra -
wo do zro bie nia wszyst kie go te go, na co
po pro stu masz ocho tę. 

*Niech nad cho dzą ce świę ta bę dą dla
Cie bie cza sem ja kie go chcesz. Ni gdy cza -
sem, w któ rym co kol wiek "po wi nie neś".

Jak prze trwać świę ta?

Po rad nik dla zner wi co wa nych
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Uro dził się 27 ma ja 1987 ro ku w Gnieź -
nie. Uwiel bia sport. Tre no wał ka ra te, ju
jit su, ca po eirę. Jednk je go naj więk szą
pa sją oka za ła się mu zy ka. Przez czte ry
la ta współ two rzył lo kal ne ze spo ły. W
koń cu zde cy do wał się spró bo wać swo -
ich sił w „X -Fac to rze”. Choć za jął w nim
dru gie miej sce, speł ni ło się je go naj -
więk sze ma rze nie. Wy dał pły tę. Al bum
„Z ca łych sił” szyb ko po krył się zło tem,
a pio sen ki „Na chwi lę” i „Wsta ję” sta ły
się praw dzi wy mi hi ta mi.

- W ze szłym ro ku wy stą pi łeś w II edy cji pro -
gra mu „X -Fac tor”. Nie wy gra łeś go, a jed -
nak to wła śnie o To bie zro bi ło się gło śno,
nie mal z dnia na dzień sta łeś się ido lem.

- Za ją łem w nim dru gie miej sce, czy li
jed nak na po dium (uśmiech). Mi mo, że
nie wy gra łem go tów ki, to i tak osią gną łem
to, co za mie rza łem. Od po cząt ku trak to -
wa łem swój udział w pro gra mie ja ko tram -
po li nę do ka rie ry. I chy ba się uda ło.
Przede wszyst kim mo głem za pre zen to wać
się sze ro kiej pu blicz no ści. No i za in te re so -
wa łem swo ją oso bą wy twór nię pły to wą.
Wła sny al bum to by ło mo je naj więk sze
ma rze nie. Speł ni ło się. Cze go chcieć wię -
cej!
- Krą żek „Z ca łych sił” spodo bał się słu cha -
czom, a pro mu ją ce go sin gle „Na chwi lę” i
„Wsta ję” sta ły się prze bo ja mi. Jed nak nie
jest to tyl ko i wy łącz nie Twój pro jekt, nie fir -
mu jesz go tyl ko wła snym na zwi skiem. To
efekt współ pra cy z Bart kiem Zie lo nym,
ukry wa ją cym się pod pseu do ni mem Tabb. 

- Cie szę się, że sta nę li śmy so bie na dro -
dze (uśmiech). Bar tek za in te re so wał się mo im
gło sem jesz cze na eta pie emi sji „X -Fac to ra”.
Już wte dy wie dział, że chce aby śmy na gra li
coś wspól nie. Nie ża łu ję, bo to zna ko mi ty
kom po zy tor i pro du cent. Po roz mo wach z
wy twór nią, spo tka łem się z nim. Za czę li śmy
roz ma wiać. Oka za ło się, że od pierw szych
słów na da je my na tych sa mych fa lach, zła pa -
li śmy wspól ny ję zyk. Owo cem tej na szej
wspól nej ga da ni ny jest pły ta. Bar tek jest au to -
rem kom po zy cji, ja na pi sa łem tek sty. Wspar -
ła mnie w tym Ka ro li na Ko zak, któ ra zna ko -
mi cie po tra fi ła prze lać na pa pier mo je emo -
cje. Ten al bum jest do słow nie ni mi otu lo ny.
- Ze tknię cie z „X -Fac to rem” nie by ło Two im
pierw szym spo tka niem z mu zy ką.

- Oczy wi ście, że nie, choć szcze rze
mó wiąc pro fe sjo nal nie za in te re so wa łem
się nią do pie ro czte ry la ta te mu.
- Ni by tak, ale mia łeś z nią kon takt od wcze -
sne go dzie ciń stwa.

- Zga dza się. Mój dzia dek grał na
akor de onie, wu jek na uczył mnie grać na
gi ta rze, a ciot ka na du dach. Kie dy spo ty -
ka my się w więk szym gro nie jest na praw dę
we so ło. Świę ta w na szym do mu są jak ty -
po wy jam ses sion (uśmiech).
- A kie dy po ja wił się śpiew?

