
N O W Y  S Ą C Z  |  L I M A N O W A  |  G O R L I C E  |  K R Y N I C A  |  M U S Z Y N A  |  P I W N I C Z N A  |  S T A R Y  S Ą C Z  |  M S Z A N A  D O L N A  |  G R Y B Ó W  |  B O B O W A  |  B I E C Z

www.dts24.pl GAZETA 
BEZPŁATNA
Nr 9 (226), 
5 marca 2015
Nakład 13 000

REKLAMA

1212

OTWARTE

Ju¿ od 07.03.2015

Nowy S¹cz ul. Lwowska 154a, tel. 18 888 02 82   HURT-DETAL
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DOBRY  TYGODNIK SĄDECKI

Gdyby stworzyć ran-
king pięciu najbardziej 
wpływowych kobiet 
w Nowym Sączu, Kry-
styna Baran byłaby jedną 
z nich. Gdyby stworzyć 
ranking silnych kobiet 
sukcesu w sądeckim biz-
nesie, z pewnością by go 
wygrała, bo jako jedyna 
kobieta zarządza dużym 
przedsiębiorstwem o eu-
ropejskiej marce – firmą 
Wiśniowski. Jaka jest 
sądecka kobieta sukcesu? 

Opowieść KRYSTYNY BARAN, 
i nie tylko jej, 
w „Sądeczance”, 
magazynie o kobietach 
– do czytania nie tylko 
dla kobiet.
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

REKLAMA

Byłeś świadkiem interesującego 
zdarzenia? Masz dobre czy złe 
informacje, o których powinni 
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 
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- I JESTEŚ NA BIEŻĄCO

Działając cicho, bez rozgłosu...
Bez ideologii, bo nie o spor  o wyższości jednej płci nad dr gą chodzi. 
„Sądeczanka” – specjalne wydanie „Dobrego Tygodnika Sądeckie-
go” – to magazy  o kobietach, nie t lko dla kobiet. Powiedziałaby , 
że – mimo wszystko – bardziej z ukłonem w st onę panów... 

Czy am właśnie na par erskim por alu wMediach, że „kobiet  rządzą 
w Szczawnicy”. Działają cicho, bez rozgłosu, ale jak t zeba, pot afią za-
znaczyć swoją obecność. Podobno w góralskim st lu wtarg ęł  do gabi-
net  bur ist za, wieszając mu na oknach firanki, rozkładając szpilki... 

Może nie zdradzę wielkiej tajemnicy fir y, jeśli powiem, że w Wydaw-
nict ie Dobre, wydawcy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” 80 procent 
załogi stanowią kobiet . Działają cicho, bez rozgłosu. Ale – jak sł sz-
nie zauważył redaktor senior – kiedyś to musiało nastąpić...

Redaktora, jak i innych mężczyzn, którzy z niepokojem zauważyli 
zmianę „firanki” na okładce, prag ę uspokoić, że „Sądeczanka” nie 
zastąpi dot chczasowego charakter  t godnika. Piękno t zeba bo-
wiem dawkować. Ty  bardziej, gdy połączy y je z niespot kaną ener-
gią, pasją i poświęceniem. 

Działając cicho, bez rozgłosu, znamy g anice Waszej wy zy ałości. 
Pora byście poznali i nas... Sądeczanki. 

KATARZYNA GAJDOSZ
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MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Powodów przybierania na wadze jest wie-

le: niewłaściwe nawyki żywieniowe, siedzą-

cy tryb życia, zmiany zachodzące w cie-

le w czasie ciąży czy menopauzy. Jednak 

skutek zawsze jest ten sam – niezadowo-

lenie ze  swojego wyglądu. Nie wiesz jak 

poradzić sobie ze  zbędnymi kilograma-

mi? Przyjdź do dietetyka Naturhouse – po-

możemy spełnić Twoje marzenia o szczu-

płej sylwetce!

Czym grozi nadwaga?
Mimo, że  przyczyny gromadzenia zbęd-

nych kilogramów są  przeróżne, zazwyczaj 

wszystkie prowadzą do wystąpienia prędzej 

czy później problemów zdrowotnych. Zbyt 

duża masa ciała jest jednym z czynników roz-

woju schorzeń takich jak nadciśnienie, miaż-

dżyca czy cukrzyca. – mówi Beata Prusińska, 

dietetyk Naturhouse. Nadwaga może powo-

dować problemy ze stawami, bezsennością, 

narządami wewnętrznymi, a nawet przyczy-

niać się do występowania niektórych nowo-

tworów. Łapiesz zadyszkę przy wchodzeniu 

po schodach lub masz problem z założeniem 

skarpetek? Nie bagatelizuj problemów zwią-

zanych z nadmierną masą ciała, bo zdrowie 

masz przecież tyko jedno. 

Jak skutecznie pozbyć się nadmiaru 
kilogramów?

Jedyną skuteczną metodą walki z nadmier-

nymi kilogramami jest trwała zmiana nawy-

ków żywieniowych. Właściwy sposób odży-

wiania, dopasowany do naszego organizmu 

i  trybu życia, pomoże pozbyć się nadwagi 

i nieprzyjemnych dolegliwości z nią związa-

nych. Bardzo ważne jest jednak, aby kurację 

odchudzającą przeprowadzić pod okiem spe-

cjalisty – diety podejmowane na własną rękę, 

często wzorowane na  kolorowych czasopi-

smach czy internecie, nie zawsze mogą być 

skuteczne w naszym konkretnym przypadku, 

a tym bardziej bezpieczne. Dokładny wywiad 

dietetyczny i zdrowotny oraz badanie skła-

du ciała prowadzone przez dietetyka pomogą 

znaleźć przyczynę nadmiaru kilogramów oraz 

dobrać optymalną metodę walki z nią.– mówi 

Beata Prusińska. Dzięki wsparciu eksperta 

ds. żywienia, możesz mieć pewność, że od-

chudzanie będzie zdrowe i  bezpieczne, 

a sama dieta pełnowartościowa i odpowied-

nio zbilansowana. Dodatkowa suplemen-

tacja wspomoże zachodzące w organizmie 

zmiany, a jeśli braknie Ci motywacji, cotygo-

dniowe spotkania z dietetykiem Naturhouse 

na pewno zmobilizują Cię do dalszego działa-

nia. Nie masz odwagi? Przełam się!

Z  powodu tuszy nie chodzisz na  basen, 

masz kłopot z kupnem ubrań, a w weeken-

dy zamiast spotykać się ze znajomymi wolisz 

zaszyć się w domu? Jeśli wstydzisz się swo-

ich problemów z wagą, nie jesteś sam. Wsty-

dzisz się nawet pójść do dietetyka? Nie jesteś 

w tym odosobniona/y, jednak dokąd zapro-

wadzi Cię takie myślenie? W  ślepą uliczkę 

– problem będzie narastał, a Tobie coraz trud-

niej będzie sobie z nim poradzić. Dlatego nie 

miej obaw i umów się na konsultację z die-

tetykiem Naturhouse. Jeśli marzysz o szczu-

płej sylwetce, pomyśl, że  podejmując teraz 

kurację, już w najbliższe wakacje bez wstydu 

pokażesz się na plaży czy basenie, nie bę-

dziesz mieć problemu, żeby kupić sukienkę, 

która Ci się podoba, a koleżanki będą zazdro-

ścić Ci figury. Oprócz zmiany sposobu odży-

wiania, zmieni się też Twoje życie – zyskasz 

pewność siebie i energię, której do tej pory Ci 

brakowało. Odważ się i zrób pierwszy krok!

Umów się na konsultację
Już dziś umów się na bezpłatną konsul-

tację z  dietetykiem Naturhouse. Podczas 

spotkania zważysz się, zmierzysz, spraw-

dzisz również zawartość tkanki tłuszczowej 

i  wody metabolicznej w  swoim organizmie. 

Ekspert przeprowadzi z Tobą wywiad diete-

tyczny, aby móc ustalić przyczynę problemów 

z wagą i zaproponować odpowiednią kurację 

– by cały proces zachodził w zdrowy i racjo-

nalny sposób. Pomożemy Ci spełnić marze-

nia o szczupłej sylwetce!

Spełniamy marzenia o szczupłej sylwetce

ul. Długosza 13, 

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 531 17 97

W Etc... małe zamieszanie. Klient-

ki kawiarni pochylone nad właści-

cielką, która trzyma w ręku folder 

z  próbkami tkanin obiciowych. 

Tapicer ma przyjść lada chwila... 

– Ta fuksja na kanapie zrobi praw-

dziwe: Wow! – mówi jedna.

– No tak, ale czy to praktyczne? 

Może lepiej poduszki w fuksji, a ka-

napa szara – stwierdza druga.

–  To  już nie da takiego efektu 

– dodaje kolejna, która właśnie przy-

szła po swoje ulubione ciasteczka.

– Wiem, a może dodatkowy me-

bel załatwi sprawę... – rzuca przelo-

tem kelnerka Zosia. 

W  końcu, jeszcze przed przyj-

ściem tapicera, udaje się znaleźć 

zadowalające wszystkich rozwią-

zanie. Jakie? Wszystkiego zdradzić 

nie możemy... 

 – Niecodzienna narada? – py-

tam właścicielki kawiarni Beaty 

Cetery–Królikowskiej.

– Ależ skąd. Takie dyskusje to tu-

taj codzienność. Teraz akurat ja chcę 

odświeżyć wystrój wnętrza kawiar-

ni, ale jutro może chcieć coś zmie-

nić w swoim domu któraś z klientek 

i pewnie tutaj chętnie przedyskutuje 

sprawę z koleżankami.

– Nie przeszkadza Pani, że ktoś 

ingeruje w Pani wizję lokalu?

–  Nie traktuję Etc... jako „moje-

go lokalu”. To miejsce moich klien-

tów. Oni mają się tu dobrze czuć. Oni 

przecież go tworzą. 

– Założyła Pani od początku, 

że Etc... będzie kawiarnią kobiet?

– W żadnym wypadku. To się za-

działo samoistnie i nawet nie wiem 

kiedy. Z założenia Etc... miała być... 

winiarnią. Przynajmniej takie pla-

ny miał mój mąż. Ale to ludzie two-

rzą miejsce. Więc gdy okazało się, 

że coraz więcej kobiet tu przycho-

dzi, tu chce przebywać, siłą rzeczy 

zweryfikowaliśmy zamiary.

– Z winiarni męża pozostało 

w Etc... dobre wino.

–  Niech będzie, że  wybór win 

to  męża działka. Reszta należy 

do mnie, a właściwie do klientów. 

Tak naprawdę wszystko, co dzieje 

się w kawiarni, jest ich dziełem. Ktoś 

zaproponował, żeby zaprosić tu ze-

spół jazzowy, i  tak teraz co  mie-

siąc koncertujemy. Innym razem 

padła propozycja wywieszenia ob-

razów młodych artystów. Dekora-

cja ścian ciągle się więc zmieniała. 

Ostatnio natomiast zrobiliśmy wer-

nisaż „Zwierzaków–Cudaków” Ka-

roliny Brodowskiej (żony Morsa) i już 

w kalendarzu mam zapisane kolej-

ne otwarcia miniwystaw. Stylistka 

Ewa Berdychowska z  kolei znala-

zła w Etc... miejsce na prowadzenie 

swoich warsztatów dla kobiet. Do-

radza, jak, co i kiedy nosić. A pani 

projektująca  szmaciane zabawki, 

organizuje okazjonalne warsztaty 

dla dzieci – najbliższe będą przed 

wielkanocnymi świętami, a później 

przed Dniem Matki.

– Co będzie działo się w Etc... 

w Dniu Kobiet?

– I znów to jedna z klientek zapro-

ponowała, jak ten dzień może wy-

glądać w Etc... Marzyła o zorganizo-

waniu tu wieczorka z poezją, prozą 

i muzyką. 7 marca zapraszam więc 

na organizowane przez nią spotkanie 

„Kobiety, kobietki etc...”. A  w  nie-

dzielę, 8 marca, każda z pań, która 

zawita do kawiarni, otrzyma od nas 

niespodziankę. Będzie również szan-

sa na wylosowanie zabiegów w SPA.

– Biżuteria w kawiarni, pokazy 

mody to też pomysł klientów?

–  To  dzieło przypadku. Będąc 

w Warszawie, szykując się do waż-

nej, rodzinnej uroczystości, na któ-

rej chciałam ładnie wyglądać, kuzyn-

ka zabrała mnie w pewne tajemnicze 

miejsce. To nie był zwykły sklep z bi-

żuterią przy głównej handlowej uli-

cy. Mieścił się w podwórzu kamieni-

cy. Już z daleka biła od niego magia. 

W środku biżuteria była praktycznie 

wszędzie, a  sprzedawczyni dodat-

kowo odkrywała przede mną kolejne 

zaczarowane szufladki. Pomyśla-

łam, że  ten klimat pasuje do Etc... 

Nieśmiało zapytałam właścicielki, 

czy widziałaby tę biżuterię w... ka-

wiarni. I  tak zaczęła się współpra-

ca z Katarzyną Rychlewską i jej fir-

mą Kate&Kate. Myślę, że pojawienie 

się w Etc... biżuterii było przełomo-

wym momentem dla kawiarni i po-

ciągnęło dalsze zdarzenia: pokazy 

mody, warsztaty stylizacji etcete-

ra, etcetera... 

– Jakiś ukłon w stronę panów?

– Owszem był, nawet niedawno, 

i  też za namową klientek (śmiech). 

Kiedy zaczęliśmy organizować kon-

certy, panie bardzo chciały wycią-

gnąć na  nie swoich mężów. Pa-

nowie kręcili nosami, bo  w  karcie 

mamy wina, a oni jednak wolą słu-

chać muzyki przy piwie. Więc, spe-

cjalnie dla żon, które chciały wyjść 

do Etc... z mężami, wprowadziliśmy 

do karty piwa. Wystawiliśmy je na-

wet na ladę, bo panowie nie chcie-

li wierzyć. Gdy się przekonali, po-

szli o  krok dalej, pytając: –  A  lane 

jest? Przykro mi, ale lane tu już nie 

pasuje... (śmiech). Ale zauważyłam, 

że coraz częściej odwiedzają Etc... 

też ojcowie z dziećmi. Jeden tatuś 

nawet przyjeżdża tu z synami z Lu-

blina. Zawsze, będąc gdzieś w oko-

licy, wstępują tu pobić swój rekord 

zjedzonych ciastek. Ostatnio ich ra-

chunek, na którym życzą sobie, by 

pojedynczo wybijać wszystkie sma-

kołyki, mierzył ponad pół metra...

Kobiety pokochały to miejsce 

Myślę, że pojawienie się w Etc... biżuterii Kate&Kate było przełomowym 

momentem dla kawiarni i pociągnęło dalsze zdarzenia: pokazy mody, 

warsztaty stylizacji, koncerty etcetera, etcetera... 

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Etc... Nowy Sącz, ul. Romanowskiego 4
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Ewa Szostek tel. 607-082-452, www.ewka8.wellu.eu

Małgorzata Kłosowicz tel. 604-600-942, www.magnolia.wellu.eu

DLACZEGO WELLU...?

PRODUKTY:
–  unikalne, 

naturalne, 

skuteczne, 

bezpieczne.

ZDROWIE:

–  wzmocnienie, naprawa 

i regeneracja organizmu.

URODA:
– poprawa wyglądu 

–  naturalnie, bezpiecznie, 

długotrwale.

CZAS 
REWOLUCJI 

BEZ SKALPELA

Pewnie każda z Was słyszała po-

wiedzenie, że jeżeli chcesz zrzu-

cić zbędne kilogramy, nie po-

winnaś nic jeść po  godzinie 18. 

Oczywiście, ale tylko wtedy, kie-

dy idziesz spać o 20–21. Natomiast 

wszystkie osoby, które chodzą 

spać później, powinny zjeść kola-

cję na dwie godziny przed zaśnię-

ciem. Tak więc godzina 18. obo-

wiązuje tylko u niektórych osób. 

