
Wspo mnia ła Pa ni wcze śniej o ga ze tach. Pa mię -
ta Pa ni ja kąś naj bar dziej bzdur ną plot kę, któ rą
prze czy ta ła lub usły sza ła na wła sny te mat?

- Zu peł nie nie daw no do wie dzia łam się, że -
by schud nąć po cią ży, na ły ka łam się ja kichś cu -
dow nych ta ble tek. Ktoś wy tarł so bie gę bę mo im
na zwi skiem, da jąc przy tym na dzie ję oso bom z
nad wa gą, su ge ru jąc im nie praw dzi wą, a być mo -
że szko dli wą me to dę na po zby cie się pro ble mu.
Nie za po mi naj my o tym, że nie wie my czy stoi
za nim zwy kłe le ni stwo, któ re aku rat do sko na le
ro zu miem, czy też trud ne do zwal cze nia pro ble -
my zdro wot ne. Wiem ile wy sił ku kosz to wa ło
mnie zrzu ce nie zbęd nych ki lo gra mów i nikt nie
bę dzie ni ko mu wma wiać, że wy ko na łam to za

spra wą ta jem ni czej pi guł ki. Wy da łam już w tej
spra wie sto sow ne oświad cze nie, mó wią ce o tym,
że to nie praw da. Po za tym je stem ra czej bez rad -
na. Mu sia ła bym ze brać na ma cal ne do wo dy na
to, że ta ka re kla ma ist nie je w sie ci, a nie opie rać
się na zda niu kil ku osób, któ re ją wi dzia ło. Tym
bar dziej, że po dob no dość re gu lar nie zni ka ona
na czas ja kiś. Po za tym ser we ry fir my, któ re ją
umiesz cza ją, mo gą znaj do wać się na przy kład na
Taj wa nie i wte dy mo gę so bie ich ści gać. Choć
mo że gdy bym za tym po bie ga ła, to jesz cze tro -
chę bym schu dła (śmiech).
Zda rza ło się Pa ni być w coś wkrę co ną?

- Je stem na iw na i ła two wier na, ale nie.
Za wsze ra czej to ja wkrę ca łam zna jo mych i

po wiem pa nu szcze rze, że krę ci mnie to
wkrę ca nie (uśmiech). Ta ka naj słyn niej sza
mo ja wkręt ka, któ rą ko muś za ser wo wa łam,
trwa ła bo daj ty dzień. Po da jąc się za ta jem ni -
czą Ju lię, dzwo ni łam do pew ne go męż czy -
zny, wma wia jąc mu, że wy grał wspa nia łą wy -
ciecz kę za gra nicz ną, któ rej zwień cze niem
jest nie za po mnia ny syl we ster. Uknu li śmy to
ra zem z mo im ów cze snym part ne rem, a
ofia rą był je go przy ja ciel. Fa cet wkrę cił się
do te go stop nia, że za czął mnie na wet pod -
ry wać. Ja kież by ło je go roz cza ro wa nie, kie dy
do wie dział się, że nie ma żad nej wy ciecz ki i
a ową Ju lią je stem ja.

Czy taj str.12
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Nie cier pię ca stin gów
Roz mo wa z ak tor ką AN NĄ MU CHĄ
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Trwa ją zgło sze nia do XVI edy cji Gór skich
Za wo dów Ba lo no wych. Na li ście zna la zło
się już 20 za wod ni ków z Li twy, Wę gier
i Pol ski. Wie my, kto za gra w ra mach ba lo -
no wej ma jów ki.

Te go rocz na, szes na sta edy cja za wo -
dów ba lo no wych or ga ni zo wa nych w Kro -
śnie w ra mach Ba lo no we go Pu cha ru Pol -
ski od bę dzie się w dniach 30.04 –
02.05.2015 r.   Ma jów ka roz pocz nie się
29.04 in au gu ra cją na kro śnień skim Ryn ku.
Za wo dom to wa rzy szyć bę dzie co rocz ny
event „Ba lo ny nad Kro snem”.

Or ga ni za to rzy pla nu ją udział oko ło
40 ba lo nów na ogrza ne po wie trze z kra ju
i za gra ni cy. 15 kwiet nia mi ja ter min nad sy -
ła nia zgło szeń. Do tych czas na li ście star to -
wej zna la zło się 20 za wod ni ków z Li twy,
Wę gier i Pol ski. Wśród nich go ścić bę dzie -
my naj lep szą ka drę bio rą cą udział w wy da -
rze niach spor to wych w ca łej Eu ro pie. Li stę
za wod ni ków zo ba czyć mo że cie tu taj.

Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły się
20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo gu sła wy
Ny kiel – Ostrow skiej oraz Ada ma Gru -
szec kie go. Dzię ki przy ja cio łom oraz Fun -
da cji „Otwar tych Serc” imie nia po my sło -
daw czy ni, mo że my uczest ni czyć już
w XVI Gór skich Za wo dach Ba lo no wych. 

Obec nie jest to jed na z naj więk szych
i naj bar dziej po pu lar nych im prez w po łu -
dnio wej Pol sce, któ ra zwięk sza swo ją atrak -
cyj ność z każ dym na stęp nym ro kiem. Wy -
so ki po ziom spor to wy za wo dów ba lo no -
wych wy kre ował nie tyl ko pre stiż mia sta,
ale tak że tra dy cję. Kro sno sta ło się jed nym
z głów nych ośrod ków spor tów ba lo no -
wych w na szym kra ju. 

Ba lo ny nad Kro snem 2015
Or ga ni za to rem te go rocz nej ma jów ki

(1,2 ma ja) w Kro śnie są dwie sta cje ra dio we:
Wa wa i Eska. 1 ma ja Kro sno przy wi ta „WA -
WA Li ve” z udzia łem gwiazd pol skiej sce ny
mu zycz nej: Łą ki Łan i Co ma. W dru gim
dniu w ra mach ogól no pol skiej tra sy let nich
kon cer tów ple ne ro wych w Kro śnie go ścić
bę dzie Let nia Sce na Eski. W wy da rze niu we -
zmą udział: Naj lep szy Prze kaz w Mie ście,
Ewe li na Li sow ska i DJ Ra fał Wo dziń ski.

Na ba lo no wej sce nie nie za brak nie
tak że kon cer tów z udzia łem lo kal nych wy -
ko naw ców. O tym po in for mu je my w ko -
lej nych ma te ria łach.

W nie dzie lę Ma jo wy 
Pik nik Ro dzin ny

W ostat ni dzień im pre zy (03.05) Re -
gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni cza za -
pra sza na Ma jo wy Pik nik Ro dzin ny.
Na kro śnień skim lot ni sku nie za brak nie:

dzie cię ce go mia stecz ka, ani ma cji i spek -
ta kli dla dzie ci oraz kon kur sów i warsz -
ta tów.

Głów nym punk tem pro gra mu bę -
dzie ro we ro we SHOW w wy ko na niu
33-let nie go rze szo wia ni na – Kry stia -
na Her by, fi na li sty dru giej edy cji pro -
gra mu Mam ta lent. Kry stian ska cząc
ro we rem po scho dach, zdo by wa naj -
wyż sze bu dyn ki na świe cie

W mar cu 2015 Kry stian Her ba
po bił re kord Gu in nes sa, wspi na jąc
się na ro we rze na 3139 stop ni scho -
dów wie ży Ta ipei 101 wy bu do wa nej
w sto li cy Taj wa nu, któ ra mie rzy wy -
so kość po nad 500 m. Wcze śniej szy
re kord usta no wił w lu tym 2014 ro ku
w Mel bo ur ne, gdzie po ko nał 2919
stop ni. 

MA TE USZ GŁÓD / GZB

Ba lo ny tuż, tuż. Co ma 
i Li sow ska za gra ją na lot ni sku
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O szan sach i za da niach ja kie sto ją przed mia sta mi wo je wódz ki mi u pro gu no wej per spek ty wy fi nan so -
wej, dys ku to wa no pod czas kon fe ren cji w Rze szo wie. Szcze gól ną ro lę w przy go to wa niu Zin te gro wa nych
In we sty cji Re gio nal nych pod kre śla ła pod se kre tarz w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju Iwo -
na Wen del. W de ba cie uczest ni czył Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Sta ni sław Kru czek.

Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez sa mo rzą dy Lu bli na i Rze szo wa. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie -
le Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, sa mo rzą dów re gio nal nych, miej skich i gmin nych. Spo tka nie w imie -
niu go spo da rza otwo rzył wi ce pre zy dent Rze szo wa Ma rek Ustro biń ski. Głów nym te ma tem sta ła się kwe stia sku -
tecz ne go po zy ska nia środ ków przez du że mia sta oraz umie jęt ne wy ko rzy sta nie no wych in stru men tów wspar cia,
de biu tu ją cych w per spek ty wie fi nan so wej 2014 – 2020. Ta kim na rzę dziem są Zin te gro wa ne In we sty cje Te ry to -
rial ne, któ rych wpro wa dze nie w miej skich ob sza rach funk cjo nal nych umoż li wi spraw niej sze po zy ska nie środ -
ków, a tak że szer sze i bar dziej spraw ne od dzia ły wa nie pro jek tów unij nych. Po pu lar ne „ZIT -y” ma ją li kwi do wać
ba rie ry roz wo jo we, po pra wić współ pra cę i in te gra cję na ob sza rach funk cjo nal nych miast. 

Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Pod kar pac kie go Sta ni sław Kru czek mó wił na to miast o wy zwa niach ja kie sto -
ją przed re gio na mi w aspek cie wpro wa dza nia no we go RPO.

– Sto ją przed na mi róż no ra kie wy zwa nia, któ re – je stem prze ko na ny – zwień czy my suk ce sem. Ale za nim tak
się sta nie mu si my wszy scy wło żyć ogrom ną pra cę, aby te ogrom ne, do stęp ne unij ne środ ki sta ły się kon kret ny -
mi in we sty cja mi, któ re wpra wią w jesz cze bar dziej dy na micz ny ruch przed się bior stwa, sa mo rzą dy, uczel nie wyż -
sze, in sty tu cje ba daw cze współ pra cu ją ce ze sfe rą  biz ne su oraz in ne pod mio ty, któ re mo gą z nich ko rzy stać –
po wie dział Sta ni sław Kru czek.

MI CHAŁ MIEL NI CZUK
BIU RO PRA SO WE UMWP

Lu blin i Rze szów wspól nym gło sem o po zy ska niu
fun du szy w no wej per spek ty wie
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Wła sny dom to dla wie lu z nas naj więk sza
in we sty cja w ży ciu. Zwy kle na jej re ali za -
cję za cią ga my dłu go ter mi no wy kre dyt,
któ ry bę dzie my spła cać la ta mi. War to za -
tem wy ko rzy stać wszyst kie do stęp ne
roz wią za nia, aby za rów no sa ma bu do wa,
jak i póź niej szy koszt utrzy ma nia bu dyn ku
kosz to wa ły nas jak naj mniej.

Bu do wa do mu ener go osz częd ne go
lub pa syw ne go, z ra cji na wyż sze kosz ty,
by ła do nie daw na po strze ga na je dy nie
w ka te go riach fa na be rii in we sto rów. Te raz,
za spra wą no wych wa run ków tech nicz -
nych bu dow nic twa po wo li sta je się ko -
niecz no ścią, z ja ką mu szą mie rzyć się
przy szli wła ści cie le. W po przed nim ro ku
do sta li oni jed nak do rę ki waż ne na rzę -
dzie, któ re da je szan se na ob ni że nie na kła -
dów wła snych po nie sio nych na bu do wę –
do pła ty Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

No we wa run ki tech nicz ne to
do pie ro po czą tek

Eko lo gia już daw no wkro czy ła
w świat bu dow nic twa i ar chi tek tu ry. Ob ja -
wia się to nie prze mi ja ją cą od lat mo dą
na na tu ral ne su row ce wy ko rzy sty wa ne
do pro duk cji ele men tów wy po sa że nia
wnętrz, aran ża cji te re nu wo kół do mu oraz
je go ele wa cji. Ale po dej ście eko lo gicz ne
da je przede wszyst kim wy mier ną ko rzyść
w po sta ci zmniej sze nia emi sji CO2, a to
za spra wą po pra wy efek tyw no ści ener ge -
tycz nej po wsta ją cych bu dyn ków. Zgod nie
z obo wią zu ją cy mi od po cząt ku te go ro ku
prze pi sa mi, współ czyn nik prze ni ka nia cie -
pła „U” dla ścian ze wnętrz nych nie mo że

być wyż szy niż 0,25 W/m2K. W ko lej nych
la tach war tość ta bę dzie suk ce syw nie ob ni -
ża na, aby w 2021 r. osią gnąć 0,2 W/m2K.
– I choć zmia ny te prze kła da ją się
na wzrost kosz tów bu do wy, to w osta tecz -
nym roz ra chun ku bę dą one ko rzyst ne dla
in we sto ra, po zwa la jąc mu na oszczęd ność
wy dat ków na ogrze wa nie na wet o 30-40%
w przy pad ku do mów ener go osz częd nych
– uspo ka ja Ja ro sław Kwa śniak, eks pert
Bruk -Bet, pro du cen ta blocz ków z be to nu
ko mór ko we go Ter ma li ca. A sko ro i tak bę -
dzie my zmu sze ni do więk szych in we sty cji
dla cze go nie pójść o krok da lej i nie za in -
we sto wać w dom pa syw ny, któ ry po przez
nie mal ze ro we stra ty cie pła i wy ko rzy sta -
nie od na wial nych źró deł ener gii jest prak -
tycz nie sa mo wy star czal ny? To opła ci się
po dwój nie.

Do pła ty z NFO ŚiGW – krok
w do brą stro nę

Do tych czas naj więk szą za chę tą do bu -
do wa nia lub za ku pu do mu ener go osz częd -
ne go by ła pro sta kal ku la cja – dzię ki mi ni -
mal ne mu ape ty to wi na ener gię ta kie go
obiek tu, nie co wyż sze kosz ty bu do wy szyb -
ko się zwró cą. Te raz, nie zde cy do wa ni in we -
sto rzy zy ska li jesz cze je den prze ko nu ją cy ar -
gu ment. Dzię ki pro gra mo wi Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej każ dy, kto w naj bliż szych la -
tach zde cy du je się na bu do wę do mu ener -
go osz częd ne go (stan dard NF40) otrzy ma
do pła tę w wy so ko ści 30 ty się cy zł, a do mu
pa syw ne go (stan dard NF15) na wet 50 ty się -
cy zł. – Gra jest zde cy do wa nie war ta świecz -
ki. I choć przed sta wio ne przez NFO ŚiGW

wa run ki brze go we, za rów no te do ty czą ce sa -
mej kon struk cji bu dyn ku, wen ty la cji
i ogrze wa nia, jak rów nież kosz tów przy go to -
wa nia oraz we ry fi ka cji pro jek tu są moc no
wy śru bo wa ne, to wy so kość do płat ja kie
moż na otrzy mać bę dzie rów no wa żyć zwięk -
szo ne na kła dy. Je śli do da my do te go na -
praw dę mi ni mal ne kosz ty ogrze wa nia do -
mu w przy szło ści, ra chu nek jest pro sty – ar -
gu men tu je eks pert Ter ma li ca.

Ja kie roz wią za nie na le ży za tem za sto so -
wać, aby za pew nić prze gro dom ze wnętrz -
nym war tość współ czyn ni ka prze ni ka nia
cie pła w stan dar dzie NF40 i NF15 na wy -
ma ga nym przez NFO ŚiGW po zio mie? –
Ide al nie spraw dzi się tu taj be ton ko mór ko -
wy, któ ry jest naj cie plej szym ma te ria łem
kon struk cyj nym do stęp nym na ryn ku.
I choć moż li wych roz wią zań z wy ko rzy sta -
niem blocz ków Ter ma li ca jest kil ka, to naj -
bar dziej opty mal ne bę dzie sta wia nie ścia ny
dwu war stwo wej z od mia ny 400 i gru bo ści
30 cm. Co waż niej sze, dzię ki ich wy so kim
pa ra me trom ter mo izo la cyj nym, aby osią -
gnąć war tość współ czyn ni ka U dla ścian ze -
wnętrz nych na po zio mie 0,15 W/m2K, wy -
star czy za sto so wać stan dar do wą gru bość
war stwy ocie ple nia 14 cm – tłu ma czy Ja ro -
sław Kwa śniak. W przy pad ku stan dar du
NF15 ten sam blo czek bę dzie wy ma gał już
grub szej war stwy ocie ple nia – 21 cm,
przy za sto so wa niu płyt ze sty ro pia nu gra fi -
to we go.

