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OD REDAKTORA
Praca w dwumiesięczniku ma ten urok, że pozwala przenosić się w czasie. Kiedy składali-
śmy ów numer Lady’s Club, dokuczały nam sierpniowe upały, choć myślami byliśmy już w 
jesieni, bo przecież następne wydanie ukaże się w październiku, a wówczas – w co należy 
wątpić – żar nie będzie się lał z nieba. Jeśli cokolwiek będzie lało, to prędzej strumienie desz-
czu. Ale nie obrzydzajmy sobie nastroju, trzymajmy się kurczowo resztek lata, korzystajmy 
ze słońca, z możliwości wdziewania na siebie byle czego, a nie swetrów, kurtek, kaloszy. Na 
to jeszcze będzie czas. Wielu naszych autorów zachęca do aktywnego trybu życia, do troski o 
wygląd, właściwą dietę. Polecam szczególnie sekwencję zdrowotną, ale nie tylko – mamy dla 
Was znowu sporo ciekawych rozmów, m.in. z Magdaleną Piekorz, z Japonką, która od ćwierć 
wieku mieszka w polskich górach, z braćmi Golcami i ich żonami. Z Lady’s Club wejdziecie 
w jesienne klimaty łagodnie i bez wstrząsów – daliśmy Wam niezły zestaw tekstów na kilka 
tygodni. Miłej lektury!

STANISŁAW BUBIN
509 965 018

s.bubin.ladysclub@gmail.com
www.ladysclub-magazyn.pl
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KOCHAJĄ 
DROBIAZGI

ROZMOWA Z ANNĄ DZIUBEK ,  
PROJEKTANTKĄ BIŻUTERII ,  

WŁAŚCICIELKĄ I DYREKTOREM  
ART YST YCZNYM MARKI BY DZIUBEK A

Co się wydarzyło w pani firmie w ostatnim roku?
Nastąpił największy, jak do tej pory, skok w rozwoju sieci 
franczyzowej i sieci własnych stoisk �rmowych. Mamy już
około 50 stoisk, a do końca roku przybędzie, jak sądzę, 10-
-15 następnych.

Głównie w Polsce?
Tak, w Polsce, ale dbamy również o rynki zagraniczne.

Znacząco musiał poszerzyć się krąg odbiorców pani biżute-
rii, skoro nastąpił tygrysi skok w rozwoju stoisk?
Wybitnie zaczął procentować nasz nacisk, by docierać do 
każdej grupy wiekowej, od dziewczynek do kobiet dojrza-
łych. Troszczymy się o wszystkie środowiska. Co więcej, 
staramy się docierać do każdej z grup lansujących swój wła-
sny styl. A więc do kobiet bardzo eleganckich, do tych, któ-
re prowadzą aktywny, sportowy tryb życia i do tych, które 
preferują luz, swobodę w ubiorze. Tak więc różne kolekcje 
tra�ają do różnych kobiet, nikogo nie zaniedbujemy.

Co zmieniło się we wzornictwie By Dziubeka?
Obserwujemy duży wzrost zainteresowania biżuterią, jak ją 
nazywam, minimalistyczną. Chodzi o bardzo delikatne na-
szyjniki, pojedyncze bransoletki, wisiorki, broszki, łańcusz-
ki, kolczyki... O drobiazgi. Tego rodzaju biżuterię uwielbiają 
celebryci, więc oni nadają ton. Wśród naszych bestsellerów 
jest też biżuteria Maya’s Secrets. To akurat przeciwieństwo 
drobnej biżuterii – duża, masywna, spektakularna kolekcja, 
uwielbiana przez jedną z najbardziej znanych polskich blo-
gerek, Macademian Girl. Sama też ją noszę. W tym roku ob-
serwujemy także wielki comeback biżuterii ceramicznej.

To materiał, od którego zaczęła się historia marki By Dziu-
beka.
Tak, osiem lat temu. Przez pierwsze trzy lata ceramika świet-
nie funkcjonowała na rynku, później zaobserwowaliśmy 
naturalny odwrót klientek od ozdób ceramicznych. Minęło 
pięć lat i znowu nastąpił wielki powrót biżuterii ceramicznej, 
bardzo prostej, wręcz skromnej, w kolorach pastelowych. 
Bardzo mnie to cieszy.