Drugim najczęściej powtarzanym 

mitem, bardzo mocno zakorzenio-

nym w naszej mentalności, jest nie-

spożywanie pieczywa i ziemniaków, 

bo  od  nich tyje się najwięcej. Pie-

czywo to przede wszystkim źródło 

dużej ilości węglowodanów, które 

w naszej codziennej diecie powinny 

zajmować ok. 60%. Ciemne pieczy-

wo razowe (również z mąki pszen-

nej lub żytniej), bo takie powinniśmy 

wybierać, zawiera sporą ilość błon-

nika, a także witamin E i B oraz że-

laza, magnezu i fosforu. Jedna krom-

ka razowego chleba to około 70 kcal 

(w tym 5,9 błonnika). A co z ziemnia-

kami? Są one bogate w potas, ma-

gnez, żelazo, fosfor, wapń, cynk, 

miedź, mangan, witaminę A, B1, B2, 

B3, B6, C, D, E i K, PP, błonnik oraz 

skrobię. Ważny jest sposób przygo-

towania ziemniaków. Ziemniaki go-

towane na parze lub w mundurkach 

są najzdrowsze, ponieważ nie tracą 

cennych składników odżywczych 

i witamin.

Błędem w żywieniu jest wybiera-

nie diet „cud”, dzięki którym szyb-

ko stracimy zbędne kilogramy. Ra-

cjonalne żywienie zakłada, że każdy 

posiłek w ciągu dnia powinien być 

bogaty we wszystkie składniki od-

żywcze, czyli węglowodany, biał-

ka i tłuszcze. Oczywiście ze wzglę-

du na porę dnia zmieniać się będą 

proporcje i rodzaj wybieranych pro-

duktów. Tylko takie podejście za-

pewni płynną utratę masy ciała bez 

efektu „jojo”.

Kolejny mit: nie jedz po ćwicze-

niach, bo dopiero co spaliłaś zbędne 

kalorie. Po treningu posiłek jest bar-

dzo ważny ze względu na fakt, że zo-

stały zużyte białka z mięśni i glikogen 

mięśniowy i ich braki należy uzupeł-

nić. Nieprawdą jest, że, nie zjadając 

posiłku po  treningu, organizm bę-

dzie czerpał energię z tkanki tłusz-

czowej. Ale o tym szerzej opowiemy 

już w następnym artykule.

Ostatni posiłek 
jemy o 18… czyli 

o mitach w żywieniu
OBYCZAJE.  Kursy językowe, tańca, 
podróże, warsztaty artystyczne, za-
jęcia sportowe czy kulturalne… Spo-
sobów na spędzenie wolnego czasu 
jest wiele, a ofert nieprzebrana ilość. 
Gdzie ich szukać? Proszę nie szukać, 
zrobimy to za Państwa. 

Wydawnictwo Dobre, wydawca 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, 
organizuje I Sądeckie Targi Cza-
su Wolnego. 10 maja, odwiedzając 
Centrum Handlowe Gołąbkowice 
w Nowym Sączu, będzie można wy-
bierać z wachlarza ofert, które są-
deczanom i wszystkim odwiedza-
jącym region, proponują firmy oraz 
instytucje publiczne. 

– Jedni lubią czas spędzać 
z przyjaciółmi, inni preferują ak-
tywność, a niektórzy chcą wyko-
rzystać wolne chwile na przykład 
na dokształcanie się lub podróże. 
Organizując Targi, wychodzimy 
naprzeciw zarówno wystawcom, 
jak i ich klientom, którzy w jednym 
miejscu na pewno wybiorą ofer-
tę odpowiadającą ich oczekiwa-
niom – mówi Wojciech Molendo-
wicz, prezes Wydawnictwa Dobre. 

Taki przegląd propozycji, jak 
spędzić czas wolny, może okazać 
się inspirujący, bowiem atrakcje, 
jakie proponują wystawcy, są bar-
dzo zróżnicowane. I po to organi-
zujemy Targi – by je zaprezento-
wać i jednocześnie pozwolić odkryć 
nowe pasje, jakie drzemią przecież 
w każdym z nas, a które, być może, 
nie miały sposobności dać o sobie 
znać. Ktoś chciałby nauczyć się tań-
czyć, zastanawia się jednak, która 
z form tej aktywności będzie odpo-
wiadała jego gustom, inny chciałby 
poznać miejsca, gdzie można wy-
pić smaczną kawę w towarzystwie 
znajomych czy pobawić się ze swo-
imi dziećmi, a jeszcze inny szuka 

właśnie towarzystwa osób o podob-
nych zainteresowaniach. 

– To ma być swoista wymiana 
doświadczeń i pomysłów. Krótko 
mówiąc – podróż po możliwościach, 
jakie oferuje Nowy Sącz i okolice 
– dodaje Molendowicz, zachęcając 
do udziału w Targach wszystkie firmy 
i instytucje, których oferty mogą po-
większyć wachlarz sposobów na spę-
dzanie wolnego czasu w regionie, 
a zainteresowanych nimi zaprasza 
– 10 maja – do Centrum Handlowe-
ho Gołąbkowice.  (WD) 

I Sądeckie Targi Czasu Wolnego 

Wszystkie osoby, firmy oraz in-
stytucje, zainteresowane za-
prezentowaniem swoich pomy-
słów i ofert na I Sądeckich Targach 
Czasu Wolnego, zapraszamy 
do kontaktu. 
„Dobry Tygodnik Sądecki” Biu-
ro Reklam i Ogłoszeń, tel.: 18 544–
64–41, e–mail: reklama@dts24.pl; 
adres – ul. Żywiecka 25 Nowy 
Sącz. Więcej informacji znajdą 
Państwo również na stronie: 
www targiczasuwolnego.dts24.pl.

Królowa fasoli
Fasola z Doliny Dunajca jest jej miłością, a promocja 
warzywa życiową misją. -  Trzeba w to włożyć całe ser-
ducho. Widzą to w mojej pracy wnuki i teraz wymyślili, 
że jestem królową fasoli – śmieje się Janina Molek. 

Gospodyni z Gródka nad Dunajcem zapragnęła, żeby 
jej fasolowe przysmaki trafiły na sklepowe półki. 
Od roku pracuje nad wprowadzeniem tego pomy-
słu w życie. I wszystko wskazuje na to, że  będzie 
je można kupić w jednym z krakowskich sklepów 
z produktami regionalnymi jeszcze w tym miesią-
cu. To jednak nie koniec, bo Janina Molek chce, żeby 

produkty trafiły także do sklepów w Nowym Sączu 
czy Rożnowie. - Nie wszyscy jedzą mięso, a fasola 
może je świetnie zastąpić – uważa gospodyni. - To 
nie są sztuczne dania, dominują w nich warzywa. 
Nie chciałabym, żeby to była masowa produkcja, 
do dużych sklepów. Nie ma takiej możliwości i nie 
chciałabym tego - zaznacza. Pani Janina podkreśla 
też, że z fasoli można wyczarować całą gamę dań, 
zarówno na słodko, jak i na słono. Z Czytelnikami 
„Sądeczanki” dzieli się jednym z przepisów. 

KRYSTYNA PASEK 

FASOLOWY CWIBAK Z BAKALIAMI
SKŁADNIKI:
- dwie szklanki fasoli,
- pół kostki masła,
- cukier waniliowy,
- łyżka mąki kartoflanej,
- 2 dkg drożdży,
- 1 jajko,
- sól,
- bakalie.
SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
Zmielić gotowaną fasolę, dodać roztopione masło, 
cukier, drożdże, jajko, mąkę kartoflaną. Drożdże roz-
puścić w soli. Dołożyć bakalie. Wszystko dokładnie 
wymieszać i wlać do foremki. Włożyć do piekarnika 
na 180ºC na 50 minut.

FOT. FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA, W RAMACH 
REALIZACJI PROJEKTU PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA

LOKALNE SMAKI

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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Zatrudniał ciężarne i pobierał 
od nich pieniądze, za które miał 
opłacać ich składki ZUS. Kobiety 
chciały w ten sposób nabyć prawo 
do zasiłku macierzyńskiego, a To-
masz K., właściciel firmy Drewnex, 
pozyskać środki na uruchomienie 
nowego stanowiska pracy w swo-
jej firmie. Umowy zostały zgłoszo-
ne do ZUS, ale rzekomy pracodawca 
nie odprowadzał składek. 

Oszukane i zarazem współuczest-
niczące w oszustwie straciły nawet 
po kilka tysięcy złotych i zosta-
ły bez świadczeń. Grozi im odpo-
wiedzialność karna przy założeniu, 
że ZUS zdecyduje się powiadomić 
o sprawie organy ścigania. Brak 
zaświadczenia o wynagrodzeniu 
uniemożliwia im podjęcie starań 
o pomoc z ośrodków pomocy spo-
łecznej. Z powodu braku świadec-
twa pracy i formalnych niejasno-
ści z ich statusem, mogą też mieć 
problemy przy rejestrowaniu się 
w Urzędzie Pracy.

O procederze szczegółowo in-
formowaliśmy na dts24.pl. A jak 
ta historia wygląda od strony 
prawnej? Polskie prawo nie za-
brania przecież zatrudniania ko-
biet przy nadziei...

ROZMAWIAMY  z ANNĄ 
MIECZKOWSKĄ, rzecznikiem 
prasowym sądeckiego
oddziału ZUS

– Jakie warunki przy zatrudnie-
niu muszą być spełnione, by ko-
bieta mogła skorzystać z urlopu 
macierzyńskiego?

– Za okres urlopu macierzyń-
skiego wypłacany jest zasiłek ma-
cierzyński. Świadczenie przysłu-
guje kobietom, które urodziły 
dziecko w trakcie zatrudnienia 
lub urlopu wychowawczego. Za-
siłek macierzyński przysługuje 
również w razie urodzenia dziec-
ka po ustaniu ubezpieczenia cho-
robowego (zatrudnienia), jeżeli 
ubezpieczenie to ustało w okre-
sie ciąży wskutek ogłoszenia upa-
dłości lub likwidacji pracodaw-
cy, albo z naruszeniem przepisów 
prawa, jeżeli zostało to stwierdzo-
ne prawomocnym orzeczeniem 
sądu. Wtedy zasiłek wypłacany 
jest przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
– Jaki okres musi być minimal-
nie przepracowany, by kobieta mo-
gła starać się o macierzyński? Pra-
wo nie czyni przeciwwskazań przy 

zatrudnianiu ciężarnych, a ZUS nieraz 
kwestionuje uprawnienia kobiet i ich 
umowy. Dlaczego?

– Warunkiem ubiegania się 
o urlop i zasiłek macierzyński 
jest urodzenie dziecka w trak-
cie ubezpieczenia chorobowego 
lub urlopu wychowawczego. Nie 
obowiązuje tu zasada tzw. okresu 

wyczekiwania, jak przy uzyska-
niu prawa do zasiłku chorobowe-
go. Prawo nie zabrania zatrudniać 
kobiet w ciąży, jednakże obo-
wiązkiem ZUS, jako wypłacają-
cego świadczenia, jest zweryfi-
kowanie, czy takie zatrudnienie 
faktycznie miało miejsce.
– Kto występuje o macierzyński? Ko-
bieta czy jej pracodawca? 

– Kobieta zatrudniona na pod-
stawie umowy o pracę wnio-
skuje sama o urlop macierzyński 
do pracodawcy. Jeżeli zakład pra-
cy zatrudnia mniej niż 20 pracow-
ników, wtedy świadczenie będzie 
wypłacane przez ZUS. Pracodaw-
ca po udzieleniu takiego urlopu 
przekazuje przygotowaną doku-
mentację do ZUS, celem wypła-
ty zasiłku.
– Co ZUS może zrobić w sytuacji, 
w jakiej znalazły się oszukane przez 
Tomasza K. kobiety? Umowy były 
zgłoszone do ZUS a składki niedopro-
wadzane. I co teraz? 

– W sytuacjach budzących wąt-
pliwości ZUS każdorazowo podej-
muje postępowanie wyjaśniające. 
Nic więcej nie mogę w tej sprawie 
powiedzieć.
– Jaka jest wysokość zasiłku ma-
cierzyńskiego? Czy to prawda, 

że w przypadku kobiet na samoza-
trudnieniu, właścicielek firm to za-
wsze ta sama kwota?

– Zasiłek macierzyński za okres 
26 tygodni przysługuje w wyso-
kości 100 procent podstawy wy-
miaru. Natomiast za okres urlo-
pu rodzicielskiego przysługuje 
świadczenie w wysokości 60 pro-
cent podstawy wymiaru zasił-
ku. Podstawę wymiaru zasiłku dla 
pracownika stanowi przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie wy-
płacone za okres 12 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających 
powstanie niezdolności do pracy. 
Kobiety, które prowadzą działal-
ność gospodarczą i chcą pobierać 
świadczenie związane z urodze-
niem dziecka powinny pamiętać, 
że warunkiem uzyskania przez 
nich powyższego świadczenia jest 
opłacenie składki chorobowej. 
W ich przypadku kwota zasiłku 
macierzyńskiego uzależniona jest 
od uzyskiwanego przychodu i od-
prowadzonej od tego przychodu 
składki (minimalna podstawa wy-
miaru to 2375,40 zł, maksymalna 
– 9897,50).

Rozmawiała 
EWA STACHURA

Więcej na dts24.pl 

Dały się oszukać i same uczestniczyły w oszustwie
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Ta myśl zainspirowała nas 
do stworzenia pierwsze-
go w Polsce, otwartego dla 
wszystkich kobiet, dyskusyj-
nego klubu książki.

Czy tak jak my lubisz rozma-
wiać o przeczytanych książ-
kach? Czy zastanawiasz się: 
– A co ja bym zrobiła na miej-
scu bohaterów, czy zachowa-
łabym się podobnie, a może 
zupełnie inaczej? Czy książki 
są dla Ciebie nieustanną in-
spiracją? Czy szukasz w nich 
niebanalnych tematów, emo-
cji i wzruszeń? Jeże-
li odpowiedziałaś 
twierdząco na po-
wyższe pytania, 
z pewnością znaj-
dziesz tu książki, 
które pokochasz 
i o których będziesz 
chciała dyskutować bez 
końca.

KOBIETY TO CZYTAJĄ! 
to także przestrzeń, w któ-
rej możesz wymieniać się 
opiniami o książkach (i nie 
tylko), dyskutować, dzielić 
się wrażeniami, recenzować, 
pytać, komentować, kryty-
kować i inspirować. Za każ-
dym razem będą to świet-
nie napisane powieści 

obyczajowe i drama-
ty psychologiczne, 

od których trudno 
się oderwać.

Z n a j d z i e s z 
tu informacje 

o klubowych książ-
kach i konkursach 

oraz wiele pomysłów 

na niekończące się rozmo-
wy. Dołącz do nas! I pisz, dys-
kutuj, komentuj!

Polecamy także KOBIETY 
TO CZYTAJĄ! na Facebooku:

www.facebook.com/
KlubKobietyToCzytaja

Wydawnictwo 
Prószyński i S–ka

KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI

Są takie książki, o których aż chce się rozmawiać!

K O N K U R S
Biblioteki pełne są książek, które zmieniły życie ich czy-
telników. Napisz kilka słów o książce, która zmieniła Two-
je. Autorów najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy ze-
stawem książek Wydawnictwa Prószyński i S–ka z serii 
KOBIETY TO CZYTAJĄ. Teksty należy wysyłać na adres re-
dakcja@dts24.pl w tytule wpisując hasło: KONKURS SĄDE-
CZANKA. Na e–maile czekamy do 19 marca.
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– Czytając książki, często 
czuję się jak widz, który podglą-
da przedstawienie. Bawi mnie, 
że to jak rozumiem i odbieram 
opisywane historie, w pew-
nym stopniu zależy od mojej 
wyobraźni, doświadczeń ży-
ciowych i spojrzenia na świat. 
A lubię rozmawiać o przeczy-
tanych lekturach, bo cieka-
wi mnie inny punkt widzenia 

– mówi Magdalena Kumorek, polska aktorka filmowa i te-
atralna, także wokalistka. 

Wydawnictwo Prószyński i S–ka
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ROZDAJEMY BILETY

Lekka uczta w Kinie Kobiet

Niezwykłą, trwającą kwadrans etiudę 
filmową, zrealizował w pierwszej po-
łowie lat 60. 

Władysław Ślesicki (zmarły 
w 2008 r.), reżyser m.in. pierw-
szej (i tej lepszej) wersji „W pu-
styni i w puszczy” z Moniką Ro-
scą i Tomaszem Mędrzakiem, autor 
także kilku innych filmów fabular-
nych, a wcześniej żołnierz Szarych 
Szeregów, powstaniec warszawski, 
bystry i utalentowany obserwa-
tor. Trzy filmy z jego bogatego do-
robku nakręcono na Sądecczyźnie: 
– „Portret małego miasta”, „Chy-
łe pola” i „Góra” (pierwotny tytuł 
„Szkoła”), czarno–biały obraz, któ-
ry – w tym nie ma przesady – oglą-
da się z zachwytem! Kto nie widział, 
niech poszpera na YouTube.