War to do kład nie roz wa żyć bu do wę do -
mu w jed nym ze stan dar dów NFO ŚiGW
i cie szyć się nie tyl ko jed no ra zo wą do pła tą
do kre dy tu, ale i mniej szy mi ra chun ka mi
za ogrze wa nie każ dej zi my.

Sięgnijmy z Termalicą po pieniądze z dopłat



– Czu ję, że je stem po trzeb na – mó wi Re -
na ta Prze myk. – Kie dyś do sta łam kre dyt
za ufa nia ze stro ny pu blicz no ści. Obec nie
po kon cer tach pod cho dzą do mnie słu cha -
cze z mo ją pierw szą pły tą, ka se ta mi, a na -
wet z ca łym pli kiem płyt ko lek cjo no wa -
nych przez la ta i pod kre śla ją, jak waż -
na jest dla nich mo ja twór czość

I.A.: Szer szej pu blicz no ści zna na je steś
przede wszyst kim z hi tu „Ba bę ze słał Bóg”.
Czy ta pio sen ka jest fe mi ni stycz nym ma ni -
fe stem?

R.P.: Wiem, że ta pio sen ka za pi sa ła się
dość moc no w pa mię ci wie lu osób. Da ło
mi to szan sę moc ne go star tu. Wów czas
o tym nie my śla łam, po pro stu ba wi łam
się mu zy ką. Wte dy nie są dzi łam, że to wyj -
dzie po za ra my zwy kłe go hob by, a pa sja
prze ro dzi się w spo sób na ży cie. Pro wo ka -
cyj na by ła ca ła za war tość pły ty „Ya Ho -
zna”. Ra zem ze Sław kiem Wol skim ba wi li -
śmy się zna cze nia mi i dźwię ka mi. Pro wo -
ka cyj ny był nie tyl ko akor de on, ale rów -
nież wie le in nych ak cen tów, ta kich jak mój
wy gląd, moc ne bu ty i bar dzo ku se su kie -
necz ki, wy ra zi sty ma ki jaż. Cho ciaż był to
pew ne go ro dza ju ma ni fest, ja nie trak to wa -
łam te go stric te fe mi ni stycz nie.

Ja ko ko bie ta le piej zna łam świat ko -
bie cy i nie ba łam się eks po no wać swo jej
ko bie co ści.

Dzię ki te mu wszyst ko wy cho dzi ło
w bar dzo na tu ral ny spo sób. Za rów no dla
mnie, jak i dla Sław ka by ła to fan ta stycz -
na za ba wa z dźwię kiem, ale i z for mą.
Efek tem na szej pra cy by ła pły ta, któ ra oka -
za ła się czymś no wym na ów cze snym ryn -
ku. Do tej po ry na kon cer ty przy cho dzą
lu dzie z wi ny la mi do pod pi sa nia, co jest
sza le nie wzru sza ją ce. Nie mia łam wów czas
po ję cia, że ta mu zy ka by ła aż tak zna na,
po nie waż w tam tych cza sach ży łam bez te -
le fo nu, te le wi zo ra, a na wet bez ra dia. Swo -
ją ulu bio ną mu zy kę mia łam na ka se tach.
Miesz ka łam w aka de mi ku, je dy ny te le fon
był na ko ry ta rzu, więc z du żym opóź nie -
niem do cho dzi ły do mnie wia do mo ści
o na szym suk ce sie. Na fa li tej po pu lar no -
ści spły wa ły ko lej ne pro po zy cje i za pro sze -
nia na fe sti wa le, a tak że po wsta wa ły no we
pły ty. Kie dy w 1992 ro ku koń czy łam stu -
dia, by li śmy w trak cie przy go to wy wa nia
trze ciej.
I.A.: Je steś oso bą, któ ra nie pcha się na czo -
łów ki pol skich ma ga zy nów, nie udzie la się
pu blicz nie i nie lan su je na tzw. ścian kach.
Mi mo to je steś sław na i zna na. Jak to ro -
bisz? 

R.P.: Po pro stu ro bię swo je. Mo że
ktoś w in ny spo sób wy ko rzy stał by szan -
sę, kie dy mógł by do rwać się do ja kichś
ka na łów me dial nych. Ja przede wszyst -
kim ko cham mu zy kę. Lu bię two rzyć,
śpie wać, szu kać no wych brzmień
i spraw dzać, jak bę dą współ grać w róż -
nych kon f i gu ra cjach brzmie nio wych
z ko lej ny mi in stru men ta mi. Ja to
po pro stu lu bię. Je dy nym pre tek stem
do po ja wia nia się w me diach jest dla
mnie moż li wość opo wie dze nia o tym,
co no we go stwo rzy łam, na gra łam. Nie
mó wię ani o tym, co no we go ugo to wa -
łam, ani o tym, co dzie je się w mo im ży -
ciu. Po trze bu ję pry wat no ści, je stem in -
tro wer ty kiem. Ka me ry i f le sze do tej po -
ry mnie onie śmie la ją. Tyl ko ta ka za ba wa
ma dla mnie sens, kie dy mo gę po czuć
się swo bod nie. Jest wie le osób, któ re
uwiel bia ją ży cie sa lo no we i niech się ba -
wią. Ja na to miast po ja wiam się w me -
diach tyl ko wte dy, kie dy trze ba opo wie -
dzieć o po wsta niu no wej pły ty.

I.A.: Do ko go kie ru jesz swo ją mu zy kę? Szu -
flad ku jesz ja koś swo ich od bior ców?

R.P.: Ni gdy w ży ciu! Nie lu bię szu fla -
dek, ale wiem, że dzien ni ka rzom po trzeb -
ne są na zwy sty lów, kie run ki, de fi ni cje.
Przy da ją się one wte dy, kie dy trze ba
w opo wie dzieć o tym, co nas cze ka i za -
pre zen to wać ja kieś czę ści skła do we mu zy -
ki – szkie let te go, cze go po win ni śmy się
spo dzie wać. Nie wi dzę jed nak po trze by
two rze nia szcze gó ło wych opi sów, de fi ni cji
i szu flad. Sztu ka jest ży wa. We dług mnie
ma ona sens tyl ko wte dy, kie dy mo że się
roz wi jać i prze twa rzać

A tak że wte dy, kie dy moż na wciąż do -
kła dać ko lej ne ele men ty. Wy sta ją one
z tych wszyst kich szu flad i de fi ni cji,
utrud nia jąc ży cie dzien ni ka rzom. Ja kiś
czas te mu w skle pach mu zycz nych za czę -
ły się po ja wiać prze gród ki z mo im na zwi -
skiem i ta szu fla da mi się spodo ba ła. Mo -
je imię i na zwi sko to ide al na prze gród ka,
w któ rej miesz czę się w ca ło ści.
I.A.: Opo wiedz pro szę coś o swo jej naj now -
szej pły cie.

R.P.: Już sa ma okład ka wska zu je na to,
że jest ona wie lo barw na, ener ge tycz na, dy -
na micz na. Jest też bar dzo róż no rod nie za -
aran żo wa na i za śpie wa na.
I.A.: Kto był au to rem tek stów? 

R.P.: Dwa tek sty są au tor stwa An ny Sa -
ra niec kiej, mo jej wie lo let niej tek ściar ki i po -
et ki, na któ rej tek stach się uczy łam. Po zo -
sta ła dzie wiąt ka jest mo ja. Cią gle je stem
pod wra że niem te go, w ja ki spo sób An ka
pi sze, jak na zy wa świat. Pod pa try wa łam,
uczy łam się i po dzi wia łam jej twór czość
przez wie le lat. Pod czas pra cy nad tą pły tą,
kie dy ukła da łam li nie wo kal ne, naj pierw za -
czę ły po ja wiać się po je dyn cze sło wa i wer sy.
Sło wa sa me przy cho dzi ły przy śpie wa niu
i na gry wa łam je, za pi su jąc ra zem z in stru -
men ta mi. Po my sły po ja wia ły się rów no le gle
w trak cie kom po no wa nia. Po my śla łam so -
bie, że war to pójść tym tro pem i zo ba czyć,
co się wy da rzy. By łam prze ko na na, że ska -

su ję wszyst ko. Po od słu cha niu stwier dzi -
łam, że nie któ re ukła da ją się w spój ną, cza -
sem za baw ną ca łość. Wy da wa ło mi się, że
na pły cie znaj dą się dwa lub trzy tek sty mo -
je go au tor stwa. Na wet nie wiem, kie dy
uzbie ra ło się ich aż dzie więć. An ka by ła
mo im pierw szym czy tel ni kiem i re cen zen -
tem, słu ży ła mi do brą ra dą. Mam jej bło go -
sła wień stwo. Ale przede wszyst kim po czu -
łam, że to jest mój głos i mnie sa mej spodo -
ba ło się to, co po wsta ło.
I.A.: Ja ki jest twój ulu bio ny ka wa łek 
z tej pły ty?