Czy w Polsce tylko pani firma robi ceramikę?
Tylko my specjalizujemy się w tej biżuterii w tak dużym za-
kresie, jeśli chodzi o kolorystykę i kształty. Praktycznie nie 
mamy naśladowców. Kilka �rm próbowało wprowadzić na
rynek ceramikę chińską, ale bez powodzenia.

Biżuteria podlega takiej samej sezonowości, jak fashion?
Biżuteria musi nadążać za modą odzieżo-
wą, dostosowywać się do zmian, a moda 
odzieżowa często podgląda wzornic-
two w biżuterii. Nasza �rma od po-
czątku ogromną wagę przywiązuje 
do kolorów. Mnóstwo osób mówi, 
pisze do nas, że to jest wielki plus 
moich kolekcji, że znakomicie łączę 



nie śledzimy trendy i gdy widzimy, że pojawia się apetyt na 
coś nowego, staramy się go natychmiast zaspokoić. Wszyst-
kie nasze kolekcje są nieustannie uzupełnianie o nowe mo-
dele. Praktycznie codziennie powstają nowe wzory i oferta 
jest uzupełniana. Co miesiąc z produkcji wychodzi 60-70 
tys. modeli, w tym zupełnie nowych – zależnie od pory roku 
– od 500 do 1000 wzorów. Cześć modeli jest do kupienia 
tylko online, w sklepie internetowym, część na stoiskach 
franczyzowych, jeszcze inny asortyment tra�a do odbiorców
hurtowych.

Czy pojawiacie się ze swoimi propozycjami na targach?
Trzy razy w roku jesteśmy obecni na największych targach 
jubilerskich, branżowych Amberif w Gdańsku, Jubina-
le w Krakowie, Złoto Srebro Czas w Warszawie. Niedługo, 
pod koniec sierpnia (29-31 VIII), do tej grupy dołączy Łódź 
z Międzynarodowymi Targami Mody, organizowanymi 
przez Centrum Handlowo-Wystawiennicze PtakExpo. Bę-
dzie to jednocześnie światowa premiera Miasta Mody – Ptak 
Fashion City w Rzgowie z udziałem ponad 50% odwiedzają-
cych z zagranicy, co ma dla nas zasadnicze znaczenie. Połą-
czenie nowych kolekcji odzieży z nowymi wzorami biżute-
ryjnymi to dla nas kolejna szansa. Nawiasem mówiąc, nasza 
branża świetnie się uzupełnia z branżą odzieżową. Tra�amy
nie tylko do typowych sklepów jubilerskich ze złotem i sre-
brem, ale też do sklepów z odzieżą, butami, galanterią.

barwy, że to mnie wyróżnia spośród innych projektantów. 
Nacisk na kolory jest wpisany w misję By Dziubeka. Często 
przez poszczególne sezony, wiosnę-lato, jesień-zimę, utrzy-
mujemy te same wzory, ale jednak zmieniamy ich kolorysty-

kę, wprowadzając nietypowe łączenia kolorów. 
Ceramika ma duży urok. Jest emaliowana, 

połyskuje i pozwala na wariacje.

Wzornictwo jest nadal w pani rę-
kach, czy może firma zatrudnia już
designerów?
Przygotowywanie kolekcji to wyłącz-

nie moja domena autorska. I tak po-
zostanie.

Może pani wymienić znane postaci noszące biżu-
terię By Dziubeka?
Choćby Paulinę Sykut czy Ewę Wachowicz, która w progra-
mach kulinarnych pojawia się w naszej biżuterii. Poza tym 
przepada za nią mnóstwo znanych blogerek, kształtujących 
gusty Polek.