Oto opowieść o wiejskiej na-
uczycielce – współczesnej Siłacz-
ce, kręcony okolicach Zaczerczyka 
niedaleko Piwnicznej, przy grani-
cy (wówczas) czechosłowackiej. 
Reżysera zainspirowała prawdo-
podobnie książka „Szkoła nad ob-
łokami” Marii Kownackiej (resztki 
tej niezwykłej placówki, z tabli-
cą pamiątkową, można zobaczyć, 
wędrując z Rytra na Niemcową), 
a może też zwierzenia jego starszej 
koleżanki z branż, Danuty Szaflar-
skiej, której rodzice byli nauczycie-
lami na Podbukowcu.

Film zdobył Grand Prix na festi-
walu filmów górskich w Trydencie 
w 1965 r. Fascynujący dokument, 
robiący po półwieczu piorunują-
ce wrażenie! Jego bohaterką jest 
młoda nauczycielka wspinająca się 
w okresie pięknej, ale srogiej zimy, 
w śnieżnych zamieciach i tunelach 

co dzień na szczyt góry, na której 
położona jest jej szkoła. Brnie z mo-
zołem, osłania twarz przed mrozem, 
chucha w dłonie, drży z zimna, mija 
po drodze listonosza i górali zjeż-
dżających na deskach, a po dotarciu 

na swoją placówkę najpierw rozpa-
la w niej ogień, aby ogrzać zgrzebną 
izbę szkolną, w której czeka, cza-
sem bezskutecznie, na uczniów, 
uruchamiając radio na baterię (aku-
rat ze słuchowiskiem dla dzieci), 

jedyny znak, że akcja toczy się nie 
w czasach galicyjskiego inspekto-
ra szkolnego Leona Barbackiego, 
lecz w epoce już po locie Gagari-
na w kosmos.

 „Góra” jest dokumentem insce-
nizowanym, osadzonym w real-
nej rzeczywistości, ale zarazem ar-
tystycznie ją kreującym. Film jest 
niemy, jedynym komentarzem, 
są dźwięki i naturalne odgłosy. Dziś 
takie dzieła są na porządku dzien-
nym, wtedy to była absolutna rzad-
kość. W Polsce śladami Ślesickiego 
poszli potem m.in. Marek Piwow-
ski, Krzysztof Kieślowski, Marcel 
Łoziński i przede wszystkim Ma-
ciej Szumowski (cykl „Polska zza 
siódmej miedzy”). Do roli Siłacz-
ki Ślesicki zaangażował autentycz-
ną nauczycielkę z Warszawy, Bar-
barę, która potem została jego… 
żoną. Kręcenie scen pokazujących 
nauczycielkę, która przez głęboki 
śnieg, w kożuszku i z plecakiem, 
pnie się polanami okolonymi buko-
wo–jodłowymi lasami w górę, było 
dla niej sporym wysiłkiem, o czym 
z dumą wspominała po latach. Re-
alizatorzy siedzieli w Zaczerczy-
ku przez wiele tygodni, mieszkając 
w prymitywnych warunkach. Raz 
w tygodniu wyjeżdżali do Nowe-
go Sącza, by wziąć prysznic gdzieś 

w hotelu, czy na prywatnej kwate-
rze, w zależności od tego, co udało 
się załatwić kierownikowi produk-
cji. W trakcie pracy operator Bro-
nisław Baraniecki doznał kontuzji 
nogi, zdjęcia rok później dokończył 
Leszek Krzyżański. W 1970 r. reży-
ser powrócił znów w nadpopradz-
kie okolice, realizując swój ostatni 
dokument pt. „Chyłe pola”, osnu-
ty na góralskim weselu Staszki Ma-
ślanki i Jana Gardonia.

Sądecki filmoznawca prof. Bogu-
sław Kołcz zauważa, że dokumenty 
Ślesickiego ówcześni krytycy nazy-
wali „kinem poetyckim”, „poezją 
konkretu”, „balladami i powie-
ściami dokumentalnymi”. Pozo-
stają one bezcennym przyrodni-
czo–antropologicznym zapisem 
świata, który bezpowrotnie prze-
minął, i gdyby nie ta artystycz-
no–realistyczna rejestracja na ta-
śmie filmowej pozostałby już tylko 
w pamięci najstarszego pokolenia, 
a i ono, jak każde kolejne, będzie 
mieć swój kres. Można więc mówić 
o unieśmiertelnieniu w ruchomym 
obrazie i dźwięku naszej sądec-
kiej dziedziny sprzed wielu, wielu 
lat. Ciekawe, kim są i co robią dziś 
uczniowie Siłaczki z Zaczerczyka? 
Powinni być w wieku około sześć-
dziesiątki, może się odezwą.

JERZY LEŚNIAK

Filmoteka sądecka (3)

w

Siłaczka z Zaczerczyka

X„Góra” (1964), 15 min., reż. 
Władysław Ślesicki, zdjęcia Bro-
nisław Baraniecki i Leszek Krzy-
żański, muzyka Zbigniew Ru-
dziński, kierownik produkcji 
Jerzy Dorożyński; Wytwórnia Fil-
mów Dokumentalnych.

– Po kilkunastu godzinach pracy przed kom-
puterem, potrzebuję, tak jak mój sprzęt, re-
setu. A nic tak nie resetuje umysłu jak bab-
skie spotkanie. I za to kocham Kino Kobiet 
w Heliosie. Porcja śmiechu, dawka kobieco-
ści i kulturalna, lekka uczta w jednym – mówi 
Karolina, lat 36.

Ty też jesteś fanką Kina Kobiet? A może dopie-
ro zamierzasz nią zostać. Napisz, dlaczego war-
to wybrać się na seans do Heliosa w ramach Kina 
Kobiet, a masz szansę otrzymać podwójną wej-
ściówkę na najbliższe spotkanie. 18 marca zosta-
nie zaprezentowany film „Disco Polo”, w którym 

gra pochodząca z Muszynki Joanna Kulig (rozmo-
wa z nią na str. 7), a także rewelacyjni Tomasz Kot 
i Piotr Głowacki. Na teksty czekamy do 12 mar-
ca, pod adresem: redakcja@dts24.pl (w tytule 
e–maila należy napisać: KINO KOBIET). 

WARTO WIEDZIEĆ 
Kino Kobiet to event skierowany tylko i wy-

łącznie do pań. Projekcja filmu poprzedzona jest 
zawsze atrakcjami: degustacje, pokazy mody, po-
rady stylistów, wystąpienia specjalistów z róż-
nych dziedzin (wśród nich są m.in. dekoratorzy 
wnętrz, lekarze, fryzjerzy, kosmetolodzy) Kino 
Kobiet to również konkursy z cennymi nagrodami. 
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– W Muszynce mieszkają bardzo mili 
ludzie i wiem, że mi kibicują. Mówią, 
że są zadowoleni, gdy podkreślam 
miejsce, z którego pochodzę, że się 
tego nie wstydzę i że mi jeszcze pal-
ma nie odbiła. Myślę, że są dobrym 
tego wyznacznikiem. Więc cieszę 
się, że mi jeszcze palma nie odbi-
ła – śmieje się JOANNA KULIG. Z ak-
torką rozmawiamy w dniu premie-
ry najnowszej polskiej produkcji z jej 
udziałem – „Disco Polo”, w reży-
serii Macieja Bochniaka, prywatnie 
– męża Joanny. 

– Ma Pani za sobą udział w produkcjach 
hollywoodzkich, a teraz może się Pani 
pochwalić rolą w oscarowym filmie...

– W poniedziałek rano zbudził 
mnie esemes od mojego przyjacie-
la: „Ida dostała Oscara”. Chciała-
bym tak szczęśliwa, z tak dobrymi 
informacjami budzić się codzien-
nie. Ogromny sukces filmu i ogrom-
na radość dla mnie. Bo przecież, tak 
naprawdę to w „Idzie” w ogóle mnie 
miało nie być. Z reżyserem Pawłem 
Pawlikowskim spotkałam się, kie-
dy poszukiwał odtwórczyni roli Idy. 
Wtedy film nosił roboczy tytuł „Sio-
stry”. Niestety, nijak nie pasowałam 
mu do tej postaci. Minęło pół roku 
i zaproponował mi rolę w „Kobie-
cie z piątej dzielnicy”, u boku Etha-
na Hawke'a. A na tydzień przed roz-
poczęciem zdjęć do „Idy” zadzwonił 
do mnie i zapytał, czy nie zaśpiewa-
łabym w tym filmie. Rola piosenkar-
ki w zespole grającym na urodzinach 
miasta Szydłowa została dopisana 
do scenariusza. 
– Czym dla Pani jest „Ida”?

– Dostrzegam zarówno w filmie, 
jak i we wszystkim, co działo się wo-
kół niego, pewną metafizyczną siłę: 
powrót Pawlikowskiego do Polski, 
150 nagród na całym świecie i na ko-
niec Oscar – dla polskiej, kameralnej 
czarno–białej produkcji. Chyba na-
wet nie potrafię ująć tego słowami.
– Nuci sobie Pani czasem piosenkę 
„O mnie się nie martw...”?

– Jak tylko obejrzę jakiś odci-
nek serialu. Dwa lata temu sama 

wykonywałam tę piosenkę w Opolu. 
I jeszcze „Chłopca z gitarą”...
– Chciałam uczynić z treści tej piosen-
ki motyw przewodni naszej rozmowy. 
Dalej jest: „[…] ja sobie radę dam”. Czy-
tając ostatni wywiad z Panią w „Twoim 
Stylu”, gdzie mówi Pani: „[...] życie tak 
mi się toczy, że wszystkie marzenia mi 
się spełniają. Szczęśliwa jestem i w ży-
ciu osobistym, i jako aktorka, więc sta-
ram się to szczęście szanować, niczego 
nie zepsuć” – można rzeczywiście być 
o Panią spokojnym. Czemu zawdzięcza 
Pani swoją zaradność?

– Zawsze podkreślam, 
że tę moją zaradność wyniosłam 
z domu i ze stron, z których po-
chodzę. Ludzie na Sądecczyźnie 
są niezwykle silni i energetyczni, 
a przy tym sobie pomagają. Czę-
sto słyszę: „Ty to jesteś taka prze-
bojowa, bo jesteś góralką”. Jan 
Kanty Pawluśkiewicz [kompozy-
tor ur. w Nowym Targu – przyp. 
red] śmieje się z tego i nazywa mnie 
góralką błotną. Muszę prostować, 
że jestem Laszką sądecką. 
– Dziewczyna z małej Muszynki robi ka-
rierę w Hollywood. Wydawałoby się, 
że takie rzeczy zdarzają się tylko w fil-
mie... Przyzna Pani, że życie pisze naj-
ciekawsze scenariusze? 

– Kiedy, mieszkając jeszcze 
w Muszynce, oglądałam „Angiel-
skiego pacjenta”, nigdy nie po-
myślałabym, że spotka mnie taki 
zaszczyt i zagram razem z Juliet-
te Binoche [w filmie „Sponsoring” 
– przyp. red.], że w ogóle ją poznam. 
Zwłaszcza, że w tym czasie w ogóle 
nie myślałam o aktorstwie, chciałam 
być piosenkarką. Życie rzeczywiście 
potrafi być zaskakujące.
– Co najbardziej w nim Panią 
zaskakuje?

– No właśnie ta nieprzewidywal-
ność, to że nagle nieoczekiwanie je-
den telefon czy jedna rozmowa może 
odmienić życie. Dlatego warto być 
otwartym, aby nie przegapić swo-
jej szansy.
– Uwierzyliśmy, że jedna dziewczy-
na z małej Muszynki robi karierę... 
A tu zaraz wyłania się druga. Jak długo 

udało się ukryć przed mediami, że Pani 
i Justyna Schneider jesteście siostrami?

– To nawet nie chodziło o ukry-
wanie się, a raczej oddzielenie na-
szych niezależnych dróg. Zależało 
nam na podkreśleniu, że każda z nas 
jest odrębną jednostką. A media czę-
sto nas myliły. Jesteśmy siostrami, 
mocno się wspieramy, ale nie jeste-
śmy jednym organizmem. 
– Wasze drogi na polu kariery jednak się 
czasem krzyżują. 

– Tak, i bardzo chętnie gra-
my razem. Wystąpiłyśmy w te-
atrze Krystyny Jandy w spektaklu 
„Wassa Żelaznowa” czy w kome-
dii „Los numeros”, również razem 
koncertujemy.
– Razem chodzicie też na castingi?

– Siłą rzeczy. Jesteśmy do siebie 
podobne, mamy podobne warun-
ki fizyczne, więc ubiegamy się cza-
sem o te same role. Jeżeli scenariusz 
przewiduje role sióstr, jest większe 
prawdopodobieństwo, że je dosta-
niemy. Ale przyjaciółek raczej już nie 
zagramy. Pamiętam casting, na któ-
ry poszłyśmy razem z siostrą i jesz-
cze naszymi koleżankami – też blon-
dynkami. Wszystkie ubiegałyśmy się 
o tę samą rolę. Po przesłuchaniach po-
szłyśmy razem na kawę i tylko krót-
ko skomentowałyśmy sytuację: Co za 
zawód. Z jednej strony się przyjaźni-
my, z drugiej rywalizujemy.
– Kto dostał rolę?

– Akurat wszystkie odpadłyśmy 
(śmiech). Choć Justyna miała naj-
większe szanse. 
– W serialu „O mnie się nie martw” gra 
Pani razem z Katarzyną Zielińską. Czy 
aktorki–Sądeczanki trzymają się ra-
zem? Czy wspólne pochodzenie w jaki-
kolwiek sposób łączy w branży?

– W Teatrze Starym poznałam się 
z inną sądeczanką Karoliną Chap-
ko [jej siostra bliźniaczka Pauli-
na też jest aktorką – przyp. red.]. 
Miło nam się pracowało, ale póź-
niej nasze drogi się rozeszły. Cza-
sem spotkamy się właśnie przy oka-
zji castingów. A z Kasią Zielińską 
poznałam się dopiero przy kręce-
niu serialu i od razu zgadałyśmy się, 

że pochodzimy z tych samych stron. 
Śmieją się, że jak na planie jest gło-
śno, to na pewno jest już Kaśka 
z Aśką. Dobrze nam się pracuje, choć 
prywatnie mało się znamy.
– A w serialu?

– W serialu to jesteśmy wro-
gami. Laura Curyło trzyma stronę 
moich byłych, to znaczy byłych Igi 
Małeckiej. 
– Często Pani odwiedza rodzinne 
strony?

– Bardzo nad tym ubolewam, 
ale ostatnio nawet na Boże Naro-
dzenie nie udało mi się przyjechać 
do domu. Mam nadzieję, że teraz 
trochę będę mogła zwolnić i przy-
jadę na tydzień do Muszynki, żeby 
odpocząć.
– Jak odnoszą się do Pani mieszkań-
cy Muszynki, odkąd stała się Pani osobą 
z pierwszych stron magazynów? Szkol-
ne przyjaźnie nadal trwają?

– W Muszynce mieszkają bar-
dzo mili ludzie i wiem, że mi kibi-
cują. Mówią mi, że są zadowoleni, 
gdy podkreślam miejsce, z które-
go pochodzę, że się tego nie wsty-
dzę i że mi jeszcze palma nie odbiła. 
Myślę, że są dobrym tego wyznacz-
nikiem. Więc cieszę się, że mi jesz-
cze palma nie odbiła. A przyjaźnie 
z podstawówki czy szkoły śred-
niej nadal trwają. Przykro mi tyl-
ko, że nie mam aż tyle czasu na ich 
pielęgnowanie. Niemniej nawet jeśli 
z przyjaciółkami rozmawiam telefo-
nicznie raz na miesiąc czy dwa, czy 
nawet rzadziej, to czuję jakbyśmy 
się widziały wczoraj. To sobie cenię.
– Wyobraża Pani sobie teraz życie 
w Muszynce?

– Pewnie, że tak. Nawet czasem 
się nad tym zastanawiam. Bywa, 
że tęsknię do miejsca, w którym czas 
tak nie pędzi...
– W jakiej roli by się Pani wtedy 
widziała?

– Mogłabym uczyć w szkole, 
prowadzić warsztaty, organizować 
koncerty... 
– Sądeczanie chyba nie mieli ostatnio 
okazji oglądać Pani na scenie, na żywo. 
Coś się szykuje?