R.P.: Wszyst kie są mi bar dzo bli skie,
każ dy ina czej. Ko lej ność też od gry wa tu
zna cze nie. Co kon fi gu ra cja, to in na hi sto -
ria. W przy pad ku tej pły ty jest moż li wość
uło że nia swo jej wła snej ko lej no ści po dob -
nie, jak w przy pad ku książ ki pt. „Gra
w kla sy” Cortáza ra, gdzie moż na stwo rzyć
wła sną hi sto rię. Osta tecz nie zde cy do wa -
łam się na opo wieść, któ ra za czy na się
od utwo ru pt. „Czas M”, czy li od de cy zji
po zwo le nia so bie na bar dziej świa do me
i uważ ne ży cie aż po śmierć, czy li utwór
pt. „Ży cie bez”, w któ rym jest bar dzo wy -
raź nie na pi sa ne, że ży cie bez mi ło ści jest
mar twe, tak jak mi łość bez praw dy.
I.A.: Któ re z kom ple men tów oraz opi nii usły -
sza nych od fa nów i słu cha czy za pa mię tasz
na resz tę ży cia? 

R.P.: Przy zna ję, że sły sza łam wie le mi -
łych rze czy w ży ciu. Tym bar dziej by ły one
dla mnie istot ne, kie dy do ty czy ły mu zy ki.

My ślę, że już od dziec ka uczy my się
wy czu wać, któ re kom ple men ty są szcze re,
a któ re nie.

My ślę, że każ da z nas jest w sta nie to
wy czuć. Kie dy coś ro bi na kimś wra że nie,
od ra zu to wi dać. Spo tka łam się z wie lo ma
róż ny mi kom ple men ta mi, za rów no szcze -
ry mi, za pa da ją cy mi w pa mięć i w ser ce, jak
i z ty mi kur tu azyj ny mi. W tym ro ku ob -
cho dzę dwu dzie sto pię cio le cie pra cy, co
jest zwią za ne z se rią kon cer tów, a tak że do -
dat ko wy mi spo tka nia mi z pu blicz no ścią.

Usły sza łam wie le cie płych słów o tym, jak
waż ne to by ły la ta rów nież dla mo ich słu -
cha czy i że te mo je pio sen ki to wa rzy szy ły
im w róż nych mo men tach w ży ciu. To naj -
więk szy kom ple ment. Wzru sza łam się
ogrom nie, po nie waż to od no si ło się już
nie tyl ko do jed ne go kon cer tu, ale do wie -
lu wspól nie spę dzo nych lat. Po kon cer -
tach pod cho dzą do mnie słu cha cze z mo -
imi pierw szy mi pły ta mi, ka se ta mi, a na wet
z ca łym pli kiem płyt ko lek cjo no wa nych
przez la ta. Opo wia da ją oni o tym, jak waż -

na jest dla nich mo ja twór czość. Bu dzą się
we mnie nie sa mo wi te uczu cia, kie dy sły -
szę, że to przy mo jej pio sen ce po zna li się
i dla te go przy jeż dża ją na kon cer ty co ro -
ku. Świę tu ją każ dą rocz ni cę spo tka nia lub
rocz ni cę ślu bu, słu cha jąc mo jej mu zy ki.
I.A.: I ostat nie py ta nie: cze go ży czy ła byś na -
szym czy tel nicz kom? Mam tu na my śli głów -
nie pa nie, cho ciaż pa no wie po dob no też czy -
ta ją „Im pe rium Ko biet”. Ostat nio na sze czy -
tel nicz ki przy sła ły nam kil ka zdjęć zro bio -
nych z ukry cia, na któ rych wi dać, jak pa no -
wie czy ta ją nasz ma ga zyn przed snem lub
ukry wa ją się z nim w to a le cie. Uro cze są
rów nież li sty na de sła ne przez męż czyzn,
któ rzy przy zna ją, że znaj du ją coś cie ka we go
w tym ma ga zy nie. 

R.P.: Wy da je mi się, że ta mę ska po ło -
wa za cho wu je się tro chę dwu bie gu no wo: al -
bo bun tu je się prze ciw ko ko bie cej sa mo -
dziel no ści, al bo za czy na w tym do strze gać
opar cie. Jest jed nak wie lu faj nych fa ce tów,
któ rzy się ga ją po cie ka wą lek tu rę bez wzglę -
du na szyld. Trze ba umieć być so bą i nie
pie lę gno wać kom plek sów. Czy tel nicz kom
ży czę te go, co we dług mnie jest naj waż niej -
sze, czy li do bre go czu cia się z sa mą so bą
i do brze po ję tej mi ło ści wła snej. Mó wi się,
że „w zdro wym cie le zdro wy duch”,
a „szczę śli we dzie ci to dzie ci szczę śli wych
ma tek”. Dba jąc o bli skich, nie mu si my za -
nie dby wać sa mych sie bie! Szczę śli wa ko bie -
ta to ta ka oso ba, któ ra do brze czu je się sa -
ma z so bą i jest ko cha na za rów no przez sie -
bie, jak i przez in nych. Przede wszyst kim
jest ona świa do ma wła snej war to ści, swo jej
ko bie co ści w mą dry, życz li wy dla sie bie
i dla in nych spo sób. My ślę, że każ dy czło -
wiek te go po trze bu je. Gdy po sia da te ce -
chy, nie pró bu je już do mi no wać i nie mu -
si udo wad niać ni cze go si łą ani po świę ca -
niem się. Wów czas ma sens part ner stwo
opar te na współ pra cy, ra do ści, cie sze niu się
so bą oraz part ne rem, by ciu twór czym. Wte -
dy je ste śmy w sta nie wię cej z sie bie dać
i żyć tą peł nią. Ale przede wszyst kim ży czę
Wam ko cha ne czy tel nicz ki du żo mi ło ści!

ROZ MA WIA ŁA: ILO NA ADAM SKA
„TWO JE BIE LA NY EXTRA”
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Re na ta Prze myk: Czu ję, że je stem po trzeb na
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27.04 br. za pra sza my
uczen ni ce do udzia łu w ak -
cji „Dziew czy ny na po li tech -
ni ki!”. To ogól no pol ska ini -
cja ty wa ma ją ca na ce lu za -
chę ce nie uczen nic szkół po -
nad gim na zjal nych do stu -
diów na kie run kach ści -
słych.

W ra mach przed się -
wzię cia uczen ni ce bę dą
mo gły zo ba czyć wnę trza
uczel ni. W pro gra mie jest
też spo tka nie z ab sol -
went ka mi na szej Uczel ni,
któ re pra cu ją w bran żach
i za wo dach kom pa ty bil -
nych z wy kształ ce niem.
Uczen ni ce bę dą mo gły
rów nież po roz ma wiać
z przed sta wi ciel ka mi żeń -
skiej czę ścią ka dry na uko -
wej na szej uczel ni i stu -
dent ka mi, któ re opo wie -
dzą o bla skach i cie niach
stu dio wa nia na kie run kach ste reo ty po wo
uzna wa nych za „mę skie.” Szcze gó ło wy
pro gram i for mu larz re je stra cyj ny

na stro nie:  http://www.dziew czy ny na po -
li tech ni ki.pl

Za pra sza my rów nież do do łą cza nia

do wy da rze nia Dziew czy ny na po li tech ni ki!
Ak cja w PRz na stro nie: https://www.fa ce bo -
ok.com/events/437605519737407/ KH

Po li tech ni ka tyl ko dla dziew czyn? 
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W kon kur sie Li der Świa ta Ener gii PGE
Ob rót zdo by ła ty tuł „Han dlo wiec Ro ku”.
To pre sti żo wa na gro da przy zna na m.in. za
dzia ła nie zgod nie z Do bry mi Prak ty ka mi
Sprze daw ców Ener gii Elek trycz nej To wa -
rzy stwa Ob ro tu Ener gią (TOE) oraz za wy -
so ką ja kość ob słu gi.