Jak często wprowadza pani nowe kolekcje?
Co trzy miesiące zmieniamy kolorystykę i wprowadzamy 
zupełnie nowe kolekcje, a nowe wzory pojawiają się natych-
miast, kiedy tylko zaczniemy wyczuwać presję rynku. Uważ-
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O marce By Dziubeka
Oryginalne naszyjniki, bransoletki, 
kolczyki, wisiory, broszki to biżu-
teria, którą cechuje niewymuszona 
elegancja; idealne do pracy, nosze-
nia na co dzień, ale również na wie-
czorne wyjścia. Firma By Dziubeka 
w Tychach istnieje od 2006 r. Jej na-
zwa wzięła się od imienia i nazwiska 
właścicielki Anny Dziubek, głównej 
projektantki biżuterii i dyrektora artystycznego. Pani Ania 
tworzy dla kobiet kochających modę i biżuterię. Jej styl 
można określić jako niewymuszoną elegancję połączoną 
z zaskakującą świeżością. By Dziubeka jest w 100% marką 
polską. Firma zatrudnia kilkadziesiąt osób. Posiada salony 
�rmowe w galeriach handlowych i sieć punktów franczy-
zowych. Współpracuje z ponad 300 odbiorcami hurtowy-
mi i znanymi sieciami jubilerskimi. Biżuteria By Dziubeka 
eksportowana jest także do 15 krajów. Cenią ją stylistki 
pism modowych i celebrytki. W każdym sezonie odbywa-
ją się pokazy mody, prestiżowe imprezy i eventy, podczas 
których wykorzystywana jest biżuteria By Dziubeka.

Więcej na stronie www.bydziubeka.pl

Czy nie obawia się pani, że w którymś mo-
mencie rynek się nasyci?
Nie mam takich obaw. Marka By Dziu-
beka to biżuteria modowa, a moda 
wciąż się zmienia i rozwija. Kobiety 
ciągle potrzebują nowych sukienek, 
a w związku z tym nowej biżuterii. 
Dlatego tak uważnie śledzimy rozwój 
branży odzieżowej.

Co się lansuje obecnie? Już myślicie 
o sezonie jesień-zima?
Jeszcze troszkę żyjemy latem, ale oczywiście 
kolekcje na nadchodzący sezon są już przygotowa-
ne. W Polsce tradycyjnie na jesień i zimę obowiązują ciem-
niejsze kolory. W tym roku modne będą wszystkie odcienie 
zieleni: jasnozielony, ciemnozielony, brudnozielony, zgniło-
zielony, nawet zieleń militarna, choć to może niezbyt dobrze 
brzmi dla ucha. I oczywiście nadal biżuteria drobna. Warto 

przy okazji wspomnieć o naszych dwóch hi-
tach: biżuterii z ważką i biżuterii ze znakiem 

nieskończoności z kolekcji In�nity. No
i nieustannie lansujemy noszenie wielu 
bardzo różnych bransoletek na jednym 
nadgarstku.

Na koniec tradycyjne pytanie: jakie 
plany na przyszłość?

Nieustająco pilnujemy dwóch zadań: 
rozwoju sieci franczyzowej i wprowadza-

nia nowych kolekcji, bo od tego zależy po-
myślność naszej �rmy.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ STANISŁAW BUBIN
ZDJĘCIA MAGDALENA OSTROWICKA  

/ WWW.COBRAOSTRA.PL
ZDJĘCIA BIŻUTERII WWW.AFOTO.PL



• medycyna estetyczna
• innowacyjne zabiegi na twarz i ciało

• wysokiej klasy sprzęt high-tech
• sklep fi rmowy Dr Irena Eris

Wakacyjna fi esta!
20% rabatu na kosmetyki Dr Irena Eris

przy skorzystaniu z zabiegu pielęgnacyjnego na twarz.
*Oferta ważna do 25 sierpnia 2014 r. Rabat obowiązuje przy zakupie min. 3 dowolnych produktów.