– Zaproszeń dostaję bardzo wie-
le, ale najczęściej jest problem z po-
godzeniem ich w czasie. Może uda 
się przyjechać do Nowego Sącza 
ze spektaklem „Niech no tylko za-
kwitną jabłonie” teatru Ateneum, 
w którym gram. Wiem, że były ta-
kie przymiarki.
– Dalszy refren cytowanej już piosen-
ki: „[...] jesteś to jesteś, a jak Cię nie 
ma, to też niewielki kram” – pasu-
je? Udowodniła Pani, że bez męża–re-
żysera jest Pani w stanie sobie pora-
dzić. Tym razem jednak zgodziła się 
Pani zagrać w jego filmie „Disco Polo”. 
Dlaczego?

– Rzeczywiście, kiedyś, w jakimś 
wywiadzie powiedziałam coś takie-
go. Ale scenariusz „Disco Polo” tak 
bardzo mnie zafascynował, że nie 
widziałam powodu, żeby rezygno-
wać z gry w tym filmie. Zwłaszcza, 
że moja rola dostarczyła mi wie-
le frajdy.
– Słuchała Pani disco–polo?

– Tej muzyki nie dało się nie sły-
szeć. W latach 90. disco–polo było 
przecież wszechobecne: w radio, 
w telewizji. Choć ja jednak wolałam 
Michaela Jacksona i Stevie Wondera.
– Co takiego jest fascynującego 
w disco–polo?

– Że aż powstał o tym film? My-
ślę, że fascynujący jest element so-
cjologiczny, i o tym fenomenie di-
sco–polo jest nasz film. Ale to także 
po prostu fajna historia o młodych 
ludziach, którzy dążą do spełnienia 
swoich marzeń. Myślę, że ta pro-
dukcja dostarczy widzom wiele do-
brej rozrywki. Dziś [rozmawiamy 
24 lutego] premiera. Proszę trzy-
mać kciuki, żeby ludzie chcieli pójść 
do kin...

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

GWIAZDY MÓWIĄ

Jeden telefon może odmienić życie

JOANNA KULIG, ur. 24 czerw-
ca 1982 r. w Krynicy–Zdroju, wy-
chowywała się w Muszynce, ab-
solwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej im. Ludwika 
Solskiego w Krakowie, specjal-
ność wokalno–estradowa.

- Moja  rola w "Disco Polo" dostarczyła mi wiele frajdy - mówi aktorka.
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Joanna Kulig w serialu „O mnie się nie martw”.
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Nie zna najnowszych trendów 
mody. Inspiracje czerpie z ulicy, 
a czasem gotowe projekty rodzą się 
jej podczas snu. BEATA SIWULSKA, 
24–letnia projektantka z Olszan-
ki, po prostu stawia na wygodę 
i uniwersalność. Na sezon wiosen-
ny stworzyła kolekcję bawełnia-
nych bluz z farbowanym bądź ręcz-
nie wyszywanym przodem.

Od zawsze przejawiała talent 
plastyczny i starała się rozwi-
jać w tym kierunku, ale dopiero 
na studiach, na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie zetknę-
ła się z projektowaniem odzieży. 
W końcu wybrała to jako drugi 
kierunek studiów, obok architek-
tury wnętrz. 

– Wydaje mi się, że ubrania 
są mi bliższe niż wnętrza. Mniej-
sza płaszczyzna, mniejsza też od-
powiedzialność, za to większe 
pole do szaleństwa i zabawy fa-
sonami – mówi Beata, która dała 
się poznać szerszemu gronu ko-
lekcją dyplomową, na której m.in. 
zaprezentowała płaszcze. 

– Moja koleżanka zamówi-
ła jeden płaszcz z tej kolekcji, 
a później następna i następna… 

Wystawiłam też swoje projekty 
na targach w Krakowie i spodo-
bały się też innym – wspomina 
dziewczyna.

Beata założyła więc swoją wła-
sną firmę. Działa pod szyldem „Si-
wula”. Najbardziej lubi projekto-
wać marynarki i płaszcze zimowe. 
Stworzyła też ciekawą kolekcję cza-
pek. Wiele ubrań projektuje z myślą 
o sobie, a później okazuje się, że od-
powiadają gustom innych.

– Staram się testować wszyst-
ko, co projektuję. Sprawdzam, 
czy czapki zbytnio nie uciska-
ją głowy, czy materiał jest odpo-
wiedni, czy płaszcz zimowy wy-
trzymuje w naprawdę niskich 
temperaturach i czy kurtka prze-
ciwdeszczowa jest rzeczywiście 
przeciwdeszczowa – mówi pro-
jektantka. – Muszę mieć pewność, 
że to, co robię, nadaje się do użyt-
ku i z czystym sumieniem mogę 
to polecić klientowi. Odzież ma 
być nie tylko ładna, ale i spełniać 
swoją funkcję – dodaje.

A skąd 24–latka czerpie inspi-
racje? Czasem z ulicy, a czasem 
pomysły jej się... śnią. 

– Najgorsze w pracy projek-
tanta jest to, że wciąż musi się 

mieć głowę pełną pomysłów. 
Chyba najbardziej boję się wypa-
lenia zawodowego. Tym bardziej, 
że projektowanie to okazywanie 
cząstki siebie. A ja utożsamiam 
się z moimi ubraniami – mówi 
Beata.

Niełatwą sprawą w tym zawo-
dzie jest także kontakt z klien-
tami. Szczególnie takimi, któ-
rzy mają własne wizje projektu. 
– A bywa, że przychodzą do mnie 
z gotowym materiałem i goto-
wym... pomysłem. I jak tu prze-
konać wtedy kogoś do swojego? 
– śmieje się projektantka. 

Sądeczanka powoli podbija 
na razie krakowski rynek mody. 
Żałuje, że w Nowym Sączu nie ma 
targów odzieży, na których mo-
głaby zaprezentować swoje ubra-
nia. Na wiosnę stworzyła krótką 
linię bluz z bawełnianej, polskiej 
dzianiny. Każda z innym farbo-
wanym bądź wyszywanym mo-
tywem z przodu. Są też sukien-
ki na gumce. 

– Generalnie nie śledzę tren-
dów. Projektuję rzeczy wygodne 
i, mam wrażenie, także uniwer-
salne... – podsumowuje. 

SYLWIA SIWULSKA

Rehabilitujemy:
- W ady postawy u dzieci: skolioza, 

reedukacja nerwowo - mi niowa
- Bóle stóp, bioder i barków
-  Bóle kr gos upa: dyskopa  e, zespo y 

przeci eniowe
-  Stany po urazach: skr cenia, 

zwichni cia
-  Trójp aszczyznowa manualna terapia 

wad stóp u niemowl t i dzieci

Oferujemy m.in.:
- Szko  kr gos upa
-  Terapie indywidualne 

i grupowe (4 osoby)
-  Badania sprawdzaj ce 

obci enie stóp (podoskaner, 
mata podobarometryczna)

-  Indywidualne wk adki 
pro  laktyczno - ortopedyczne

- Kinesiotaping

SANUS Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej Anna Milówka - Sychowska
www.sanus-rehabilitacja.pl tel. 606 251 335
MOSiR Hala Sportowa ul. Nadbrze na 34 (I p.)

REKLAMA

MODA 

Wygodna wiosna
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„Siwula” na wiosnę proponuje wygodne bawełniane bluzy i sukienki

Ćwiczenia odchudzają-

ce, przyspieszające spa-

lanie tkanki tłuszczowej, 

treningi indywidual-

ne – trendy w fitnessie, 

jak w  modzie, ulegają 

ciągłym zmianom. Aby 

wiedzieć, która forma 

jest dla nas dobra, za-

nim rozpoczniemy tre-

ning, warto bliżej poznać 

jego działanie. 

Wbrew wszelkim prze-

konaniom, fitness to  nie 

tylko ćwiczenia przy gło-

śnej muzyce. Fitness to styl życia, któ-

ry przejawia się troską o  swoje wła-

sne zdrowie i  sprawność fizyczną. 

Kluczowym celem aktywności fitness 

jest „czuć się dobrze z samym sobą”, 

być świadomym swoich możliwości. 

Coraz więcej osób w Polsce „wciąga 

się” w różnego rodzaju aktywności fi-

zyczne. Na razie większy w tym udział 

mają mężczyźni, ale procent ćwiczą-

cych kobiet stale rośnie. Tak trzymać! 

Kluby fitness co sezon prześcigają 

się w proponowaniu nowszych i cie-

kawszych zajęć, niejednokrotnie pod 

tajemniczo brzmiącymi nazwami. Aby 

móc wybrać coś, co najbardziej nam 

opowiada, musimy zorientować się 

w ich rodzajach i przeznaczeniu. 

Dla osób, które chcą zacząć tre-

ningi, jak również tych, które są  go-

towe na  nowo odkryć swoją pasję 

do  ćwiczeń, dajemy gotowe rozwią-

zanie – najbardziej doceniany trening 

funkcjonalny w  Europie bodyART®. 

To fitness w nurcie Body & Mind, któ-

rego twórcą jest Robert Steinbacher, 

popularny międzynarodowy prezenter. 

Ten elitarny program ćwiczeń pojawił 

się w Polsce stosunkowo niedawno, 

a w Nowym Sączu licencję na prowa-

dzenie tego typu treningu mają tylko 

dwie trenerki fitness, prowadzące zaję-

cia w FITNESS STUDIO mieszczącym 

się na I piętrze Hali Sportowej Miejskie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) 

przy ulicy Nadbrzeżnej.

– bodyART® to trening holistyczny, 

ekskluzywny, kierowany do człowieka 

świadomego, chętnego do  zmian fi-

zycznych, ale także mentalnych. An-

gażuje wszystkie grupy mięśniowe. 

To nie jest trening, który kieruje się tylko 

i wyłącznie na daną partię mięśni, ale 

taki, który uwzględnia całe nasze cia-

ło – mówi Marta Tymoszewicz–Bed-

narz, współwłaściciel i szkoleniowiec 

polskiej szkoły bodyART® Roberta 

Steinbachera.

– Z zajęć może korzystać każdy, bez 

względu na wiek i płeć, kto chce po-

prawić swoją sprawność fizyczną, roz-

luźnić się, wzmocnić i wysmuklić cia-

ło. Do treningu nie trzeba się specjalnie 

przygotowywać, nowi uczestnicy szyb-

ko się wdrażają pod okiem instruktora, 

który czuwa nad prawidłową techniką 

wykonywanych ćwiczeń. Każde zajęcia 

staramy się dostosować do poziomu 

grupy oraz indywidualnie do  ćwiczą-

cego, gdyż pokazujemy różne warian-

ty wykonania tego samego ćwiczenia 

– mówi Dorota Strakosz, licencjonowa-

ny instruktor bodyART®, prowadzący 

zajęcia w FITNESS STUDIO.

Wiele pozycji bodyART® wymaga 

zwiększonej koordynacji. Jednak pra-

widłowo wykonywane ćwiczenia w po-

łączeniu z oddechem dają możliwość 

pokonywania barier własnego ciała.

–  To  trening, który bardzo rozwi-

ja, nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. 

W  tę  formę ruchu wpisany jest bo-

wiem rozwój osobisty –  mówi Marta 

Tymoszewicz–Bednarz.

 Nowa forma treningowa – w No-

wym Sączu dostępna tylko w FITNESS 

STUDIO – to ulga dla kręgosłupa, rów-

nomiernie wymodelowana sylwetka 

i spokojny umysł. Innymi słowy body-

ART® to antidotum na zwiększające 

się tempo życia, dla osób, które pragną 

wyciszyć umysł i zatrzymać się w po-

śpiechu dnia codziennego.

Więcej na www.fitness–studio.pl 

BodyART® – fitness 
dla wymagających

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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Z INNEJ BAJKI 

– Przyświeca mi idea przybliżania 
ludziom historii, a moda jest pew-
nym kluczem do niej – mówi dr MA-
RIA MOLENDA, prezes Fundacji Nomi-
na Rosae w Nowym Sączu. Historyk, 
projektantka mody, kostiumolog, 
ostatnio realizuje się jako reżyserka. 
15 marca odbędzie się premiera „Mi-
sterium św. Kingi” Teatru Storia, któ-
ry powstał z połączenia sił Fundacji 
i Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu. 

– Jeśli miałaby Pani możliwość wyboru 
epoki, żyłaby Pani w...?

– Chyba jednak dobrze mi w tych 
czasach, w których żyję. Głów-
nie ze względów higienicznych. 
Każda z epok historycznych ma 
swoje plusy i minusy. Mamy ten-
dencję do albo idealizowania prze-
szłości, albo demonizowania jej. 
Ogólnie jednak kobietom w po-
przednich epokach za łatwo się 
nie żyło. Tak naprawdę teraz do-
piero możemy rozkwitać, dzia-
łać, czuć się bardziej partnerami 
w stosunku do mężczyzn. Jeszcze 
w XIX wieku kobiety, nawet jeśli 
były wybitnymi artystkami, pisar-
kami, stanowiły tylko piękny do-
datek do panów. Ma to swoje od-
zwierciedlenie w modzie... 
– Pani idealizuje epoki?

– W moich działaniach nie ma 
idealizowania. Jestem history-
kiem i wszystko, co robię, opie-
ram na źródłach. Na pewno po-
dążam za pięknem. Przeszłość 
bywa uderzająco piękna. Wystar-
czy przespacerować się ulicami są-
deckiej starówki i przyjrzeć za-
bytkowym kamienicom i detalom 
architektonicznym...
– Moda jest dla Pani punktem wyjścia 
do opowiedzenia historii?

– Na pewno przyświeca mi idea 
przybliżania ludziom przeszłości, 
a moda jest rzeczywiście pewnym 
kluczem do niej. Tak było na przy-
kład z wystawą Theatrum Mulie-
rum, jaką Fundacja przygotowa-
ła przed kilku laty dla Muzeum 
w Rybniku. Nie tylko odtwo-
rzyliśmy na niej kobiece ubiory 
– od strojów arystokratek po służ-
bę, od zakonnic po czarownice – ale 
też podjęliśmy refleksję nad sposo-
bami przedstawiania kobiety w XVI 
i XVII wieku. Z jednej strony sza-
nowana, czczona, z drugiej ofiara 
okrutnych prześladowań.
– Teraz zajęła się Pani historią jed-
nej kobiety. Powstaje kolejny spek-
takl starosądeckiego Teatru Storia 
– „Misterium Świętej Kingi”. Podję-
ła się Pani nie tylko stworzenia ko-
stiumów, ale i wyreżyserowania tego 
przedstawienia...

– Zanim powstał Teatr Storia, 
prowadziłam Teatr Nomina Rosae. 
Być może tym zainteresowaniom 
sprzyjały geny... Moja babcia była 
aktorką i reżyserką, prowadziła 
także kilkusetosobowy chór. 
– Dlaczego święta Kinga?

– Temat Kingi jest mi bliski i bar-
dzo ważny dla mnie, dlatego ni-
komu nie chciałam oddać jego 

realizacji. Scenariusz do przedsta-
wienia powstał, przy konsulta-
cji z reżyserką Barbarą Szewczyk, 
według dramatu przygotowanego 
i wystawionego przez Teatr Nomina 
Rosae z okazji jubileuszowego Festi-
walu Muzyki Dawnej w Starym Są-
czu w 2012 roku.
– Jaka jest święta Kinga w Pani 
przedstawieniu?

– Kinga towarzyszy mi od dzie-
ciństwa. Nie sięgam więc po obcą 
postać. Niemniej dla mnie naj-
większym wyzwaniem było prze-
bić się przez otoczkę legendy, jaka 
narosła wokół świętej. Ona od po-
czątku była osobą bardzo mistycz-
ną. Jej potrzeba kontaktu z Bo-
giem i poświęcenia się Mu jest 
myślą przewodnią spektaklu i jed-
nocześnie osią konfliktu. Bowiem 
Kinga jest według mnie w pew-
nym konflikcie z Bogiem. Mia-
ła potrzebę być blisko Niego, ale 
jednocześnie chciała relacje z Nim 
budować na swoich warunkach. 

Od początku nie była 
zadowolona ze swojej 
roli księżnej: że musi 
przebywać na Sądec-
czyźnie, że ma tworzyć 
klasztor. W mojej wi-
zji ona po prostu chcia-
ła trwać w modlitwie. 
Tego najbardziej po-
trzebowała. W pewnym 
antagonizmie do Kin-
gi stworzyłam postać 
Grzymisławy, matki 
Bolesława. Ona również 
była osobą bardzo po-
bożną, w sztuce przyję-
łam, że pragnęła jednak 
innej żony dla swego 
syna, księcia Bolesława.
– A jaki jest Bolesław?