- W 2010 ro ku w jed nym z po znań -
skich klu bów wła śnie na im pre zie ty pu
jam ses sion od wa ży łem się skon fron to -
wać swój głos z pu blicz no ścią. Wte dy
zna jo mi za pro po no wa li mi za ło że nie
wła snej gru py. Tak po wsta ły Bryt Fun ky,

a póź niej for ma cja Grze gorz Hy ży &
Band.
- W „X -Fac to rze” swo ich sił pró bo wa ła rów -
nież Two ja żo na Ma ja. Nie ba li ście się ry wa -
li za cji?

- Zgła sza jąc się do pro gra mu, w ogó le
nam to przez myśl nie prze szło. Wspie ra -
li śmy się bar dzo, to wa rzy szy li śmy so bie w
po go ni za wspól ny mi ma rze nia mi. Ca ły
czas się po zna wa li śmy, nie tyl ko w sfe rze
mu zycz nej. Jed nak na tej płasz czyź nie na -
sze ocze ki wa nia i wi zje oka za ły się bar dzo
nie spój ne. Każ dy z nas kon ty nu uje swo ją
przy go dę mu zycz ną in dy wi du al nie.
- Obo je do tar li ście do pół fi na łu, w któ rym Ma ja
od pa dła. Od tam tej po ry nie mó wi się o was w
licz bie mno giej. A prze cież ma cie dwóch sy nów
– bliź nia ków. Co się z wa mi sta ło?

- Ni gdy te go nie ko men to wa łem i na dal
nie bę dę. To jest zbyt oso bi sta sfe ra. Niech
for mą mo je go wy ra zu bę dzie mu zy ka. Pew -
ne tek sty za war te na pły cie trą cą nut ką au to -
bio gra fii. To wszyst ko na ten te mat. Wy bacz!
- Za nim na po waż nie po chło nę ła Cię mu zy ka,
ima łeś się róż nych za jęć.

- Zga dza się. In te re so wa ły mnie fi nan -
se, by łem po tro sze biz nes me nem
(uśmiech). Pra co wa łem w ban ku. Po za
tym mo ją dru gą wiel ką pa sją jest sport.
Wie le lat tre no wa łem sztu ki wal ki, m.in. ju
jit su, ka ra te. Mo im ido lem był Bru ce Lee.
Przez dzie sięć lat zaj mo wa łem się tak że ca -
po eirą. Zdo by łem na wet sto pień in struk -
to ra w tej dzie dzi nie.
- A te raz co jest dla Cie bie waż niej sze, sport
czy mu zy ka?

- Spor tu ni gdy się nie wy rzek nę, bo
ko cham czyn ny wy po czy nek, ale si łą
rze czy spadł on na dru gi plan. Po sta no -
wi łem po sta wić wszyst ko na jed ną kar tę,
czy li na mu zy kę. Te raz al bo ni gdy. Sko -
ro mo ja pły ta zo sta ła tak do brze przy ję -
ta, bę dę pró bo wał ro bić ko lej ne kro ki,
by speł niać swo je mu zycz ne ma rze nia.
W tym się speł niam i czu ję na praw dę
szczę śli wy.
- My ślisz już o ko lej nej pły cie?

- Oczy wi ście, wszyst ko się we mnie
ko tłu je. Ale nie chciał bym wy prze dzać fak -
tów, że by nie za pe szyć. Pó ki co, na ra zie
sku piam się na pro mo cji de biu tanc kie go
ma te ria łu.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA
FOT. SO NY MU SIC

Śpie wa ją cy
Bru ce Lee

Roz mo wa z wo ka li stą 

GRZE GO RZEM HY ŻYM
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OKAZJA !!! 
Sprzedam dom drewniany z dużą przeszkloną

werandą przy Zalewie Wilcza Wola.

Działka 21 a- ładnie zagospodarowana.

CENA PROMOCYJNA !!!!
Tel.  696 610 737 , 604 661 232

Już po raz szó sty za pra sza my wszyst kich
mi ło śni ków świąt i fo to gra fii do udzia łu w
kon kur sie fo to gra ficz nym Świeć się z
Ener gą. Cze ka my na zdję cia od da ją ce bo -
żo na ro dze nio wą, peł ną ilu mi na cji at mos -
fe rę do mu, uli cy, ryn ku, czy ogro du. Na au -
to rów cze ka ją na gro dy o łącz nej war to ści
po nad 50 tys. zł.