PGE Ob rót, ra zem z naj więk szy mi
sprze daw ca mi ener gii elek trycz nej, pod pi -
sa ła w 2014 r. Ko deks Do brych Prak tyk
TOE po twier dza jąc, że jest rze tel nym part -
ne rem na ryn ku. Zgod nie z ko dek sem
sprze daw ca zo bo wią za ny jest m.in. do for -
mu ło wa nia umów w spo sób zro zu mia ły i
jed no znacz ny, in for mo wa nia klien ta o
miej scu i spo so bie za po zna nia się z obo -
wią zu ją cy mi ta ry fa mi i ofer ta mi oraz o
przy słu gu ją cych mu pra wach.

PGE Ob rót ob da rzy ło za ufa niem już
po nad 5 mi lio nów klien tów, któ rzy po -
strze ga ją spół kę ja ko wia ry god ną i kon ku -
ren cyj ną. W efek cie pod ję tych dzia łań
spół ka w 2014 r. po raz ko lej ny otrzy ma ła
go dło Fir ma Przy ja zna Klien to wi – na gro -

dę, o przy zna niu któ rej
de cy du ją tyl ko i wy łącz -
nie klien ci. 

- Klien ci do strze ga ją,
że PGE Ob rót do sto so -
wu je swo ją ofer tę do in -
dy wi du al nych po trzeb, a
tak że suk ce syw nie pod no -
si po ziom ob słu gi i usług
po sprze da żo wych. Ty tuł
„Han dlo wiec Ro ku” po -
twier dza, że spół ka  nie -
ustan nie wdra ża pro -
klienc kie roz wią za nia. –
mó wi Pa weł Prząd ka, Pre -
zes Za rzą du PGE Ob rót.

Spół ka in we stu je w
no wo cze sne roz wią za -
nia uła twia ją ce ko mu ni -
ka cję na li nii klient –f ir -
ma. Jed nym z przy kła -
dów ta kich dzia łań jest
uru cho mie nie no wo -
cze sne go PGE Con tact
Cen ter (tel.

422 222 222), któ re umoż li wia
klien to wi re ali za cję wszyst kich
for mal no ści bez wy cho dze nia
z do mu. W sta cjo nar nych Biu -
rach Ob słu gi Klien ta kon ty nu -
owa ny jest rów nież pro jekt
„Am ba sa dor Ja ko ści”, po le ga -
ją cy na po mo cy klien tom jesz -
cze za nim tra f ią do sta no wi ska
ob słu gi m.in. w za kre sie wy peł -
nia nia i kom ple to wa nia do ku -
men tów. Prze pro wa dzo ne ba -
da nia wska zu ją. że z ta kie go
roz wią za nia za do wo lo nych jest
aż 93 proc. klien tów. 

O dy na mi ce roz wo ju i ro sną -
cym za ufa niu do spół ki świad czą
rów nież da ne han dlo we. 

W 2014 r. wo lu men ener gii
sprze da nej przez PGE Ob rót S.A.
do od bior ców koń co wych wzrósł
o 7 proc. po rów na niu do ro ku
2013. Ofer ta spół ki zo sta ła rów -
nież po sze rzo na o sprze daż ga zu. 

PIOTR WRÓ BEL

PGE Ob rót S.A. „Han dlow cem Ro ku”
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Szkla ne de ko ra cje w po sta ci barw nych pły -
tek, li stew czy mo zaik to mod ny spo sób
na wy koń cze nie ła zien ki i kuch ni, ale nie tyl -
ko. Róż no rod ność barw i wzo rów spra wia,
że z po wo dze niem moż na swo bod nie aran -
żo wać we wnę trzach utrzy ma nych w róż -
nych sty lach. Gre sy szkli wio ne i de ko ra cje
szkla ne mar ki Ce ram stic umoż li wią za ba -
wę świa tłem oraz kre owa nie wy ra zi stych
ak cen tów wy po sa że nia. 

Za ba wa ko lo rem
Peł ne ży cia bar wy to ide al ny spo sób,

by wnę trze zy ska ło ener gię i przy cią ga ło
uwa gę. In ten syw ne ko lo ry za mknię te
w for mie szkla nych pły tek mar ki Ce ram -
stic moż na z ła two ścią do pa so wać, za -
rów no two rząc kon tra sty jak i sto su jąc
we wnę trzach utrzy ma nych w po dob nej
to na cji. Za sto so wa ne na więk szej po -
wierzch ni, roz świe tlą po miesz cze nie.
Moż na ukła dać je rów nież po je dyn czo,
w stra te gicz nych miej scach, w ten spo -
sób prze ła mu jąc jed no staj ność aran ża cji.
Szkla ne płyt ki de ko ra cyj ne war to wy ko -
rzy stać nad bla tem lub zle wem, gdzie
bę dą peł ni ły funk cje nie tyl ko ozdob ne,
ale rów nież prak tycz ne. Szkło sto so wa ne
przy ich pro duk cji jest od po wied nio wy -
trzy ma łe oraz ła twe w utrzy ma niu czy -
sto ści – pod po wia da Jo an na Cie cier ska,
sty list ka mar ki Ce ram stic. Sto su jąc płyt -
ki w ko lo rze ciem nej cze ko la dy, la wen -
do wym czy cy tru so wym, do da my bły sku
i barw nych ak cen tów w kuch ni czy ła -
zien ce utrzy ma nej w ja snych to na cjach.
De ko ra cje szkla ne war to za sto so wać jed -
nak tak że w ciem nych po miesz cze niach.
Świa tło od bi ja ją ce się od po wierzch ni
płyt ki roz świe tli je i spo tę gu je wra że nie
prze stron no ści – do da je Jo an na Cie cier -
ska. 

De ko ra cja z efek tem
Szkło to ma te riał, któ ry jest czę sto wy -

ko rzy sty wa ny do two rze nia mo zaik. Za sto -
so wa nie nie wiel kich ele men tów, od bi ja ją -
cych świa tło, two rzy nie zwy kły efekt i wy -
do by wa do dat ko we wa lo ry pły tek. Choć
naj czę ściej mo zai ki wy ko rzy sty wa ne są
do obu do wy wan ny czy bro dzi ka, war to
od wa żyć się i uło żyć je tak że na więk szej
po wierzch ni. Tak uży te de ko ra cje wy wo ła -
ją wra że nie gla mo ur oraz efekt za sko cze -
nia. Po wierzch nia mo zai ki Drops Brown
mar ki Ce ram stic przy po mi na kro ple wo -
dy. Okrą głe ele men ty w róż nych roz mia -
rach łą czą w so bie dwa cie płe ko lo ry. Hard
Can dy Brown świet nie spraw dzą się
na przy kład w po łą cze niu

z bia ły mi i czar ny mi płyt ka mi ce ra -
micz ny mi. Nie re gu lar ne roz miesz cze nie
ko lo rów za ska ku je, a lu strza na po wierzch -
nia do da je ele gan cji i szy ku. Szkla ne mo -
zai ki to rów nież roz wią za nie dla mi ło śni -
ków za ba wy ko lo rem. Mo zai ka Mer ma id
mar ki Ce ram stic ko lo ry sty ką i fak tu rą
przy po mi na łu ski sy re ny, obi ja jąc świa tło
w róż nych bar wach. War to wy do być wa lo -
ry pły tek i mo zaik szkla nych, sto su jąc od -
po wied nio usta wio ne oświe tle nie. Mo zai -
kę moż na tak że uło żyć pod kra wę dzią lu -
stra, co spra wi, że ła zien ka wy da się jesz cze
więk sza – wy ja śnia Jo an na Cie cier ska. 