– Chciałam wydo-
być jego postać. W na-
szej świadomości Kinga 
bardzo go przyćmie-
wa, a wydaje się, że był 
jednak nietuzinkowym 
władcą... Kinga mo-
gła realizować siebie, 
wypełnić wolę Boga, 
między innymi dzię-

ki temu, że miała wsparcie męża. 
Kinga i otaczający ją ludzie, jej bli-
scy, to niezwykle ciekawe posta-
ci, ich historia jest wielowątko-
wa i wręcz sensacyjna, znakomita 
na serial historyczny.
– Póki co planowany jest film?

– Tak. Chcemy po premierze 
spektaklu zrealizować pierwszy 
w historii polskiej kinematografii 
pełnometrażowy film o życiu świę-
tej Kingi.
– Wróćmy do Pani osoby. Pyta-
jąc na początku o epokę, w jakiej Pani 
mogłaby żyć, chciałam podkreślić nie 
tylko Pani działania, ale i styl ubiera-
nia się. Odbiega od mody ulicy. Jak jest 
odbierany?

– Przyznam, że moje ubrania 
wzbudzają zainteresowanie. Szcze-
gólnie za granicą. W Paryżu z tego 
powodu Francuzki zaczepiały mnie 
na ulicy i pytały gdzie kupiłam 
ubrania, a koleżankę, która w Hisz-
panii miała na sobie mój płaszcz, 
zagadnął... tamtejszy projektant 

mody. Później nawet dostałam 
od niego zaproszenie na pokaz. 
– Najbardziej zaskakujące dla Pani 
zamówienie?

– Było kilka niezwykłych pro-
jektów. Tworzyłam kiedyś kostiu-
my dla właściciela prywatnego te-
atru w historycznej Langwedocji. 
Najczęściej jednak w ramach dzia-
łania Fundacji tworzymy kostiumy 
na potrzeby muzeów i teatrów. Nie 
zapomnę jednego z pierwszych za-
mówień. W Bratysławie przedsta-
wiano koronację królów węgier-
skich. Przywieźliśmy w przeddzień 
uroczystości gotowy ubiór dla kró-
la i królowej. I nagle padł na mnie 
blady strach. Dowiaduję się, że re-
żyser chce, by królowa do kate-
dry na koronację weszła w samej 
koszuli. Tymczasem my tę koszu-
lę zrobiliśmy tak, jak to bywa-
ło w renesansie – dekolt i rękawy 
były wykonane ze szlachetnych 
tkanin, a reszta ze zwykłego lnu. 
Nie mogłam pozwolić, by królowa 
wyszła w takiej koszuli. Rzutem 
na taśmę i cudownym łutem szczę-
ścia udało mi się znaleźć w jednym 
ze sklepów piękną tkaninę. Ak-
torka, która odgrywała rolę kró-
lowej chciała mi pomóc i wieczo-
rem przywiozła mi do hotelu swoją 
maszynę do szycia. Około godziny 
21., mając za sobą cały dzień prób 
i pogoni za odpowiednim materia-
łem, siadłam do maszyny. Nieste-
ty, po pięciu minutach pracy od-
mówiła posłuszeństwa. Więc, jak 
w jakieś bajce, przez całą noc ręcz-
nie szyłam tę koszulę. Rano uprzy-
tomniłam sobie, że nawet nie zdję-
łam miary z aktorki. Na szczęście 
koszula leżała idealnie. Wygląda-
ła przepięknie.
– Czuje Pani, że jest z innej bajki?

– Czuję, że świat jest niezwy-
kle ciekawy, że jest wiele pięk-
nych rzeczy do zrobienia i przeka-
zania innym.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ 

Przeszłość bywa uderzająco piękna

Maria Molenda, ur. 1979 r. w Dą-
browie Górniczej, wychowywa-
ła się w Nowym Sączu, studia ma-
gisterskie realizowała w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. W ramach programu So-
krates–Erazmus studiowała we 
Francji na uniwersytecie w Or-
leanie, zajmując się tam histo-
rią ubioru i odbywając konsulta-
cje z pracownikami Muzeum Mody 
w Paryżu. W 2004 r. założyła Fun-
dację Nomina Rosae, w której ra-
mach działa Pracownia Rekon-
strukcji Ubiorów Historycznych 
i Kostiumów oraz teatr historycz-
ny. Fundacja prowadzi również 
działalność naukową, edukacyj-
ną i artystyczną (m.in. programy 
Labirynt Historii, Sądecki Sztetl). 
Niebawem otwiera sklep interne-
towy z unikatowymi ubraniami, 
inspirowanymi historią i folklo-
rem, zaprojektowanymi przez Ma-
rię Molendę. 

– W moich działaniach nie ma idealizowania. Jestem historykiem i wszystko, 
co robię, opieram na źródłach – mówi dr Maria Molenda.

„Misterium Świętej Kingi” to drugie, 
po „Królowej Śniegu”, przedstawienie 
realizowane przez Teatr Storia. Na zdjęciu 
odtwórczyni głównej roli – Justyna Stasik
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KOBIETA Z OKŁADKI

– Używając młodzieżowego języka, 
można by zapytać: czy delikatna ko-
bieta ogarnia zarządzanie tak wielkim 
przedsiębiorstwem?

– Zawsze przy takich okazjach od-
powiadam, że ja po prostu prowadzę 
w firmie ciekawe życie. Nadzoruję 
bardzo różne piony naszego przed-
siębiorstwa, więc w krótkim cza-
sie muszę się przenosić do komplet-
nie różnych światów. Na przykład 
od marketingowców, ludzi odpo-
wiedzialnych za sprzedaż, myślą-
cych w sposób specyficzny, czasami 
nawet z głową w chmurach, wracam 
na ziemię, siadając do bieżących te-
matów z działem księgowości, gdzie 
dwa plus dwa zawsze musi być czte-
ry i nie ma miejsca na żadną impro-
wizację. Każdy obszar naszej firmy 
to inni ludzie, często inne osobowo-
ści, ale praca z nimi to wielka przy-
goda. Ogarniam?
– Z pewnością. Ale przecież Pani nie pla-
nowała, że zostanie prezesem gigan-
ta produkującego bramy i ogrodzenia, ba 
– Pani nawet nie mogła przypuszczać, 
że kiedyś brama będzie się sama otwie-
rać przed samochodem.

– Kiedy spotykamy się z koleżan-
kami z mojej klasy w II LO w Nowym 
Sączu – ponad 30 bab, które pamię-
tają mnie pod panieńskim nazwi-
skiem Zielińska – to większość z nich 
jest nauczycielkami. I ja też chciałam 
być nauczycielką. Marzyłam o tym 
tak mocno, że nawet złożyłam doku-
menty do studium pedagogicznego.
– I dzisiaj byłaby Pani dyrektorem szko-
ły w Wielogłowach, a nie prezesem firmy 
Wiśniowski.

– To bardzo możliwy scenariusz. 
A to, że zostałam prezesem dużej 
firmy jest zasługą mojego dziadka. 
Można powiedzieć, że wychowałam 
się w sklepie, bo w naszym rodzin-
nym domu w Ubiadzie dziadek pro-
wadził sklep, który należał do Re-
jonowej Spółdzielni Zaopatrzenia 
i Zbytu w Nowym Sączu. Sprzeda-
wał tam śledzie, gwoździe, kiełbasę 

i wszystko inne, co w wiejskim skle-
pie w tamtym okresie było możliwe, 
a towar przywoził konnym wozem. 
To był świat, w którym telewizja nie 
kradła jeszcze ludziom czasu, więc 
wiejskie życie toczyło się w sklepie, 
a ja byłam w środku najciekawszych 
wydarzeń. Wracałam ze szkoły, za 
ladą odrabiałam lekcje i zostawa-
łam tam na resztę dnia. Pewnie dla-
tego do dzisiaj świetnie liczę w pa-
mięci, bo w sklepie nie było przecież 
kalkulatora.
– To dlaczego nie została Pani nauczy-
cielką, skoro papiery leżały już w stu-
dium pedagogicznym?

– Ponieważ zaraz po maturze za-
proponowano mi pracę w sklepie 
– innym, już nie u dziadka – a to mi 
się bardzo podobało.
– Ten wiejski sklep dziadka w Ubia-
dzie był dla Pani pierwszą lekcją 
przedsiębiorczości?

– Tak. Pamiętam, że kiedy do-
jeżdżałam do liceum w Sączu, dzia-
dek prosił mnie, żebym mu kupo-
wała w mieście kilogram drożdży. 
I on te drożdże sprzedawał w skle-
pie w takiej samej cenie, jaką ja za-
płaciłam wcześniej. Więc pytałam go: 
dziadziu, a jak ci się to opłaci?
– Dzisiaj wnuczka zapytałaby: a gdzie 
tu biznes?

– No więc tłumaczył to w pro-
sty sposób: jak klient przychodzi 
i chce kupić 10 deko drożdży, to on je 
musi w sklepie mieć, bo inaczej byłby 
wstyd. Więc taszczyłam te drożdże 
ponad trzy kilometry z przystanku 
autobusowego, choć obowiązywa-
ły ceny urzędowe i dziadek nie mógł 
narzucić najmniejszej nawet marży.
– No więc gdzie był ukryty biznes?

– W tym, że klient, przychodząc 
po drożdże, kupował również wie-
le innych rzeczy. Dziadek miał pro-
wizję od obrotu, więc nie mógł sobie 
pozwolić, by z braku drożdży klient 
następnego dnia poszedł na zakupy 
do Wielogłów. Prosty mechanizm 
handlowy.

– Od dziecka lubiła Pani klimat 
konkurowania?

– W tamtych czasach trudno było 
mówić o prawdziwym konkurowa-
niu, ale idąc po maturze do pracy 
w sklepie, gdzie byłam sama sobie 
kierownikiem i pracownikiem, czu-
łam, że coś zależy ode mnie. W skle-
pach zresztą pracowałam do mo-
mentu, kiedy w 1989 r. pojawiła się 
propozycja wejścia do zarządu Gmin-
nej Spółdzielni w Chełmcu, gdzie 
później zostałam wiceprezesem.
– W 1989 r. funkcjonowała już firma Wi-
śniowski, a Pani w niej jeszcze nie było? 
To gdzie tu legenda, że była Pani wśród 
pierwszych pracowników?

– Byłam w firmie pierwszą ko-
bietą, ale dołączyłam dopiero w 1992 
roku, mieszcząc się w pierwszej 
dziesiątce pracowników.  W tam-
tych latach miałam firmę Wiśniowski 
w domu, bo Andrzej ze swoją żoną, 
a moją siostrą Basią, mieszkali z nami 
pod jednym dachem i widziałam, jak 
wieczorami sam siedział nad książ-
ką przychodów i rozchodów. Fir-
my wyrastały jak grzyby po desz-
czu, choć Polacy dopiero uczyli się 
wolnego rynku.
– A Pani szybko uczyła się nowej firmy?

– Wszyscy się uczyliśmy. Zresz-
tą to były tak dynamiczne czasy, 
że każdy robił wszystko, co aku-
rat było do zrobienia. Jak było trze-
ba, to jechałam żukiem po sprężyny 
do Ustrzyk, a jak trzeba było po-
sprzątać, to się sprzątało, albo robi-
ło herbatę pracownikom. Jeśli dzi-
siaj się mówi, że to były pionierskie 
lata, to ja dodam, że przez całe za-
wodowe życie mam szczęście pra-
cować w ciekawych czasach. Kiedy 
po maturze prowadziłam samodziel-
nie sklep, to między innymi wozi-
łam swoim dużym fiatem wędliny 
z masarni w Biczycach Dolnych lub 
inne towary z centrali na Gorzko-
wie. W stanie wojennym na Zabe-
łeckiej Górze były rogatki i żołnie-
rze, sprawdzając mi dokumenty, nie 

mogli się nadziwić, że taka nieduża 
dziewczynka ciągle wozi tyle towaru.
– A skąd taka nieduża dziewczynka mia-
ła dużego fiata? Budziła Pani sensację za 
kierownicą?

– Na pewno budziłam zdziwienie, 
bo na początku lat 80. kobieta za kie-
rownicą to była rzadkość, a w Wielo-
głowach to już faktycznie sensacja. 
Mój tato zawsze marzył o samocho-
dzie, ale tak się złożyło, że poprzestał 
na motorze. Byłam wówczas najstar-
sza z czwórki rodzeństwa i tato po-
wiedział, że jak zrobię prawo jazdy, 
kupi mi auto. Wtedy można było ro-
bić prawo jazdy w wieku 16 lat i tato 
podpisał na to zgodę, w przeciwień-
stwie do mamy, która mówiła, że nie 
chce mieć mnie na sumieniu. Doku-
ment wydano mi w pierwszy dzień 
wiosny 1979 roku. Byłam tak zestre-
sowana egzaminem, że trzymałam 
go w tajemnicy. Wiedział tylko mój 
chłopak. Miesiąc później tato kupił 
czteroletniego fiata 125p w kolorze 
piaskowym. Moja kuzynka mawiała, 
że uwielbia ze mną jeździć, bo wszy-
scy chłopcy w Nowym Sączu się za 
nami oglądali (śmiech).
– Pani musi być we wszystkim pierwsza 
i najlepsza?

– Nic podobnego. Mój mąż przy 
każdej okazji mówi, że mimo zawo-
dowych sukcesów i stanowisk nie 
przewróciło mi się w głowie.
– Trochę mnie to martwi, bo z opowie-
ści Pani znajomych wyłania się obraz 
poukładanej i ciepłej pani prezes, która 
muchy nie skrzywdzi, zamiast żelaznej 
damy trzymającej twardą ręką wielkie 
przedsiębiorstwo. To kto je trzyma twar-
dą ręką, bo na zewnątrz panuje przeko-
nanie, że ta firma to Andrzej Wiśniowski.

– I słusznie, bo ta firma to An-
drzej Wiśniowski! Andrzej posiada 
rzadko spotykaną intuicję bizneso-
wą i wielką odwagę. Może właśnie 
dlatego pasujemy do siebie w za-
rządzaniu firmą, bo ja wielokrotnie 
go tonowałam. To zawsze ja byłam 
tą, która mówiła: „Andrzej powoli, 

bo jak przeinwestujemy, a na ryn-
ku wydarzy się coś nieprzewidy-
walnego, na co nie mamy wpływu, 
to możemy mieć kłopot”. Na szczę-
ście życie pokazało, że w odważ-
nych posunięciach więcej racji miał 
Andrzej, a ja staram się realizować 
jego wizje.
– Czyli to jednak Pani zarządza 
przedsiębiorstwem.

– Kiedyś powiedziałam Andrze-
jowi, że jestem tą osobą, którą było-
by mu najłatwiej zwolnić. Dlaczego? 
Bo we wszystkich obszarach firmy 
mam świetnych dyrektorów, zaufa-
nych i sprawdzonych ludzi, dzięki 
którym firma funkcjonuje tak, jak 
funkcjonuje.
– Ale ciągle nie wiem, jak ta firma funk-
cjonuje, skoro zarządza nią osoba, któ-
ra nie potrafi walnąć pięścią w stół i rzu-
cić wojskowej komendy.

– Nie przesadzajmy, bo znalazła-
bym kilka osób, które potwierdzą, 
że czasami emocje się przeleją. Ale 
prawdą jest, że im mam więcej lat, 
tym mam więcej cierpliwości. Mam 
też swoje sposoby na stres.
– Podobno w nerwowych sytuacjach 
mawia Pani: „Zostawmy to do jutra, 
prześpijmy się z problemem”.

– Aż tak to nie, ale czasami fak-
tycznie mówię sobie, że pomyślę 
o problemie jutro. Pomaga, ale za-
wsze w sytuacji kryzysowej wolę 
usiąść z ludźmi i wspólnie omó-
wić problem. Mam też inny sposób 
na stres: długi spacer na kijach, albo 
jeszcze lepiej – prasowanie.
– Nie ma Pani pomocy domowej, która 
za Panią wyprasuje?

– Broń Boże! Nie ma takiej 
potrzeby.
– Skoro poświęca Pani tak wiele godzin 
pracy, to żeby wygospodarować tro-
chę czasu dla siebie, musi Pani ten czas 
kupić, na przykład zatrudniając kogoś 
do prasowania.