Kon kurs fo to gra ficz ny roz gry wa ny
jest w dwóch tu rach – re gio nal nej i ogól -
no pol skiej. Zwy cięz ców wy ło nią gło sy in -
ter nau tów i ju ry pod prze wod nic twem Li -
dii Po piel.

Wy sy łaj cie zdję cia i gło suj cie, po dziel -
cie się z na mi po zy tyw ną świą tecz ną ener -
gią! Por tret ro dzin ny, mod ne sel fie, mo że
być na wet zdję cie ko ta przy cho in ce – by -
le w świą tecz nym sty lu. Wy star czy, że ota -
gu jesz je #swiec sie i włą czysz się do kon -
kur su Świeć Się z Ener gą, a   smart fon,
kon so la lub ta blet mo gą być two je!

Za sa dy 
W te go rocz nej od sło nie „Świeć się z

Ener gą” part ne rem kon kur su zo stał wy -
daw ca me dial ny Pol ska pres se, na któ re go
ser wi sach www od by wać się bę dzie gło so -
wa nie i zgła sza nie zdjęć. Do dat ko wym uła -
twie niem jest moż li wość od da wa nia gło su
na wy bra ne zdję cie po przez SMS. 

Etap re gio nal ny – Do kon kur su na
stro nach www dzien ni ków re gio nal nych
każ dy mo że zgło sić do 8 zdjęć. Na tak
po wsta łą ga le rię zdjęć da ne go au to ra,
gło so wać mo że każ dy. Ilość ze bra nych
gło sów zde cy du je o zwy cię stwie w tym
eta pie. Ju ry kon kur su wy bie rze ze zwy -

cię skie go al bu mu naj lep sze zdję cie, któ -
re zo sta nie za kwa li f i ko wa ne do na stęp -
ne go eta pu. Gło sy in ter nau tów za de cy -
du ją tak że o wy róż nie niach dla pię ciu
naj lep szych al bu mów z każ de go wo je -
wódz twa. W każ dym z wo je wództw,
spo śród wszyst kich fo to gra f ii zgło szo -
nych do udzia łu w kon kur sie, ju ry do -
ko na wy bo ru do dat ko wych dzie wię ciu
zdjęć, któ re zo sta ną za kwa li f i ko wa ne
do dru gie go ogól no pol skie go eta pu
kon kur su.

Etap ogól no pol ski - W ry wa li za cji
ogól no pol skiej we zmą udział zdję cia dzie -
się ciu róż nych au to rów z każ de go wo je -
wódz twa. W su mie wy bie rać bę dzie moż -
na spo śród 160 zdjęć. 

Zdję cia ty go dnia
W kon kur sie fo to gra ficz nym Świeć się

z Ener gą moż na tak że zdo być na gro dę
zwy cię ża jąc w za ba wie Zdję cie Ty go dnia.

Spo śród zgło szo nych do kon kur su
zdjęć, raz w ty go dniu, na na szym pro fi lu
fa ce bo ok.com/swiec sie przed sta wi my 10
no mi na cji do na gro dy za naj cie kaw szą fo -
to gra fię. In ter nau ci gło su ją na wy bra ne
zdję cia za po śred nic twem laj ków. Zwy cię -
ża zdję cie, któ re uzy ska naj więk szą licz bę
po lu bień. Udział w za ba wie jest nie tyl ko
szan są na zdo by cie na gro dy , ale rów nież
oka zją do za pre zen to wa nia swo jej pra cy i
zdo by cia gło sów w głów nym kon kur sie.

Za pra sza my do wspól nej za ba wy! Mo -
że to wła śnie Wa sze roz świe tlo ne zdję cia
pod bi ją ser ca fa nów na sze go pro fi lu na
Fa ce bo oku?”

Świeć się z Ener gą

Bo że Na ro dze nie to wy jąt ko wy czas spę -
dza ny w gro nie naj bliż szych, któ ry tra dy -
cyj nie umi la ją nam pre zen ty. Aby nie uj -
rzeć cie nia za wo du na twa rzach naj bliż -
szych, po da ruj my im świą tecz ne pu deł ko
Shi ny Box, w któ rym znaj dzie my wy bór
naj lep szych ko sme ty ków. 

Świą tecz na pro po zy cja Shi ny Box
dla ko biet za wie ra ze staw pro duk tów,
któ re po mo gą zre lak so wać się po co -
rocz nej bie ga ni nie. W pu deł ku znaj du je
się or ga nicz ne, cy na mo no we my deł ko,
któ re pod czas wie czor nej ką pie li po mo -
że wczuć się w świą tecz ną at mos fe rę.