Po łysk w wy so kiej kla sie
Wy koń cze nie w atrak cyj nym po ły -

sku to za le ty nie tyl ko szkla nych pły -
tek. Gres szkli wio ny, ta ki jak Au ro ra
z luk su so wej li nii Ce ram stic De sign to

praw dzi wa ele gan cja ukry ta w wiel ko -
for ma to wej pły cie o wy so kim po ły sku,
de dy ko wa na tak że do za sto so wa nia
na pod ło dze. Sto su jąc na du żej po -
wierzch ni płyt ki w jed no li tych bar -
wach war to po my śleć o prze ła ma niu
to na cji. Nie ko niecz nie mu si to być

jed nak zróż ni co wa nie ko lo ry stycz ne.
Mo że my uło żyć płyt ki o róż nych for -
ma tach i wy koń cze niu, a po wierzch nia
na pew no zwró ci uwa gę i za cie ka wi ko -
no ta cją z ta f lą lo du – ra dzi Jo an -
na Cie cier ska. Efekt moż na osią gnąć
łą cząc ze so bą pły ty z ko lek cji do stęp -

ne w po ły sku: 120x60 cm oraz 60x60
cm i prze pla ta jąc ma to wym gre sem
60x60, rów nież z ko lek cji Au ro ra. Za -
sto so wa nie te go roz wią za nia w mi ni -
ma li stycz nym wnę trzu z nie wiel ką ilo -
ścią do dat ków uwy dat ni nie sza blo no -
we po łą cze nie po ły sku i ma tu. 

Niech błysz czy – szkla na mo da



Co raz dłuż sze i co raz cie plej sze dni za chę -
ca ją do upo rząd ko wa nia prze strze ni ogro -
do wej. War to w tym cza sie po my śleć rów -
nież o ze wnętrz nym oświe tle niu do mu.
Od po wied nio do bra ne opra wy wy róż nią
ar chi tek to nicz ne de ta le naj bliż sze go oto -
cze nia i uatrak cyj nią wy gląd ro ślin no ści.

Choć czę sto ba ga te li zo wa ne, oświe tle -
nie ze wnę trze ma istot ny wpływ na bez pie -
czeń stwo do mow ni ków oraz es te ty kę bu -
dyn ku i je go oto cze nia. Róż no rod ność
do stęp nych roz wią zań i tech nik po zwa la
na do sto so wa nie źró dła świa tła do fak tu ry
oświe tla ne go obiek tu, je go ko lo ry sty ki i
ukła du po szcze gól nych ele men tów. Jak

do brać oświe tle nie, by nada ło przy do mo -
wej prze strze ni no we go cha rak te ru?

Bez pie czeń stwo, 
re laks i es te ty ka

Pro jek tu jąc oświe tle nie prze strze ni
wo kół do mu, war to za wcza su okre ślić je go
głów ne za da nia i wpro wa dzić po dział na
stre fy funk cjo nal ne. War to wy róż nić na
przy kład ob sza ry wy ma ga ją ce do świe tle nia
w ce lu zwięk sze nia po zio mu bez pie czeń -
stwa, miej sca peł nią ce ro lę re kre acyj ną
oraz  punk ty, gdzie od po wied nie świa tło
mo że mieć cha rak ter de ko ra cyj ny. Wśród
pierw szych z nich wy róż nić na le ży bra mę
wjaz do wą oraz wej ścia: do al ta ny, ga ra żu i

do mu. Aby efek tyw nie oświe tlić zam ki do
drzwi, war to za mon to wać kin kie ty lub re -
flek to ry ścien ne ze sku pio nym stru mie -
niem świa tła. W ob sza rach re kre acyj nych -
ta ra sach, we ran dach i we wnątrz al tan -
spraw dzą się wy so kie lam py słup ko we lub
w przy pad ku za bu do wy – lam py wi szą ce.
Przy jem ną at mos fe rę uzy ska my dzię ki za -
in sta lo wa niu opraw emi tu ją cych świa tło
roz pro szo ne. Stre fa, w któ rej od po wied ni
sys tem oświe tle nia po zwa la na zwięk sze nie
atrak cyj no ści oto cze nia, to przede wszyst -
kim ścież ki i punk ty przy le ga ją ce bez po -
śred nio do de ko ra cyj nej ro ślin no ści. Aby
roz ja śnić ogro do we alej ki, war to za mon to -
wać ni skie lam py słup ko we o wy so ko ści
do 100 cm lub ory gi nal ne opra wy wpusz -

cza ne w  pod ło że, któ re utwo rzą swo istą
świetl ną ścież kę.

Bez pie czeń stwo przede
wszyst kim

Sto so wa ne w oświe tle niu ze wnętrz nym
i ogro do wym opra wy oświe tle nio we są na -
ra żo ne na kon takt z desz czem, śnie giem
oraz za nie czysz cze nia mi. Dla te go kwe stią
klu czo wą dla bez a wa ryj ne go funk cjo no wa -
nia lamp za mon to wa nych na ze wnątrz do -
mu jest ich od por ność na ne ga tyw ny
wpływ wa run ków at mos fe rycz nych. - W
przy pad ku oświe tle nia ogro do we go i ze -
wnętrz ne go za sto so wa nie znaj dą mo de le o
kla sie szczel no ści na po zio mie co naj mniej
IP X4. Za pew nia ona ochro nę przed kro -

pla mi pa da ją cy mi pod do wol nym ką tem,
ze wszyst kich stron – tłu ma czy Ma ciej Gro -
nert, pro jek tant oświe tle nia fir my TRI LUX
Pol ska. – Obok wy bo ru od por nych i so lid -
nych opraw, wpływ na po ziom bez pie czeń -
stwa ma rów nież sam pro ces mon ta żu. Przy
naj bar dziej wy ma ga ją cych mo de lach mon -
to wa nych bez po śred nio w zie mi, ko niecz ne
jest ukry cie prze wo dów na głę bo ko ści co
naj mniej 60 cm - tak, aby wy eli mi no wać ry -
zy ko ich przy pad ko we go uszko dze nia pod -
czas wy ko ny wa nia prac ogro do wych. War -
to rów nież zwró cić uwa gę, czy pod łą cze nia
są ozna czo ne sym bo lem YKY, po twier dza -
ją cym moż li wość ich in sta la cji na ze wnątrz
bu dyn ku, w zie mi lub w be to no wych obu -
do wach – do da je eks pert.
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Za dbaj o ze wnętrz ne i ogro do we oświe tle nie do mu
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Lu bi Pa ni wspo mi nać, oglą dać się wstecz?
– Po pierw sze nie szcze gól nie mam na to czas,

a po dru gie cza sa mi pa mięć mnie za wo dzi i za sta na -
wiam się czy coś prze ży łam ja czy mo że któ raś z mo -
ich bo ha te rek. A mo że wi dzia łam to w ja kimś fil mie?
W Pa ni przy pad ku mo że to być na wet trzy w jed nym!

– Do kład nie (śmiech). A na wet czte ry, bo ist nie je
ewen tu al ność, że prze czy ta łam to w któ rejś z ga zet.
Tak więc spe cjal nie nie roz pa mię tu ję te go, co by ło.
A cze mu pan o to py ta?
Mam na my śli re kla mę pew nej sie ci ko mór ko wej, w któ -
rej po ja wia się Pa ni ze swo im by łym part ne rem i tym sa -
mym wró ci ła po nie kąd do ży cia sprzed sied miu lat.

– To już sie dem lat? Nie, nie wró ci łam do tam te -
go cza su. Do udzia łu w na gra niach za pro sił mnie sam
Ku ba Wo je wódz ki, bo prze cież o nim mo wa. A po -
nie waż ni gdy nie po tra fi łam mu od mó wić…
O pro szę!

– No, mo że pra wie ni gdy (śmiech). Świet nie się
ba wi łam na gry wa jąc te spo ty, tro chę na wet żar tu jąc
z tam te go okre su w mo im ży ciu, nie uwa ża pan?
Uwa żam i dla te go cie kaw je stem czy te raz, kie dy spo ty -
ka my się po za sto li cą, Ku ba pil nu je Pa ni dzie ci?