– Ja nie mam już dzieci w wie-
ku szkolnym i nawet poświęcając 
pracy zawodowej dziesięć godzin 

Mam jeszcze dużo do zrobienia
ROZMOWA  z KRYSTYNĄ BARAN, prezesem firmy Wiśniowski
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dziennie, mam też czas na życie pry-
watne, na pasje i drobne przyjemno-
ści, choćby w postaci zabawy z trój-
ką wnucząt.
– Kiedy do Pani dotarło, że uczestni-
czy Pani w budowaniu potężnej fir-
my, lidera w swojej branży. Budzi się 
Pani rano i myśli: udała nam się rzecz 
niezwykła, wykonaliśmy kawał solid-
nej roboty.

– Nigdy nie myślę w ten sposób. 
Nie jestem osobą, która musi bry-
lować w pierwszym szeregu. Ważna 
jest firma i jej dalszy rozwój, a na na-
szej ścieżce wzrostu od lat nie ma 
żadnego momentu przerwy, ciągle 
coś się dzieje, inwestycja goni inwe-
stycję i nie zamierzamy się w tym 
zatrzymywać.
– Potrafi Pani śmiało wygłosić swój po-
gląd i bez obaw powiedzieć właścicielo-
wi nawet najbardziej niewygodną praw-
dę, której on nie chce usłyszeć?

– Potrafię, choć zawsze warto za-
dać sobie wcześniej pytanie, czy trze-
ba to robić?  Uważam, że często war-
to powiedzieć o jedno zdanie mniej, 
niż dążyć do nakręcania sporu. Za-
zwyczaj okazuje się, że emocje szybko 
opadają, a ludziom jest łatwiej później 
pracować, bo nie powiedzieli kiedyś 
o to jedno zdanie za dużo. Życiowa 
mądrość? Bez przesady! To oczywi-
sta wiedza, która przychodzi z wie-
kiem. Trudne sprawy lepiej omawiać 
z chłodną głową.
– Co to są trudne sprawy w firmie, któ-
rej – takie sprawia wrażenie – wszystko 

przychodzi łatwo? Przecież praca tutaj, 
to czysta przyjemność. Mylę się?

– Oczywiście, że to przyjemność, 
co nie znaczy, iż na biurku rano nie 
czeka na mnie informacja, że dłuż-
nik zalegający nam od wielu miesię-
cy właśnie ogłosił upadłość albo zo-
stał poddany licytacji komorniczej, 
a tam są zamrożone nasze pieniądze. 
Oczywiście, że to nie są sytuacje z ga-
tunku być albo nie być, ale one bolą. 
Do mnie trafiają zwykle trudne spra-
wy, a moja praca polega na podejmo-
waniu sprawnych decyzji, bo odkła-
danie ich na później tylko nawarstwia 
problemy.
– Łatwo Pani przychodzi podejmowanie 
trudnych decyzji?

– Wolę ich nie odkładać na jutro, 
bo niepotrzebnie bym o nich myśla-
ła. Jednym z moich sposobów na od-
reagowanie stresów jest dobrze prze-
spana noc. Jedni podobno zajadają 
stresy, inni zapijają, albo chcą je roz-
biegać, a ja odsypiam stres. Po pro-
stu kładę się do łóżka o 20 i wstaję 
o 6 rano. Ale bywało, że jakiś pro-
blem potrafił obudzić mnie o drugiej 
w nocy i nie pozwalał zasnąć do rana.
– Brzmi groźnie.

– Bo prowadzenie dużej fir-
my to są też groźne momenty. Dam 
przykład – kilka lat temu banki z dnia 
na dzień chciały nam podnieść opro-
centowanie kredytów, więc musie-
liśmy podjąć tę wojnę. Nie był to ła-
twy moment. Urząd Skarbowy i ZUS 
zgodziły się odroczyć nam płatności, 

nawet pracownicy podeszli ze zro-
zumieniem do sytuacji i zgodzili się 
na opóźnienia wypłat, choć zapo-
wiedzieliśmy, że osoby w trudnej sy-
tuacji mogą wnioskować o zaliczki. 
Z takich lekcji powinno się wyciągać 
wnioski na przyszłość. Nam się dzięki 
temu udało czegoś nauczyć.
– Gratuluję szczelnej załogi, bo taka in-
formacja nigdy nie wyciekła na ze-
wnątrz. Wyobraża Pani sobie te tytuły 
w porannych gazetach: U Wiśniowskiego 
nie wypłacono pensji w terminie!

– Wyobrażam sobie, jakie zamie-
szanie by to wywołało. Na szczęście 
zdarzyło się to pierwszy i – mam na-
dzieję – ostatni raz.
– Dlaczego przychodzi Pani na szóstą 
do pracy? Przywilejem prezesa jest przy-
chodzić później.

– Jeśli mam zaległości w bieżących 
sprawach, to staram się je załatwić 
zanim w firmie zacznie się na dobre 
praca, bo czasami nie jestem w stanie 
przewidzieć, z iloma osobami będę 
się musiała spotkać. Nie zawsze je-
stem tak wcześnie, ale dzisiaj by-
łam o szóstej i bardzo lubię o tej po-
rze pracować.
– Dlatego w soboty śpi Pani jeszcze kró-
cej i o piątej jest już Pani w szklarni?

– Bo zielony kolor uspoka-
ja (śmiech). Praca w szklarni jest 
dla mnie najlepszym sposobem re-
kreacji. Ale o piątej pracujemy tyl-
ko wówczas, kiedy mąż ma zbio-
ry ogórków albo pomidorów i tylko 
wcześnie rano da się pracować pod 

szkłem, bo potem jest tam za gorą-
co. Ale to się rzadko zdarza, no chy-
ba że mąż zarządzi akcję... obcinania 
pędów. Wtedy idziemy do szklarni 
dużą grupą. Nazwałabym to raczej 
pielęgnowaniem więzi rodzinnych 
niż ciężką pracą, bo mamy świetną 
okazję porozmawiać wówczas z sy-
nowymi, dziećmi, sąsiadami.
– Przyszłego męża podobno pozna-
ła Pani w szóstej klasie podstawówki 
i od tego czasu się nie rozstajecie.

– To akurat nieprawda, bo zna-
my się od dziecka. Ale parą byli-
śmy faktycznie od szóstej klasy. 
Znajomi żartują, że poznaliśmy się 
w piaskownicy…
– A Pani wiernie czekała, aż ukocha-
ny wróci z wojska i poprowadzi Panią 
do ołtarza.

– To nie było tak. Braliśmy ślub, 
kiedy mój – wówczas narzeczony 
– był w wojsku, dlatego w rodzin-
nym albumie mamy zdjęcia ślub-
ne, na których ja jestem w sukni, 
a on w mundurze.
– Bardzo to Pani życie poukładane, 
wszystko musi Pani mieć pod kontro-
lą. Nawet sprawy rodzinne ma Pani upo-
rządkowane jak proces produkcyjny 
w firmie Wiśniowski.

– Ale to mąż pomógł mi życie 
rodzinne uporządkować. To bardzo 
wyrozumiały człowiek, bo przecież 
ja zawsze dużo pracowałam, spo-
ro czasu spędzałam poza domem, 
na przykład wyjeżdżając z Andrze-
jem na targi lub podejmując studia 
w WSB–NLU. Zawsze byliśmy – jeśli 
tak można powiedzieć – rodzinnie 
dobrze zorganizowani. Kiedy uro-
dziłam pierwsze dziecko, moja mama 
miała 40, a babcia 64 lata i na doda-
tek mieszkały blisko, więc mogłam 
na nie liczyć.
– Ma Pani szczęście w życiu…

– Tylko raz powiedziałam, że je-
stem szczęśliwa. Wiele lat temu ko-
leżanka w sklepie w Wielogłowach 
powiedziała do mnie: „Krysiu, masz 
fajną pracę, mąż ma pracę, Michał 
ładnie rośnie, ty musisz być szczęśli-
wa”. I ja potwierdziłam, że faktycz-
nie jestem bardzo szczęśliwa. To był 
poniedziałek. W środę zmarł mój 
tato, miał tylko 53 lata. Nigdy wię-
cej nie powiedziałam i nie powiem, 
że jestem szczęśliwa.
– A dzisiaj Pani nie powie, że jest 
szczęśliwa? Kobieta sukcesu nie jest 
szczęśliwa?

– Nie powiem. Chyba ze strachu 
tak nie powiem.

– To jakby Pani określiła swój stan du-
cha? Pani ma w ręku wszelkie karty, 
żeby powiedzieć „jestem szczęśliwa”.

– Jestem zadowolona ze swoje-
go życia.
– To niech Pani powie, że jest Pani speł-
niona zawodowo i prywatnie…

– Jak będę miała sto lat, to wte-
dy powiem, że jestem spełniona. 
Trochę jak Danuta Szaflarska, którą 
podziwiam.
– Jako kobieta czy jako miłośniczka 
teatru?

– Jedno i drugie. Bardzo lubię te-
atr i ten na żywo, i w telewizji, więc 
pilnuję, żeby nie przegapić ponie-
działkowego spektaklu. Poza teatrem 
i „Ranczem” – czasami oglądam na-
wet powtórki! – telewizja może dla 
mnie nie istnieć. Bieżących wiado-
mości słucham w radiu. Na nic więcej 
nie mam czasu. No oczywiście są jesz-
cze spacery na kijach, które zabierają 
mi około cztery godziny tygodniowo.
– Ale Pani wyliczona z tym czasem. Gdy-
by Pani pracowała na podobnym stano-
wisku w Warszawie, wychodziłaby Pani 
z firmy o 20 i gdyby Pani miała jesz-
cze energię, szłaby na godzinę do siłow-
ni, żeby pospacerować po bieżni ze słu-
chawkami na uszach. Ciekawsza wizja?

– Niczego sobie nie wyrzucam, 
ale doba ma niezmiennie 24 godziny 
i z czegoś trzeba zrezygnować. Ponie-
waż moje dzieci są już dorosłe, zosta-
je mi trochę więcej czasu dla siebie.
– Skoro dopiero w wieku stu lat po-
wie nam Pani, że jest osobą spełnio-
ną, to znaczy, że Pani stawia ciągle przed 
sobą jakieś zadania i marzenia.

– Kiedyś w dramatycznym mo-
mencie moja ciocia powiedziała 
do mnie: Widocznie ktoś ma wobec 
ciebie plany i masz jeszcze w życiu 
dużo do zrobienia.
– W dramatycznym momencie…?

– Ponad dwadzieścia lat temu za-
snęłam za kierownicą samocho-
du. Kiedy się ocknęłam, byłam już 
na przeciwległym pasie ruchu. Żeby 
nie doszło do czołówki odbiłam w pra-
wo, auto spadło ze skarpy i koziołko-
wało. Mój syn i mój brat (jest młod-
szy o rok od mojego syna) wypadli 
z samochodu na orne pole. Brat wy-
padł przez bagażnik, syn przez szybę. 
Poza nimi w aucie była jeszcze moja 
mama, drugi syn i mój mąż. Nikomu 
nic się nie stało, choć auto było znisz-
czone. Po tym wypadku ciocia po-
wiedziała mi właśnie, że mam jeszcze 
dużo do zrobienia. I tego się trzymam.

Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Kobiety trudniące się tym fachem 
w Nowym Sączu można policzyć 
na palcach jednej ręki. Wiesława 
Maciuszek jest jedną z nich. Czte-
ry lata temu trudno jej było znaleźć 
klientów. Dziś jest rozchwytywaną 
instruktorką nauki jazda, obalającą 
stereotypy o kobietach za kierow-
nicą. Jej wiedza motoryzacyjna za-
wstydza niejednego pana. 

– Instruktor nauki jazdy to zawód 
jeszcze niedawno przypisywany tylko 
panom. A Pani ma pomysł, żeby za-
rabiać tak na życie.

– Jestem instruktorem od czte-
rech lat, ale powiem tak: już 
od dawna powinnam była to ro-
bić. Życie pisze nam różne sce-
nariusze i w pewnym momen-
cie stwierdziłam, że trzeba się za 
to wziąć. Zrobiłam kurs instruk-
tora, ciężko było, ale go zdałam 
i zaczęłam pracę.
 – Początki pewnie nie były łatwe?

– Było bardzo ciężko. Nikt nie 
chciał mnie zatrudnić. Nie wiem, 
czy wiązało się to z tym, że byłam 
kobietą, czy z brakiem doświad-
czenia. Mam wrażenie, że ten za-
wód to taki zamknięty krąg ludzi, 
do którego przepustką jest zaufa-
nie. Dlatego założyłam swoją firmę 
i kupiłam auto. Z czasem okaza-
ło się, że miałam rację. Kursan-
ci, którzy się do mnie zgłaszają, 
nie przychodzą z ulicy, to ludzie 
z polecenia. Czasem się śmieję, 
że jestem takim rodzinnym in-
struktorem. To znaczy ktoś zrobił 
u mnie kurs, a potem polecił in-
nym członkom rodziny.
– Skąd Pani zamiłowanie do samo-
chodów? Podobno kobiety wolą być 
raczej wożone, niż wozić...

– Oj nie. Nie lubię siedzieć jako 
pasażer. Taka opcja wchodzi w grę 
tylko wtedy, kiedy siedzę obok 
jako instruktor. W innych przy-
padkach muszę zażywać środki 
na chorobę lokomocyjną (śmiech). 
Prawda jest taka, że od dziecka cią-
gnęło mnie do samochodów. Naj-
pierw jeździłam na komarku, póź-
niej rodzice kupili fiata 126p, czyli 
kwiat polskiej motoryzacji. Fa-
scynowała mnie budowa silnika. 
Nie jest to dla mnie czarna magia. 
Przecież tłumacząc moim uczniom, 
z czego jest zbudowany, nie mogę 
nie wiedzieć, o co tam chodzi.
 – Mam rozumieć, że jeśli zepsuje się 
Pani auto na drodze, telefon do me-
chanika nie jest potrzeby?

– Jeśli byłoby to moje auto, 
to przypuszczam, że nie miałabym 
z tym problemu. W innym pojeź-
dzie pewnie zdiagnozowałabym 
usterkę, ewentualnie zadzwoni-
łabym do kolegi, który podpo-
wiedziałby, co zrobić. Jak się zna 
budowę pojazdu, rzeczy stają się 
prostsze. Wymiana koła czy zało-
żenie łańcuchów w zimie to buł-
ka z masłem. Każdy, kto wycho-
dzi z kursu, powinien mieć takie 
umiejętności. To wcale nie jest ta-
kie trudne.

 – Po prostu urodziła się Pani z kie-
rownicą w ręku?

– Chyba tak. Gdy byłam młod-
sza, nie było jakichś cudownych 
samochodów. Co było, tym się 
jeździło. Pamiętam żuka, któ-
ry miał bardzo słabe hamulce. 
Gdy z kolei jechałam traktorem, 
do kręcenia kierownicą musia-
łam używać i rąk, i nóg. Z cza-
sem to zamiłowanie do motory-
zacji nabierało tempa, aż kiedyś 
ktoś mi powiedział, że powinnam 
uczyć jeździć. I tak się zaczęło.
– Kursanci bywają różni... 

– Są tacy, którzy wsiadają za 
kółko i od razu jadą. Ale są też 
inni, przy których na końcu kur-
su się zastanawiam, czy ten czło-
wiek w ogóle powinien być kie-
rowcą. Prawo jazdy najczęściej 
robią młodzi ludzie, którzy mają 
17, 18 lat. Oni nie są przyzwycza-
jeni do stresu, a przy jeździe ten 
stres często ich blokuje. Ale każdy 
może się nauczyć jeździć. Jednemu 
pójdzie to szybciej, drugiemu wol-
niej. A tak naprawdę to człowiek 
uczy się jeździć, jak zda prawo jaz-
dy i nabierze doświadczenia.
 – Najczęściej popełniane błędy przez 
kursantów?

– Jak mówię, że będziemy skrę-
cać w prawo, to skręcają w lewo. 
Ale zadziwiające jest to, że mają 
włączony dobry kierunkowskaz.
 – Kogo się lepiej uczy, panów czy 
panie?

– Nie ma takiego podzia-
łu, wszystko zależy od człowie-
ka. Każdy kursant musi przejść 
wszystkie etapy nauki. Każdy jest 
inny i do każdego trzeba mieć inne 
podejście. Przepisy ruchu dro-
gowego muszą być zachowane, 
kursanci nie mają wyjścia, muszą 
się do nich stosować. Ale szybko 
do tego dochodzą, że z jazdą nie 
ma żartów. To bardzo duża odpo-
wiedzialność. Jeden pan zapytał 
mnie kiedyś: „Czy ta dziewczyna 
robiła u Ciebie prawo jazdy?” Od-
powiedziałam, że tak. „A wiesz, 
że ona jeździ jak chłop” – do-
dał. Tak więc różne sytuacje się 
zdarzają.
 – Ilu kursantów wyszkoliła Pani 
przez te cztery lata?