Na to miast po bło gim le ni stwie w wan -
nie ide al nie nada się spe cjal ny, głę bo ko
na wil ża ją cy bal sam do cia ła. Spra wi, że
skó ra zre ge ne ru je się po ca łym dniu spę -
dzo nym w pę dzie. Dla pie lę gna cji twa -
rzy – do bry krem zła go dzi wszel kie po -
draż nie nia spo wo do wa ne mro zem i
spra wi, że oso ba ob da ro wa na pu deł -
kiem bę dzie wy glą dać świe żo i pro mien -
nie. Na to miast cień do po wiek z dro -
bin ka mi bro ka tu ide al nie spraw dzi się
na syl we stro wą za ba wę. Po hucz nej za -
ba wie de li kat ny to nik mi ne ral ny da od -
po cząć zmę czo nej skó rze. 

Po czuj świą tecz ną at mos fe rę
Świę ta to nie tyl ko czas spę dza ny z

ro dzi ną, to rów nież wy jąt ko wa at mos fe -
ra two rzo na dzię ki za pa chom i tra dy -
cyj nym ry tu ałom. Gru dnio wa od sło na
Shi ny Box to ide al ne ze sta wie nie kom -
plet nej pie lę gna cji otu lo ne za pa chem
cy na mo nu, czy li Bo że Na ro dze nie za -
mknię te w wy jąt ko wym pu deł ku. Pięk -
ne, czer wo no -zie lo ne pu de łecz ko zna le -
zio ne pod cho in ką na pew no nie spra -
wi za wo du żad nej lu bią cej o sie bie dbać
ko bie cie. 

***
Shi ny Box to pięk nie za pa ko wa ne

pu deł ko ze sta ran nie wy se lek cjo no wa ny mi
no wo ścia mi ko sme tycz ny mi, do star cza ne
bez po śred nio do Two ich drzwi każ de go
mie sią ca. Shi ny Box umoż li wia za po zna nie
się z naj now szy mi pro duk ta mi pol skich i
za gra nicz nych ma rek ko sme tycz nych.
Wię cej in for ma cji:  http://shi ny box.pl/ 

Po wiedz stop nie tra fio nym pre zen tom
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11 grud nia 2014 r. ru sza po now nie w
McDo nald’s ak cja McHap py Day® - do -
rocz na zbiór ka fun du szy prze zna czo nych
na dzia łal ność Fun da cji Ro nal da McDo nal -
da. Aby wes przeć dzia ła nia or ga ni za cji wy -
star czy ku pić wy jąt ko wą pły tę „Cza ro -
dzie je Uśmie chu 4”, na któ rej wy stę pu ją
zna ni pol scy wy ko naw cy: Ur szu la, Ol ga
Boń czyk, Ha nia Stach, Na ta lia Szro eder,
Da mian Uke je, An drzej Krzy wy oraz  Ra fał
Brzo zow ski. Za śpie wa li oni pio sen ki z re -
per tu aru Maj ki Je żow skiej w no wych
aran ża cjach. 

Ar ty ści zre zy gno wa li z ho no ra riów, a
ca ły do chód ze sprze da ży pły ty zo sta nie
prze ka za ny na re ali za cję pro gra mu Fun da -
cji „NIE no wo two rom u dzie ci”.

Każ de go ro ku re stau ra cje McDo -
nald’s na ca łym świe cie or ga ni zu ją ak cję
McHap py Day® - kam pa nię, któ ra ma na
ce lu zbiór kę fun du szy na pro gra my cha ry -
ta tyw ne pro wa dzo ne z my ślą o cho rych i
po trze bu ją cych po mo cy dzie ciach. W tym
ro ku w dniach 11-31 grud nia, we wszyst -
kich re stau ra cjach McDo nald’s w Pol sce,
bę dzie pro wa dzo na sprze daż pły ty „Cza -
ro dzie je Uśmie chu 4”, na któ rej znaj du ją
się pio sen ki z re per tu aru Maj ki Je żow skiej
wy ko na ne przez zna ko mi tych pol skich ar -
ty stów w no wych, cha rak te ry stycz nych dla
nich aran ża cjach. W na gra niach wy ko naw -
com to wa rzy szy ły dzie ci, lau re aci or ga ni -
zo wa ne go co rocz nie Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Pio se nek Maj ki Je żow skiej „Rytm i
Me lo dia”. 