– Mó wi się, że kie dy ro dzi się chłop ca, pil nu je się
tyl ko sy na, a kie dy dziew czyn kę to ca łe go po dwór ka.
Na szczę ście mo je dzie ci są w ta kim wie ku, że nie trze -
ba ich jesz cze spe cjal nie pil no wać. Na ra zie je stem
na eta pie czu wa nia, że by kie dy wy jeż dżam z War sza -
wy, by ły za opie ko wa ne. Jest jesz cze ta tuś (uśmiech).
Wspo mnia ła Pa ni wcze śniej o ga ze tach. Pa mię ta Pa ni
ja kąś naj bar dziej bzdur ną plot kę, któ rą prze czy ta ła lub
usły sza ła Pa ni na wła sny te mat?

– Zu peł nie nie daw no do wie dzia łam się, że by
schud nąć po cią ży, na ły ka łam się ja kichś cu dow -
nych ta ble tek. Ktoś wy tarł so bie gę bę mo im na zwi -
skiem, da jąc przy tym na dzie ję oso bom z nad wa gą,
su ge ru jąc im nie praw dzi wą, a być mo że szko dli wą
me to dę na po zby cie się pro ble mu. Nie za po mi naj -
my o tym, że nie wie my czy stoi za nim zwy kłe le -
ni stwo, któ re aku rat do sko na le ro zu miem, czy też
trud ne do zwal cze nia pro ble my zdro wot ne. Wiem
ile wy sił ku kosz to wa ło mnie zrzu ce nie zbęd nych ki -
lo gra mów i nikt nie bę dzie ni ko mu wma wiać, że
wy ko na łam to za spra wą ta jem ni czej pi guł ki. Wy da -
łam już w tej spra wie sto sow ne oświad cze nie, mó -
wią ce o tym, że to nie praw da. Po za tym je stem ra -
czej bez rad na. Mu sia ła bym ze brać na ma cal ne do -
wo dy na to, że ta ka re kla ma ist nie je w sie ci, a nie
opie rać się na zda niu kil ku osób, któ re ją wi dzia ło.
Tym bar dziej, że po dob no dość re gu lar nie zni ka
ona na czas ja kiś. Po za tym ser we ry fir my, któ re ją
umiesz cza ją, mo gą znaj do wać się na przy kład
na Taj wa nie i wte dy mo gę so bie ich ści gać. Choć
mo że gdy bym za tym po bie ga ła, to jesz cze tro chę
bym schu dła (śmiech).
Zda rza ło się Pa ni być w coś wkrę co ną?

– Je stem na iw na i ła two wier na, ale nie. Za wsze ra -
czej to ja wkrę ca łam zna jo mych i po wiem pa nu szcze -
rze, że krę ci mnie to wkrę ca nie (uśmiech). Ta ka naj -
słyn niej sza mo ja wkręt ka, któ rą ko muś za ser wo wa łam,
trwa ła bo daj ty dzień. Po da jąc się za ta jem ni czą Ju lię,
dzwo ni łam do pew ne go męż czy zny, wma wia jąc mu,
że wy grał wspa nia łą wy ciecz kę za gra nicz ną, któ rej
zwień cze niem jest nie za po mnia ny syl we ster. Uknu li -
śmy to ra zem z mo im ów cze snym part ne rem, a ofia -
rą był je go przy ja ciel. Fa cet wkrę cił się do te go stop -
nia, że za czął mnie na wet pod ry wać. Ja kież by ło je go
roz cza ro wa nie, kie dy do wie dział się, że nie ma żad nej
wy ciecz ki i a ową Ju lią je stem ja.
Był roz cza ro wa ny, że ma do czy nie nia z Anią Mu chą?

– Ra czej tym, że nie ma do czy nie nia z ta jem ni -
czą pięk no ścią (uśmiech). Ale ca ła na sza trój ka
do dziś się przy jaź ni.
Przejdź my za tem do tych wła ści wych „Wkrę co nych 2”.

– Przy znam szcze rze, że oglą da jąc ten film, świet -
nie się ba wi łam. To ogrom na ulga dla ak to ra, kie dy

wy cho dząc z ki na z otwar tą przy łbi cą, mo że
z czy stym su mie niem za pro sić wi dzów
na film. Jest w nim mnó stwo świet nych i na -
praw dę do brze za gra nych po sta ci. No i sam
du et Lamp ka/We re śniak jest dziś gwa ran cją
na uda ną pro duk cję.
Za gra ła w nim Pa ni re ży ser kę. Sa ma nie my śla -
ła Pa ni o tym, że by sta nąć po dru giej stro nie ka -
me ry?

– Mam za so bą do świad cze nie pro du -
cenc ko -re ży ser skie, czy li film „Wi gi lia – Wę -
drow cy 2010”, ale to by ła pro duk cja ni sko bu -
dże to wa i krót ko me tra żo wa, więc da łam ra dę.
Na to miast je śli cho dzi o ja kąś więk szą for mę,
to na dzień dzi siej szy nie mia ła bym od wa gi.
Ow szem, mo gła bym mieć kil ka po my słów na pro duk -
cję, ale że by za brać się za ich re ży se ro wa nie? To jesz -
cze nie ta świa do mość. Ale kie dyś, kto wie? Na to miast
uwiel biam ba wić się for mą na sce nie, na któ rej je stem
za nią w peł ni od po wie dzial na.
Nie daw no na ekra ny kin we szły tak że „Są sia dy”, w któ -
rych part ne ru je Pa ni ple ja da na zwisk: Ja cek Po nie dzia -

łek, Ka ta rzy na Her man, Ewa Dał kow ska, a na wet Ma -
riusz Pu dzia now ski.

– Nie jest to ki no ła twe i przy jem ne. Zde cy do wa -
nie nie jest to ko me dia. Ma on kon struk cję seg men -
to wą, puz zlo wą, rzad ko spo ty ka ną w pol skim ki nie.
Nie wi dzia łam jesz cze te go fil mu i sa ma nie wiem cze -
go tak na praw dę się po nim spo dzie wać, ale do cie ra -

ją już do mnie kom ple men ty od po waż nych kry ty -
ków fil mo wych. Je den z nich na pi sał, że „Mu cha też
świet na”.
Czy li Pu dzian ge nial ny?

– (śmiech)! To ty czy ło się mnie i Ma riu sza wła -
śnie. Po chwa lił film i grę ak to rów, do da jąc, że my też
da je my ra dę. Z ko lei pew na dzien ni kar ka usły sza ła
od swo je go zna jo me go kry ty ka zda nie „Nie moż li we,
to Mu cha też po tra fi grać?”.
Te po chwa ły brzmią tak na praw dę tak, jak by do wczo raj
w ogó le nie umia ła Pa ni grać, a prze cież wy stę po wa ła
Pa ni tak że w po waż nych pro duk cjach. Jest się z cze go
cie szyć?

– Pew nie dla nie któ rych gram tak, jak w tych wy -
bra nych po zy cjach z mo je go do rob ku, któ re obej rze -
li. Po za tym gram tak, jak mi się na to po zwa la. Nie
wszyst ko za le ży prze cież od sa mych od twór ców ról.
Na przy kład wręcz fa tal nie wy pa dam na zdję ciach
prób nych. Strasz nie się de ner wu ję, nie czu ję kom for -
tu. Wręcz nie cier pię ca stin gów.
Po zwo li Pa ni, że jesz cze na mo ment wró cę do Pu dzia na.
Ra zem uży cza cie tak że gło sów w naj now szej ekra ni za cji
po pu lar ne go ko mik su o przy go dach dziel nych Ga lów.
W „Osie dlu Bo gów” zo sta ła Pa ni dziew czy ną Aste rik sa.

– No więc wła śnie. Nie wy da je się pa nu dziw ne
to, że Aste riks ni gdy nie miał ko bie ty? Mo że on jest
w związ ku z Obe lik sem (śmiech)! W ani ma cji tej
pod kła dam głos pod Dul cię, głów ną ro lę żeń ską. Jest
to mo ja ko lej na kre sków ko wa po stać, przy któ rej
zna ko mi cie się ba wi łam. Ten film pre zen tu je po czu -
cie hu mo ru, któ re w peł ni mi od po wia da. Po za tym
cie szę się, że gram w ab so lut nym kla sy ku. Je dy ne
nad czym ubo le wam to, że jest tam tak nie wie le ko -
biet. Jest jesz cze żo na sprze daw cy ryb, ale ona spe -
cy ficz nie pach nie.
Do brze cho ciaż, że te go nie czuć!