– Nie liczyłam, ale pewnie około 
trzystu. W każdym razie, na brak 
klientów nie narzekam.

Rozmawiała MARTA TYKA
Źródło: wMediach.pl

Auto-Complex Spółka z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

Nowy Sącz - Wielogłowy 188

tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA 
na badania psychologiczne osoby, które zdają egzamin na prawo jazdy 

kat. „C1, C, D1, D, CE, DE”
W związku ze zmianą przepisów - należy posiadać orzeczenie psychologiczne 

przed egzaminem na prawo jazdy. Pracownia psychologiczna znajduje się na 

II piętrze, pok. 207. Badania odbywają się codziennnie od poniedziałku do piątku.

33-300 Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10

Sekretariat:
tel. 18 449 08 80, fax. 18 449 08 81

sekretariat@mord.pl; www.mord.pl

Pracownia Psychologiczna:
tel. 18 449 08 95, 18 449 08 93

Dział Obsługi Klienta: tel. 18 449 08 88

Dział Szkoleń: tel. 18 449 08 99
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KOBIETA ZA KIEROWNICĄ 

Nawet auto się jej nie oprze

Dla Wiesławy Maciuszek wymiana koła to bułka z masłem 

Jak mówię, 
że będziemy 
skręcać w prawo, 
to skręcają w lewo. 
Ale zadziwiające jest 
to, że mają włączony 
dobry kierunkowskaz.
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Mały Książę, bohater książki Antoine’a 
de Saint–Exupéry’ego pyta napo-
tkanego Lisa, co to znaczy „oswoić”. 
Słyszy odpowiedź: „stworzyć więzy”. 
Tematowi więzi wychowawczych, 
które chronią przed patologią, po-
święcona będzie konferencja w Miej-
skim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli ODN w Nowym Sączu, 12 marca. 

Rozmawiamy z jej współorgani-
zatorką HALINĄ CZERWIŃSKĄ – pe-
dagogiem w Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Nowym Sączu, za-
łożycielką Fundacji Ostoja, realiza-
torką programu Szkoła dla Rodzi-
ców i Wychowawców. 

– Szkoła w swoich zadaniach ma 
uczyć i wychowywać. Tymczasem 
to drugie, mam wrażenie, trakto-
wane jest po macoszemu. I nie tyl-
ko z winy nauczycieli. Rodzice uczniów 
też skutecznie zniechęcają pedago-
gów przed podejmowaniem... kroków 
wychowawczych.

– „Uczyć i wychowywać” 
w szkołach sprowadza się ciągle 
do pojęć: ranking, efekt naucza-
nia, wyniki w nauce. Nie ma na-
tomiast miary, która podawałaby 
„dodatni przyrost wychowawczy”. 
Gdyby zacząć takie mierniki opra-
cowywać, bylibyśmy w stanie po-
kazać, jak uczeń rozwija się nie 
tylko na poziomie wiedzy, ale i in-
teligencji emocjonalnej, sposobu 
komunikacji z drugim człowiekiem. 
Wciąż intelekt dziecka jest wybiór-
czo traktowany i sprowadza się 
do dydaktyki.
– Pokazanie wyższości wychowania 
nad... dydaktyką – to cel konferencji?

– Nieustannie moim celem jest 
wzmacnianie wychowania w ob-
szarze edukacji i nie tylko. Po-
kazanie, jakim priorytetem jest 
wychowanie w życiu społecznym 
w ogóle. Podczas konferencji chce-
my wyeksponować wątek więzi 

wychowawczych jako 
fundament dobrych 
relacji, które prze-
kładają się rów-
nież na pozostałe 
obszary edukacji. 
– Czym jest zatem 
ta więź?

– Tłumacząc, 
czym jest więź, 
często odwołuję się 
do „Małego Księcia” 
i pojęcia „oswajania”. 
Oswoić to zbudować 
więzi oparte na przyjaź-
ni, a co za tym idzie odpowie-
dzialności. Nie można bowiem ludzi 
traktować przedmiotowo – wyko-
rzystywać, gdy są nam potrzebni. 
Budując więzi, traktujemy drugie-
go człowieka jako partnera, którego 
potrzeby są dla nas tak samo ważne. 
– Wspomniała Pani o tym, że brak 
jest mierników pokazujących „dodat-
ni przyrost wychowawczy”. Są jednak 
programy wychowawcze, profilaktycz-
ne, z których szkoły coraz częściej ko-
rzystają. Ich efekty są mierzalne?

– Szkoły wprowadzały progra-
my, ale nie prowadziły badań, któ-
re pokazywały ich skuteczność. 
Dopiero od niedawna zaczyna się 
sprawdzać ich efektywność. Nie-
mniej efekty rekomendowanych 
programów, nauczyciele, dzieci 
i ich rodzice odczuwają. Konferen-
cja ma zachęcić szkoły do wdraża-
nia tego typu programów. Ale, żeby 
one miały wymiar praktyczny, naj-
pierw szkoła musi zbadać, z jakimi 
zagrożeniami się spotyka. Progra-
my należy bowiem dostosowywać 
do potrzeb.

– Które Pani rekomenduje?
– Od wielu lat re-

komenduję cztery 
programy w ta-
kim, można po-
wiedzieć, pa-
kiecie. Pierwszy 
to Archipelag 
Skarbów – pro-

gram profilaktyki 
wszelkich uzależ-

nień, ale i profilak-
tyki przedwczesnych 
kontaktów seksualnych. 
Drugi – program media-

cji rówieśniczych, który uczy po-
kojowych sposobów rozwiązy-
wania sporów między uczniami. 
Trzeci – Golden Five – to program 
dla nauczycieli, który dostarcza 
im nowych narzędzi wychowaw-
czych, a docelowo służy popra-
wie integracji w klasie. Eliminu-
je proces, z którym najczęściej 
mamy do czynienia w pierwszej 
klasie gimnazjum – wykluczania, 
izolowania niektórych uczniów. 
I w końcu czwarty, w który je-
stem zaangażowana całym sercem 
– Szkoła dla Rodziców i Wycho-
wawców. To program praktycz-
nych umiejętności komunika-
cji z dziećmi i młodzieżą. O ile 
dawniej mówiło się, że wycho-
wania nie trzeba się uczyć, to te-
raz obserwuję, że wielu rodziców, 
na szczęście, dojrzewa do tego, 
że trudno wychowywać bez wie-
dzy. Jeśli połączymy ją z komuni-
kacją, to możemy mówić o efek-
tach. A jednym z efektów jest 
znów zbudowanie więzi z dziec-
kiem. To podstawowy warunek 

chroniący przed wszelkimi zagro-
żeniami. Kiedy zbudujemy wię-
zi, nie będziemy musieli wymy-
ślać wciąż nowych kar dla dziecka 
i na przykład chodzić z kablem 
od zasilacza w torebce, by nasz 
nie grał tyle na komputerze. Bę-
dziemy mogli mu zaufać, że kiedy 
umawiamy się na 45 minut gra-
nia, on nie przekroczy tego czasu.
– Lis instruuje Małego Księcia, jak 
może go oswoić: „Trzeba być bar-
dzo cierpliwym. Na początku siądziesz 
w pewnej odległości ode mnie, ot tak, 
na trawie. Będę spoglądać na cie-
bie kątem oka, a ty nic nie powiesz. 
Mowa jest źródłem nieporozumień. 
Lecz każdego dnia będziesz mógł sia-
dać trochę bliżej...”. A jak „oswoić” 
dziecko?

– Mówi się o czterech eta-
pach budowania więzi z drugim 
człowiekiem.
X Jako pierwszy wyróżnia się bez-

warunkową akceptację. Rodzic 
czy nauczyciel nie powinien zmie-
niać dziecka na siłę, mówić mu 
na przykład: Jesteś leniuchem. 
Powinien odpowiednio reagować, 
żeby dziecko nauczyło się inaczej 
zachowywać, ważne aby umieć 
odróżnić zachowanie od osoby 
dziecka. 

X Drugi krok to szukanie mocnych 
stron dziecka. Nie tylko o talen-
ty czy sukcesy tutaj chodzi. Moc-
ną stroną może być każdy wy-
siłek czy też zaangażowanie, 
podjęcie jakiejś nowej aktywno-
ści człowieka. 

X Trzeci krok opiera się na towa-
rzyszeniu dziecku w trudnych 
dla niego przeżyciach. Polega 

to na uważnym wysłuchaniu i zro-
zumieniu dziecka, tak, aby pobu-
dzić refleksję, wyzwolić pomysły 
i odwagę do samodzielnego roz-
wiązania problemu

X Czwarty krok można dopiero wy-
konać, kiedy istnieje między nami 
i dzieckiem dobre zrozumienie. 
Tylko wówczas możemy stawiać 
granice. Złości mnie, kiedy sły-
szę, jak nauczyciele mówią między 
sobą: „Więcej od nich (uczniów) 
wymagajcie”. Nie można wy-
magać, zamiast budować więzi. 
To tak jakby postawić tamę na rze-
ce, zamiast próbować regulować 
jej nurt. Regulować nurt, to po-
znać potrzeby dziecka, ukierun-
kować jego emocje... i dopiero 
wtedy z szacunkiem, a zarazem 
stanowczo można wymagać.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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WARTO WIEDZIEĆ
Joanna Szymańska w książce „ Pro-
gramy profilaktyczne. Podstawy 
profesjonalnej psychoprofilakty-
ki” (ORE, Warszawa 2012) wyróżnia, 
w ślad za badaniami przeprowadzo-
nymi przez Hawkinsa, najbardziej 
skuteczne metody ochrony dziec-
ka przed uzależnieniami i w zakresie 
zdrowia psychicznego:
1.  Silne więzi emocjonalne rodziców 

z dzieckiem; 
2.  Rozbudzenie zainteresowania 

dziecka nauką;
3.  Praktyki religijne;
4.  Poszanowanie dla prawa i zasad 

społecznych;
5.  Przynależność dziecka do pozy-

tywnej grupy rówieśniczej.

Lekcja Lisa: Jak siąść bliżej... dziecka?
PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ 

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY!? WEJDŹ: 
www.daiglob.pl 
Zakładka daiglob a-count.

CHWILÓWKI do 1.000 zł w 15 min. 
Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne 
do 200.000 zł! Przyjdź i sprawdź 
naszą ofertę! Tel. 694 485 697, 
(18) 443 22 62 (koszt wg stawki 
operatora).

SPRZEDAM, Volvo V 40, 2001 r. Stan 
b.dobry cena 7800zł. 
Tel. 500 124 501.

OGŁOSZENIA DROBNE

Halina Czerwińska
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...jak chciałby poeta, ale istotą boską 
niedocenianą przez świat, ponoć 
rządzony przez mężczyzn. Wspa-
niałym towarzyszem męskiej doli 
i niedoli.

Te górnolotne skojarzenia na-
rodziły się w mojej głowie, kiedy 
od swojej szefowej pięknookiej, dłu-
gonogiej pani Kasi usłyszałem po-
lecenie wydane aksamitnym gło-
sem nieznoszącym sprzeciwu – dość 
o lokalnych układach, pseudopo-
litykach grajdolanych, czas się za-
jąć tematem... Sądeczanek. Okazja 
wszak jest szczególna Dzień Kobiet!

To się musiało kiedyś stać, po-
myślałem. Polecenie, to polecenie. 
I tutaj zaczęło się kłębowisko myśli, 
refleksji. Jak to wszystko ogarnąć 
bez popadania w egzaltację i ma-
nierystykę. Powiem krótko – ja ko-
biety uwielbiam! Od kiedy udałem 
się na zasłużoną emeryturę, co roku 
w Dzień Kobiet wywieszam fla-
gę narodową, jak, nie przymierza-
jąc, na 1 maja i Święto Niepodległo-
ści. Te wydarzenia mają dla mnie 
równorzędne znaczenie i symboli-
kę. Kobiety są tego warte, chociaż 
nieuki historyczne dotąd twierdzą, 
że święto kobiet jest wytworem ko-
munistycznej propagandy.

Jestem człowiekiem ułom-
nym, gdyż nie dane mi było spło-
dzić córki i wychowywać dziew-
czynki, o czym tylu facetów marzy 

i ponoć są tym faktem zachwyceni. 
Na swoje usprawiedliwienie mam 
jednak mocny argument, gdyż je-
stem bliźniakiem dwujajowym 
i już w łonie mojej mamy przeby-
wałem z moją siostrą. Tak więc już 
wtedy niejako z bliska doznałem 
cielesności kobiecej. Na badania 
psychiki jednak musiałem nieco 
poczekać. Fakt, nie byłem dżentel-
menem i jako pierwszy opuściłem 
łono mamy. A było to w niedzie-
lę dawno temu. W wieku pacholę-
cym uprawiałem, a fe! genderyzm. 
W siermiężnych latach PRL–u bo-
lesnym fizycznym i psychicznym 
przeżyciem było noszenie rolują-
cych się rajtuz. Spodni długich mę-
skich nie było. Ta trauma pozostała 
mi do dzisiaj. A potem... już pole-
ciało. Uczęszczałem do koeduka-
cyjnej szkoły podstawowej (pierw-
szej w historii sądeckiej oświaty 
– Szkoła Podstawowa Ćwiczeń nr 
6 im. Klementyny Hofmanowej) 
i Liceum Ogólnokształcącego. Za-
tem dziewczyny, kobiety towarzy-
szą mi od zawsze. Wspaniałe kum-
pelki, kochanki, żony. Ze swoim 
światem wewnętrznym, urodą, 
przede wszystkim nieprawdopo-
dobną intuicją. Tym zmysłem, któ-
rego pozbawiony jest każdy chłop. 
Na podstawie badań i obserwa-
cji z całą stanowczością twierdzę, 
że faceci nie dojrzewają psychicz-
nie nawet do momentu, kiedy się 
zamknie nad nimi wieko trumny. 
A kobiety i owszem są życiowo za-
wsze dojrzalsze!

Tak więc pean ku czci nie-
wiast, białogłowych – jak zwał tak 
zwał – zakończę hasłem: – Niech 
się święci Dzień Kobiet, niech trwa 
przynajmniej dla mnie i dla Nich 
cały boży rok. Są tego warte!

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Kobieta nie jest 
puchem marnym...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem

realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu 
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”

Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne, 

zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw 

domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek 

nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku 

nad Dunajcem, Zespół Szkół w  Jelnej, Zespół Szkół w  Podolu-Górowej, 

Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa 

w  Lipiu, Szkoła Podstawowa w  Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa 

w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.

Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.

Wartość projektu: 1 492 368,00 zł

Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł

Okres realizacji: 2013 -  2015 

www.internecik.gminagrodek.pl

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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R edaktor naczelna po-
stawiła przede mną 
bardzo trudne, a może 
wręcz karkołomne za-

danie, napisania felietonu do „Są-
deczanki” – specjalnego magazy-
nu DTS o kobietach, ale nie tylko 
dla kobiet. No bo co ja mogę od-
krywczego o świecie kobiet napi-
sać? Myślę, że z kobietami jest tro-
chę tak, jak z piłką nożną, polityką 
i medycyną. Każdy facet zna się 
na kobietach najlepiej, podobnie 
jak na wszystkich wymienionych 
dyscyplinach. Z moich obserwacji 
i nasłuchu wynika, że każdy męż-
czyzna nosi w sobie jakąś myśl fi-
lozoficzną dotyczącą kobiet i wy-
głasza ją przy ważnej okazji. Ilu 
facetów, tyle zdań o kobietach 
– jedni wolą brunetki, inni blon-
dynki. Czyli jest jak w polityce: 
jedni kochają Kaczyńskiego, inni 
wolą Tuska; albo w sporcie – jedni 
wskoczyliby w ogień za Legią, inni 
znowu za Wisłą. Samo życie.

W tym kobiecym wydaniu DTS 
poważyłem się jedynie o wywiad 
z Sądeczanką nie byle jakiego suk-
cesu Krystyną Baran. Od daw-
na zastanawiało mnie, jaką cenę 

za zawodowy sukces zapłaciła ko-
bieta zarządzająca jedną z naj-
większych firm w Nowym Są-
czu? Skoro byłem ciekawski, 
namówiłem panią prezes na wy-
wiad i słuchałem z pewnym zdzi-
wieniem, że najlepiej relaksuje 
się, prasując albo spacerując z ki-
jami, w telewizji ogląda „Ran-
czo” i liczne powtórki tego seria-
lu, a jak trzeba, to bawi wnuki i... 
podwiązuje pomidory w szklar-
ni męża. Żadnych fanaberii i eks-
trawagancji. No i właśnie ta opo-
wieść o drodze do wielkiej kariery 
biznesowej okazała się czyta-
dłem godnym kobiecego magazy-
nu. Myślę, że to właśnie jest opo-
wieść dla kobiet. Albo nie, to jest 
chyba opowieść dla mężczyzn 
w szczególności.