Pły ta jest już czwar tym wy daw nic -
twem re ali zo wa nym pod wspól nym ty tu -
łem „Cza ro dzie je Uśmie chu”. Pierw szy
krą żek z utwo ra mi z re per tu aru Maj ki Je -
żow skiej uka zał się w czerw cu 2010 r. i zo -
stał sprze da ny w re kor do wym na kła dzie 70

tys. eg zem pla rzy. W cią gu za le d wie dwóch
ty go dni pły ta uzy ska ła sta tus po dwój nej
pla ty ny. We wrze śniu 2011 r. wy da na zo -
sta ła pły ta „Cza ro dzie je Uśmie chu 2” bę -
dą ca kon ty nu acją ak cji, a na kład sprze da -
ży po bił wy nik z po przed nie go ro ku i wy -
niósł bli sko 90 tys. eg zem pla rzy. Trze cia
edy cja rów nież oka za ła się ogrom nym suk -
ce sem: pły ta sprze da ła się w na kła dzie 80
tys. sztuk. 

„Nie zmier nie się cie szę, że po raz ko lej ny
re ali zu je my nasz cha ry ta tyw ny pro jekt mu -
zycz ny, któ ry po wstał z wiel kiej po trze by ser ca

i chę ci po ma ga nia ma łym pa cjen tom” – mó -
wi Maj ka Je żow ska - „Mam ogrom ną na -
dzie ję, że dzię ki na szej pra cy uda się wy cza ro -
wać uśmie chy na twa rzach słu cha czy, i co naj -
waż niej sze, nieść po moc cho rym dzie ciom, któ -
re tak bar dzo po trze bu ją na sze go wspar cia”.

Pły ta „Cza ro dzie je Uśmie chu 4” po ja -
wi się w sprze da ży 11 grud nia 2014 r. i bę -
dzie do stęp na we wszyst kich re stau ra cjach
sie ci McDo nald’s na te re nie ca łej Pol ski.
Koszt pły ty to 8,90 zł. Do chód ze sprze da -
ży te go rocz nej edy cji pły ty za si li re ali za cję
pro gra mu „NIE no wo two rom u dzie ci”. 

W ra mach te go pro gra mu Fun da cja
pro wa dzi ogól no pol skie szko le nia le ka rzy
pod sta wo wej opie ki zdro wot nej słu żą ce
wcze sne mu roz po zna wa niu no wo two rów,
ul tra so no gra ficz ne ba da nia prze sie wo we
dzie ci oraz pro wa dzi Po kój Ro dzin ny w
In sty tu cie – Po mni ku Cen trum Zdro wia
Dziec ka w Mię dzy le siu. Je sie nią 2014 r.

Fun da cja roz po czę ła naj więk szy ze swo ich
do tych cza so wych pro jek tów. Jest nim bu -
do wa pierw sze go w Pol sce Do mu Ro dzin -
ne go, ho te lu dla ro dzin ma łych pa cjen tów
Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Dzie cię ce go w
Kra ko wie -Pro ko ci miu, któ re go mi sją jest
stwo rze nie praw dzi we go „do mu po za do -
mem” dla ro dzi ców naj cię żej cho rych
dzie ci.

Dla na szych naj młod szych czy tel -
ni ków ma my nie spo dzian kę.

5 osób, któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią do re dak cji 18 grud nia,

o godz. 10 otrzy ma ze staw 3 płyt.

Gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej 
już po raz czwar ty wspie ra ją Fun da cję Ro nal da McDo nal da 
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Zi ma to dla kie row ców naj trud niej sza po -
ra ro ku. Ni skie tem pe ra tu ry, szyb ko za pa -
da ją cy zmrok, lód oraz śnieg znacz nie
utrud nia ją jaz dę. 