– Zga dza się (śmiech). W hi sto riach o Aste rik sie
od dziec ka by łam za czy ta na i da rzy łam je pierw szą
mi ło ścią, któ rej je stem ab so lut nie wier na. Tym bar -
dziej się cie szę, że mo głam wziąć udział w tym przed -
się wzię ciu.
Jest to też pierw szy Pa ni film, na któ ry bę dzie mo gła się
wy brać ra zem ze swo imi dzieć mi.

– One są jesz cze zbyt ma łe na to, by ogar nąć
wszyst ko to, co dzie je się na ekra nie.
Tym bar dziej, że nie zo ba czą ma my.

– Nie zo ba czą, ale bę dą mo gły usły szeć.
Bar dzo du żo tych pro jek tów.

– Rze czy wi ście spo ro te go. Po wiem wię cej. Ostat -
nio za ku pi łam ma szy nę do szy cia i mam za miar na -
uczyć się szyć.
Chce Pa ni zo stać pro jek tant ką mo dy?

– Mo że kie dyś uda mi się coś uszyć dla
sie bie bądź cór ki. Na ra zie pla nu ję uszyć ob -
rus. To bę dzie speł nie nie mo ich am bi cji.
Jest jesz cze prze cież por tal ma ma du.

– To pew ne go ro dza ju wy bieg z mo jej
stro ny. Wcze śniej przez po nad dzie sięć lat
pro wa dzi łam blo ga, któ ry był dość po czyt -
ny. Wia do mo, że w chwi li obec nej in ne
spra wy zdo mi no wa ły mo je ży cie. Stwo rzy -
łam tę stro nę chcąc być na dal ak tyw -
na w sfe rze ro dzi ciel skiej, ale jed no cze śnie
nie zaj mo wać się na niej tyl ko i wy łącz nie
swo imi spra wa mi, bo chcę jak naj le piej
strzec swo je ży cie pry wat ne. Po sta no wi łam
więc skrzyk nąć w jed nym miej scu zna ko -
mi tych blo ge rów i dzien ni ka rzy, któ rzy
bę dą na niej umiesz czać swo je uwa gi i ob -

ser wa cje. Za da niem por ta lu jest uświa da mia nie lu -
dziom ro dzi ciel stwa, ale w spo sób za baw ny i po -
czu ciem hu mo ru. Nie mam za mia ru ni ko go edu -
ko wać i ra dzić, co trze ba zro bić, kie dy dziec ko
ma kol kę. Choć nie ukry wam, cza sem sa ma ta ko -
wych po trze bu ję.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

Nie cier pię ca stin gów
Roz mo wa z ak tor ką AN NĄ MU CHĄ
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Ro bie nia piz zy uczył się od fa chow -
ców, czy li we Wło szech. Po la tach
uda ło mu się speł nić naj więk sze ma -
rze nie. Otwo rzył wła sną piz ze rię
w Rze szo wie. Tro chę z wła snych
oszczęd no ści. Resz tę zdo był w po -
sta ci do fi nan so wa nia z Unii Eu ro pej -
skiej.

Ar tur Gaj dek po cho dzi ze Strzy żo -
wa. Ma 31 lat i am bit ne pla ny na przy -
szłość. A wszyst ko, czy li je go przy go da
z piz zą, za czę ło się za raz po ma tu rze.
– Wy je cha łem do Włoch za raz po zda -
niu eg za mi nu doj rza ło ści. Od ra zu tra -
fi łem do piz ze rii w Rzy mie. Tam się
uczy łem ro bie nia do brej piz zy od pod -
staw. Prze sze dłem praw dzi wą szko łę
ży cia – wspo mi na. Do Pol ski wró cił
dzie więć lat póź niej. Wy lą do wał w Kra -
ko wie i zna lazł pra cę w... piz ze rii.

– Jej wy jąt ko wość po le ga ła na tym,
że otwie ra ła sie póź nym po po łu dniem,
a za my ka ła do pie ro nad ra nem. Z na -
szych usług ko rzy sta li głów nie stu den -
ci, któ rzy pre fe ru ją noc ny tryb ży cia.
Naj wię cej za mó wień re ali zo wa li śmy
do pie ro po pół no cy – za zna cza.

Ar tu ro wi za ma rzy ło się, aby wła -
śnie te go ty pu lo kal otwo rzyć w Rze -
szo wie. Zna lazł ide al ną miej sców kę, bo
przy ul. Pod wi sło cze 2B. Ad res ten
znaj du je się nie mal w bez po śred nim
są siedz twie rze szow skich aka de mi ków.
Miej sców ka wręcz wy ma rzo na.

Za za osz czę dzo ne pie nią dze i do fi -
nan so wa nie unij ne, któ re wy nio sło 21
ty się cy zło tych wy po sa żył ją w od po -
wied ni sprzęt i za czął wy pie kać piz zę.
Ale u Ar tu ra moż na tak że za mó wić

i in ne sma ko ły ki, m.in. cal zo ne, pa sty,
sa łat ki czy fryt ki z po syp ką lub pa lu -
chy se ro we w trzech róż nych sma kach.

Ce ny pizz wa ha ją się od 10 zł
do 43 zł, w za leż no ści od skład ni ków
i śred ni cy plac ka. Naj więk szy mie rzy
so bie aż 60 cm. Jed ną z cie ka wo stek
i chy ba sma ko wych atrak cji jest tak że
piz za z cze ko la dą, któ ra jak za pew nia
Ar tur, nie sma ku je tyl ko dzie ciom.

Swój lo kal na zwał „All Po mo do -
Ro”, co w wol nym tłu ma cze niu zna czy
„do po mi do ra”. – W ta kiej bran ży jak
mo ja po mi do rów uży wa się du żo, więc
na zwa jest ade kwat na do sy tu acji –
śmie je się. 

Ar tur na ra zie sam cięż ko pra cu je
na swój ku li nar ny suk ces, ale ca ły czas
pla nu je ko lej ne kro ki. 

– Pa trzę opty mi stycz nie w przy -
szłość. Mój biz nes wy star to wał za le d -
wie trzy mie sią ce te mu, a już mam sta -
łych klien tów. Na ra zie ko ko sów nie
ma, ale mam na dzie ję, że mi się uda –
do da je. – Chciał bym w se zo nie let nim
otwo rzyć ogró dek, mo że kil ka sto li -
ków w lo ka lu po sta wić – roz ma rza się. 

Za mó wie nia moż na skła dać pod nu -
me rem te le fo nu 887 474 992. W po nie -
dział ki i piąt ki lo kal otwar ty jest
od godz. 16 do 2 nad ra nem. W po zo -
sta łe dni od 14 aż do 3 w no cy.

Po szcze gó ły za pra sza my tak że
na stro nę in ter ne to wą lo ka lu www.piz -
ze ria al l po mo do ro.pl i ofi cjal ny pro fil
na fa ce bo oku. Tekst i fot. Mar cin Ka -
li ta

ART I FOT.MARCIN KALITA

No wa piz ze ria
na ku li nar nej 

ma pie Rze szo wa

Czte ry Me da le  Mi strzostw Pol ski Ju nio rów
Czte ry me da le Mi strzostw
Pol ski Ju nio rów w Su mo zdo -
by li za wod ni cy LUKS Lub zi -
na na roz gry wa nych w nie dzie -
lę 12 kwiet nia   w Sie dl cach
Mi strzo stwach Pol ski Ju nio -
rów w Su mo.

W za wo dach wy star to wa -
ło 160 za wod ni ków z 43 klu -
bów spor to wych. Me da le dla
Lub zi ny wy wal czy li: zło te: Sa ra
Rej niak (60kg), Piotr Wik tor
(60kg), srebr ny: Prze my sław
Ku bisz tal (60kg), brąz: Piotr
Mu chow ski (80kg).

W punk ta cji dru ży no wej
mi strzostw klub z Lub zi ny za -
jął dru gie miej sce. Za wod nicz -
ka Sa ra Rej niak zdo by wa jąc
zło ty me dal MP po twier dzi ła
swo ją do mi na cję w tej ka te go -
rii wa go wej (w tym ro ku zwy -
cię ży ła we wszyst kich roz gry -
wa nych tur nie jach w kra ju)
i jest pew na wy jaz du na Mi -
strzo stwa Świa ta Ju nio rów,
któ re pod ko niec sierp nia od -
bę dą się w Osa ce (Ja po nia).

MA REK GRZE SIK
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