Czasami mam jednak wraże-
nie, iż życie sądeckich kobiet to-
czy się w pracowni u Nitek. Nie 
żebym był nadmiernie wścibski, 
ale od kilku lat trudno mi się po-
zbyć wrażenia, że wszystkie dro-
gi Sądeczanek prowadzą na uli-
cę Żywiecką 25. I jeśli któraś z pań 
tu jeszcze nie trafiła, to świadczy 
tylko i wyłącznie o tym, że nie-
bawem trafi. O każdej porze dnia 
i roku do słynnego studia kra-
wieckiego Cecylii Tokarczyk (kon-
spiracyjny pseudonim Złota Nitka) 
ciągną pielgrzymki pań w różnym 
wieku, różnych stanów i zasob-
ności portfela. Kto żyw obszywa 
się u Nitek, a jak bacznie nasta-
wić ucha, to i w redakcji słychać 
jak terkoczą maszyny krawieckich 

artystek albo sapie niczym lo-
komotywa żelazko, prostujące 
wszelkie kanty koszul maturzy-
stów, albo i zapracowanych pre-
zesów, którym Pan Bóg poskąpił 
talentu do najoczywistszych ży-
ciowych czynności. I tak za ścianą 
toczy się przez cały rok życie Są-
deczanek polegające na przerób-
kach, przeszyciach, plisowaniu, 
fastrygowaniu albo i stworzeniu 
całkiem nowej kreacji, bo kobiety 
w Nowym Sączu chcą dobrze wy-
glądać nie tylko z okazji specjalne-
go wydania naszej gazety.

No i jeszcze jedno, może naj-
ważniejsze, dlatego zostawiłem 
na koniec. Mój redakcyjny kole-
ga Janusz Kozioł (w czasach kiedy 
obydwaj pracowaliśmy w „Gaze-
cie Krakowskiej”), przyjeżdżając 
do Nowego Sącza (a przyjeżdżał 
często i pod każdym pretekstem) 
zawsze powtarzał jedno i to samo 
zdanie: Sądeczanki to najpiękniej-
sze kobiety w Polsce. Nigdy na-
tomiast nie słyszałem, by ktoś 
z Januszem w tej sprawie polemi-
zował, albo chociaż zgłaszał jakieś 
nieśmiałe zastrzeżenia. Jeśli zatem 
kolega redaktor miał rację, to zna-
czy, że właśnie oddaliśmy do rąk 
Czytelników/Czytelniczek maga-
zyn poświęcony najpiękniejszym, 
najbardziej pracowitym, przebo-
jowym i pomysłowym Polkom. 
To ciekawe, bo dotychczas mówiło 
się, że to Sądeczanie są wyjątko-
wi, a teraz wychodzi na to, że Są-
deczanki również, a może nawet 
bardziej.

Sądeczanki może 
nawet bardziej

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Byłeś świadkiem 
interesującego 

zdarzenia? Masz 
dobre czy złe 
informacje, 

o których powinni 
dowiedzieć się 
wszyscy? Zgłoś 

nam temat. 

REDAKCYJNY 
DYŻUR 

Tel. 18 544 64 41 
lub 785 340 411

E–mail: 

redakcja@dts24.pl
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 
OOKNNAA 77 KOOMOOROOOWWE 

W  C E N I E W  C EE N II E 
5 KOMOROWYCH 5 KKKOMMORROWWYCCCH 

TYLKO U NASTTTYLKKO U NNASSS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY
PRIME PRESTIGE

•  potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową idealnie chroni przed wilgocią i chłodem 

P R  O  M  O  C  J  E

www. tomexokna .p l 

2500x2100 kolor złoty dąb, orzech 

z automatem. 

2490 zł brutto VAT 8% 
z montażem

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 

e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 

e-mail: zielona@tomexokna.pl

ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 

e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 

tel. 18 264 88 59, 

e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 

tel. 014 627 26 32, 

e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 

tel: 018 330 11 67, 

e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 

tel: 013 445 23 29, 

e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 

e-mail: krosno@tomexokna.pl

Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 

e-mail: gorlice@tomexokna.pl

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 

e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

z  tym KUPONEM –  20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE

•  listwa podparapetowa pięciokomorowa

•  barwiona w masie ścianka profi lu w okleinach zewnętrznych to estetyka i trwałość na długie lata 

•  głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku 
o współczynniku izolacyjności Uw=0,78W/m2K 

•  Ciepła ramka SWISSPACER w wersji HS

•  Pakiet 3-szybowy w współczynniku U=0,5W2mK

•  Cienki zgrzew

Charakterystyka
•  7 komorowy profi l klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC, zapewnia 

najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo użytkowania 

•  doskonałe parametry termiczne o charakterystyce 
odpowiadającej wymogom budownictwa pasywnego 

•  dostępny w 19 standardowych kolorach
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Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły u sprzedawców.

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20
tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.   
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  Sony Centre zastrzega sobie prawo  
do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy. 

Więcej hitów cenowych znajdziesz w Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Innowacyjne wzornictwo,  
kinowy obraz i dźwięk

System głośników Long Duct Speaker

Wedge – forma idealna dla dźwięku

Procesor X-Reality Pro 

W855 60” 6 999 zł 5 999  zł–1000 zł

HIT CENOWY!

REKLAMA
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Aleksandra Jagieło. Jedna z najbar-
dziej utytułowanych polskich siatka-
rek. Spełniona sportowo i rodzinnie. 
Do wielkiej formy wróciła po urodze-
niu dziecka. W ubiegłym roku zmie-
niła klub i... fryzurę. Obie zmiany, jak 
mówi, wyszły jej na dobre. 

W małym, piętnastotysięcznym Ni-
sku, gdzieś nad Sanem szybko za-
uważono, że mała Ola ma smykał-
kę do siatkówki i postanowiono, 
że spróbuje sił w szkole sportowej 
w Sosnowcu. To był dobry wybór, 
bo w Nisku jak w większości pol-
skich małych miejscowości, bazy 
sportowej i klubów z widokami 
na przyszłość wówczas nie było. Do-
piero w czerwcu 2006 roku do użyt-
ku została oddana tam nowa hala 
sportowa. Ale Aleksandra Jagieło 
była już wtedy dwukrotną mistrzy-
nią Europy i grała w lidze włoskiej, 
uchodzącej wtedy za najmocniejszą 
na świecie. W Rebecchi River Volley 
Rivergaro spędziła trzy sezony. Po-
tem wróciła do Polski i szczęśliwie 
trafiła do Muszynianki, gdzie Bog-
dan Serwiński tworzył zespół, któ-
ry na długie lata rządził w polskiej 
siatkówce, będąc też zapleczem dla 
kadry narodowej. Szczęśliwie – ale 
to również dzięki Jagieło – bo nad 
Popradem grano wielką siatkówkę 
i do uzdrowiska przyjeżdżały naj-
lepsze ekipy świata. W Muszynie 
spędziła siedem lat i choć sukcesów 
reprezentacyjnych nie powtórzy-
ła, zapracowała na swoją legendę. 
Trzy tytuły mistrzostw Polski i pu-
char CEV. Kariera piękna, życie bez 
skandali i tabloidów. 

Najdłużej grała w Muszynian-
ce. Siedem sezonów. I choć dobrze 
wspomina pobyt w Bielsku Białej, 
Rivergaro, to jednak Muszyna zapa-
dła jej w pamięć najbardziej. 

– Wyjechałam do Włoch w 2004 
roku, sezon po tym, jak zdobyłyśmy 
pierwsze mistrzostwo Europy, już 
wtedy zmiany w Polsce jeśli chodzi 
o siatkówkę powoli się zaczynały. 
Później był nasz drugi tytuł w 2005 
roku i srebro mężczyzn na mi-
strzostwach świata. Wydaje mi 
się, że to właśnie te „początkowe” 

sukcesy wpłynęły na to, że siatków-
ka stała się naprawdę bardzo popu-
larna. Poza tym pojawili się wspa-
niali kibice, znaleźli się również 
sponsorzy. Decyzja o moim powro-
cie była według mnie jedną z lep-
szych, jakie podjęłam – nie ukry-
wa zawodniczka. – Ale i Rivergaro, 
gdzie grałam, to zdecydowanie jest 
miasteczko, do którego bardzo chęt-
nie będę wracała. Bardzo lubię takie 
naprawdę małe miejscowości, Ri-
vegaro jest chyba jeszcze mniejsze 
niż Muszyna, ale bardzo urokliwa 

– góry, rzeka. Do tego w pobliżu licz-
ne zamki, które można było zwie-
dzać i restauracje o swoistym kli-
macie i świetnej kuchni.

Była już reprezentantka Polski 
(prawie 300 meczów w kadrze) nie 
ukrywa, że wyjątkowe były pierw-
sze dwa lata w Muszynie, kiedy 
siatkarki zdobywały tytuł. Zżyta 
ekipa znających się zawodniczek, 
niemal rodzinna atmosfera. 

– Sezonu, kiedy wywalczyły-
śmy Puchar CEV, też nie zapomnę. 
Zresztą, każdy był wyjątkowy. No 

i generalnie to, co w Muszynie zro-
bili trenerzy Serwiński i Litwin, 
oraz prezes Jeżowski, to świetna 
robota. Poznałam wspaniałych lu-
dzi, z którymi się zaprzyjaźniłam. 
Nie spotkały mnie tutaj żadne nie-
miłe sytuacje – podsumowuje.

***
Najważniejszym momentem 

w jej życiu było jednak urodzenie 
córki Agnieszki. Zawiesiła wtedy 
karierę, potem zrezygnowała z gry 
w kadrze. Ale do siatkówki wró-
ciła i znów została kapitanką Mu-
szynianek. – Od początku nasta-
wiałam się na powrót. Coś w życiu 
trzeba przecież robić – stwierdza 
siatkarka. Kilka miesięcy po poro-
dzie z całym zespołem trenowała 
już na pełnych obrotach. Aleksan-
dra Jagieło nie ukrywa, że chciała-
by, żeby Agnieszka została spor-
towcem, bo siatkówka to naprawdę 
bardzo fajny sposób na życie. 

Zawsze bardzo chroniła swo-
je życie prywatne. Ale pod koniec 
ubiegłego roku postanowiła, z in-
nymi siatkarkami, pokazać swoją 
córkę przy okazji tworzenia specjal-
nego kalendarza „Po prostu mi-
łość”. To był projekt o charakterze 
charytatywnym, w ramach które-
go wspierane są młode mamy, które 
nie radzą sobie z macierzyństwem 
oraz te młode kobiety, które przy-
gotowują się do macierzyństwa. 
Uroczystość inauguracji kalendarza 
odbyła się w Sejmie. Na takich sa-
lonach też Jagieło już bywała – przy 
okazji odznaczenia Złotym Krzy-
żem zasługi.

***
Etap muszyński dobiegł kre-

su, państwo Jagieło przenieśli się 
całą rodziną do Szczecina. Decy-
zja o przeniesieniu się do Chemi-
ka Police była ciężka, ale siatkarka 
podkreśla, że wraz z upływem cza-
su jestem coraz bardziej z niej za-
dowolona. Trudno się dziwić, gra 
w Chemiku sześć siatkarek, z któ-
rymi występowała w Muszyniance, 
w tym Agnieszka Rabka, z którą się 
bardzo przyjaźni. Nie ukrywała też, 
że skusiły ją większe pieniądze niż 
zarobiłaby w Muszynie. 

– Po co kłamać? – mówiła py-
tana o powody przenosin na drugi 
koniec Polski. – Mam swoje plany 
na teraz, na przyszłość. Dobre wy-
nagrodzenie było silnym argumen-
tem. Czasu i zegara biologicznego 
nie da się zatrzymać ani oszukać. 

Zresztą… – Teraz wszyscy do-
okoła mi mówią, że wyglądam mło-
dziej – śmieje się siatkarka.– Tak 
naprawdę uległam namowom kole-
żanki fryzjerki i w sumie jestem za-
dowolona z tej decyzji. Jakoś to się 
tak połączyło: nowa fryzura i kolor 
włosów ze zmianą klubu. Po pro-
stu tak wyszło. Jeśli zdrowie po-
zwoli, chciałabym pograć jeszcze 
2–3 lata. A zatem trzy złote medale 
– tyle chcę zdobyć.  (BOG)

REKLAMA

LEGENDA MUSZYNIANKI

Nowa fryzura, nowe życie...
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Aleksandra Jagieło zawsze bardzo chroniła swoje życie prywatne. Ale pod koniec ubiegłego roku postanowiła pokazać 
swoją córkę Agnieszkę przy okazji tworzenia specjalnego kalendarza „Po prostu miłość”.
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FOTOGRAF IA.  Piotr Droździk, znany 
sądecki fotografik, wzorem Witkacego 
realizuje projekt Prywatna Firma Por-
tretowa. Czy w dobie selfie, portret ma 
jeszcze prawo bytu?

Fotografik nie neguje zdjęć, jakie 
sami sobie robimy smartfonami. 
W końcu nikt nie zna nas tak dobrze, 
jak my siebie sami. A portret/auto-
portret to przecież nie tylko uchwy-
cenie wyglądu zewnętrznego, ale 
i oddanie charakteru osoby fotogra-
fowanej, malowanej... – Znam mi-
strzów selfie, którzy swój wizerunek 
są w stanie doprowadzić do nie-
samowitych kształtów. Ale trudno 
mi to nazwać fotografią – stwier-
dza Droździk, wychowany – jak 
mówi – „na dobrej fotografii praso-
wej”. – I choć w prasie zmienia się 
wszystko, fotografia portretowa nie 
może zniknąć – uważa. – Często bo-
wiem znajomi dziennikarze, pytają 

mnie, czy nie mam portretu tej czy 
tamtej osoby, bo oni wśród tysiąca 
swoich zdjęć, robionych przy róż-
nych okazjach, nie są w stanie wy-
brać tego odpowiedniego. 

Chcąc uchronić portret od zapo-
mnienia, fotografik realizuje pro-
jekt Prywatna Firma Portretowa, in-
spirowany działalnością Witkacego. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz jeź-
dził od Zakopanego po Kraków, ofe-
rując swoje usługi, które do tanich 
nie należały. Cena portretu wahała 
się wówczas od 150 do 300 zł. W No-
wym Sączu Witkacy sportretował 
ok. 50 osób. Wśród nich była m.in. 
Helena Maciakowa, żona pułkowni-
ka I Pułku Strzelców Podhalańskich. 

– Maciakowa była społeczni-
cą (słowo to jest już chyba zupeł-
nie zapomniane) – organizowała 
życie kulturalne miasta. Przyjaź-
niła się z Witkacym i właściwie 
ona go tu sprowadziła, umawiając 

mu seanse portretowe – opowia-
da Droździk. 

Firma Portretowa „S.I. Witkie-
wicz” miała swój regulamin, który 
określał formę i zasady współpracy 
z klientem, który zgodnie z nimi.... 
nie miał prawa wypowiadać swojego 
zdania na temat powstałego dzieła. 
– To jeden z zabawniejszych punk-
tów regulaminu. Ciekawy jest rów-
nież podział portretów na kilka ka-
tegorii – dodaje fotografik. 

Jedną z nich, najbardziej demo-
niczną, Witkacy rezerwował dla naj-
bliższych. Na odwrocie tak skończo-
nego portretu odnotowywał używki, 
pod których wpływem go tworzył...

Największy zbiór portretów Wit-
kacego można obejrzeć w Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku. 
A na naszych łamach prezentuje-
my fotografie sądeczanek Prywatnej 
Firmy Portretowej Piotra Droździka. 

(KG)

„Wykluczona  a b s o 1 u t n i e  jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może 
się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych 

nawet uwag, bez swego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie 
na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować...” 

Z Regulaminu Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz”

Mistrzowie portretu

Agnieszka 
Rogóz

Justyna 
Michalska 

Aneta 
Gierat

Maria MolendaAnna Knybel

Katarzyna Kołbon

Ewelina Listwan

Danuta Szaflarska

K. Bakuś Baczyńska

Joanna Ogórek

Emilka Morawska