Pa mię taj my, że wpływ na do brą wi -
docz ność pod czas jaz dy zi mą ma nie tyl -
ko oczysz cze nie szyb z lo du lub śnie gu.
Cięż kie za da nie cze ka też w tym okre sie
wy cie racz ki. Bar dzo waż ne, aby śmy za dba -
li o ich od po wied ni stan tech nicz ny. Wy -
mia na wy cie ra czek nie jest skom pli ko wa -
na ani kosz tow na, ma jed nak bar dzo du -
że zna cze nie dla za pew nie nia do brej wi -
docz no ści. Przed se zo nem zi mo wym ko -
niecz nie sprawdź my stan piór, po mo gą
nam w tym spe cja li ści ogól no pol skich
ser wi sów Nord Glass. Wy jąt ko wo cie ka -
wym oraz in no wa cyj nym po my słem dba -
nia o szy by zi mą, jest wy ko na nie spe cjal -
nej po wło ki hy dro fo bo wej w ser wi sie
Nord Glass. Do pod da nych hy dro fo bi za -
cji szyb bocz nych oraz czo ło wej sła biej
przy le ga ją wszel kie go ro dza ju za nie czysz -

cze nia, a tak że szron i lód, któ re ła twiej
jest usu nąć z ich po wierzch ni. Jed no ra zo -
wy za bieg nie jest kosz tow ny, a po zwa la
cie szyć się efek tem „nie wi dzial nej wy cie -
racz ki” przez oko ło 15 ty się cy ki lo me trów
w przy pad ku szy by przed niej i aż 60 ty się -
cy w przy pad ku szyb bocz nych. Trud ne
wa run ki pa nu ją ce zi mą na dro gach skut -
ku ją też zwięk szo nym ry zy kiem po wsta -
wa nia uszko dzeń po jaz dów, a szcze gól nie
na ra żo ne są po wierzch nie szyb. Nie wiel -
kie de fek ty moż na usu wać w wy spe cja li zo -
wa nych ser wi sach Nord Glass, ale za le ży
to od wiel ko ści i po ło że nia od pry sku lub
pęk nię cia. Ge ne ral nie do na pra wy kwa li fi -
ku je się więk szość uste rek, któ rych śred ni -
ca nie prze kra cza 24 mm tj. śred ni cy mo -
ne ty 5 zł i któ re znaj du ją się przy naj mniej
10 cm od kra wę dzi szy by. Wstęp nej dia -
gno zy po wsta łych w tra sie uszko dzeń mo -
że my do ko nać za po mo cą dar mo wej apli -
ka cji na smart fo ny, udo stęp nio nej przez
fir mę Nord Glass. 

Do bre wi do ki na zi mę. Jak za dbać
o szy by w sa mo cho dzie? W czwar tek w Ze spo le Szkół Kształ ce nia

Usta wicz ne go przy uli cy Su char skie go 4
w Rze szo wie od by ła się po ka zo wa lek cja
fut bo lu ame ry kań skie go. 

Na za pro sze nie dy rek to ra szko ły Pa na
Bog da na Rą cze go oraz na uczy cie la wy cho -
wa nia fi zycz ne go Pa na mgr Pio tra Ku stry
przy by li za wod ni cy Tej py.pl Rze szów Roc -
kets – Da niel Kra wiec (QB - roz gry wa ją cy),
Ja kub Chle bi ca (WR - skrzy dło wy) i To -
masz Tit tin ger (RB - ata ku ją cy).

Pod czas 90-mi nu to wej lek cji ucznio wie
mie li oka zję po znać za sa dy tej gry, przy mie -
rzyć strój do fut bo lu oraz spró bo wać sił
pod czas prze pro wa dzo ne go tre nin gu. 

Lek cję oglą da ło oko ło 100 uczniów, a
15-stu z nich wzię ło czyn ny udział w za -
pre zen to wa nych ćwi cze niach i za gra niach.

Za do wo lo ny z fre kwen cji był To masz
Tit tin ger, wi ce pre zes „Ra kiet”. – Cie szę się,
że na dzi siej szy po kaz przy szło tak du żo
uczniów. Fut bol ame ry kań ski to ma ło zna -

na w Pol sce dys cy pli na, ale ci, któ rzy ją
po zna li po twier dzą, że jest nie sa mo wi cie
wi do wi sko wa i atrak cyj na za rów no dla wi -
dza jak i za wod ni ków. Od dwóch mie się -
cy moc no tre nu je my przy go to wu jąc się do
przy szło rocz ne go se zo nu, ale rów no cze -
śnie pro wa dzi my ak cje ta kie jak dzi siej sza
w tej szko le, by przy bli żyć fut bol jak naj -
więk szej licz bie osób jed no cze śnie za chę -
ca jąc do jej upra wia nia w na szym klu bie.

MA REK GRZE SIK

Po ka zo wa lek cja fut bo lu ame ry kań skie go
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