Zapraszamy:
Bielsko – Biała, Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, (33) 483 31 44
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BYŁO, NIE MINĘŁO
WYDARZENIA

KOPCIUSZKOWCY

Na dziedzińcu zamku Sułkow-
skich, dzięki życzliwości dyrektor 
Muzeum Historycznego w Biel-
sku-Białej, Iwony Purzyckiej, od-
było się w lipcu „kombatanckie” 
spotkanie uczestników trwającej 
przez 5 lat Akcji Charytatyw-
nej „Kopciuszek”, zainicjowanej 
i konsekwentnie prowadzonej 
przez europosłankę Małgorzatę 
Handzlik we współpracy z reży-
serem i scenarzystą Tomaszem 
Szulakowskim. Ostatnim wielkim 
akordem akcji była grudniowa „Gala na pół miliona” – niezwykłe widowisko muzyczne, 
wystawione z okazji jubileuszu „Kopciuszka”. W czasie wszystkich pięciu edycji publika 
w regionie obejrzała 27 przedstawień w Bielsku-Białej i 8 innych miastach województwa 
śląskiego (Będzinie, Chorzowie, Koziegłowach, Myszkowie, Tychach, Zabrzu, Żarkach 
i Żywcu). Były to bajki „Kopciuszek i krasnoludki”, „Aniołki śpiącej królewny”, „Zako-
chana syrenka”, „Lady Robin Hood” i „Królewna Śnieżka na Dzikim Zachodzie”. Na sce-
nach wystąpiło ok. 210 aktorów-wolontariuszy, zbierając prawie pół miliona złotych na 
rzecz organizacji pozarządowych, zajmujących się m.in. dziećmi autystycznymi i z ze-
społem Downa. W bajkowe i muzyczne postaci wcielali się z zapałem znani przedstawi-
ciele parlamentu, samorządu, dziennikarze, reprezentanci świata kultury i biznesu. Akcja 
spotkała się z szerokim i życzliwym odzewem, ale dobiegła 
już końca. Chociaż?... Uczestnicy lipcowego spotkania z byłą 
europosłanką Małgorzatą Handzlik (nie startowała w wybo-
rach) zastanawiali się nad możliwościami kontynuowania 
akcji i zmianami w jej formule. Aktorstwo najwyraźniej wy-
dziela zaraźliwe �uidy. Wesołym i rzewnym wspomnieniom
z „Kopciuszków” nie było końca. 

Zdjęcia Stanisław Grabowski

PRZEBOJOWE BIZNESMENKI

Blisko 200 gości uczestniczyło w wieczorze Przebojowych 
Biznesmenek w Wałbrzychu, który odbył się na początku 
lipca w hotelu Maria. Organizatorami spotkania byli Lady 
Business Club w Warszawie, wałbrzyski odział Soropti-
mist International i �rma Dr Baumann Agnieszki Kühl.
Towarzyszyło mu przesłanie: Sukces odniesiesz tylko wtedy, 
gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; jeśli 
nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie. Wałbrzyski event 
zgromadził ludzi biznesu, którzy wzięli los w swoje ręce 

i teraz kreują 
życie według 
własnych zasad. Jako podsumowanie wystąpień prelegentów i rozmów kuluarowych 
uczestników wieczoru powstała inspirująca recepta na sukces: Być wiernym sobie, od-
krywać i realizować osobistą pasję, stawiać przed sobą wielkie cele i solidnie pracować 
na rzecz wspólnego dobra. W części artystycznej wystąpili mezzosopranistka Izabela 
Kopeć oraz akrobaci Monika i Szymon Lisowie. Magazyn Lady’s Club był jednym 
z patronów medialnych imprezy.

Więcej na www.ladybusiness.pl
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WYDARZENIA

WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI

W poniedziałek 14 
lipca w Beksien Bistro 
przy ul. Piwowarskiej 
w Bielsku-Białej od-
były się „Warsztaty 
kulinarne” dla dzie-
ci z Domu Dziecka 
przy ulicy Lompy. Właściciel lokalu, Bartosz Gadzina, przygotował 
– wraz z innymi mistrzami zawodu – sporo niespodzianek dla dzie-
ciaków, między innymi... kuchnię kriogeniczną, wyrób deserów, po-
kazy barmańskie (oczywiście bezalkoholowe). Było na co popatrzeć, 
pyszności wszystkim smakowały. Niektórzy wychowankowie w lot 

pojmowali reguły robienia napojów wieloskładnikowych i deserów, być może w przyszłości sami staną za kontuarami albo założą 
restauracje. A po południu wszystkich zachwycił zlot motocykli pod restauracją. Imprezie patronował magazyn Lady’s Club.

MUSIC EXCLUSIVE W POLSKIM

Teatr Polski w Bielsku-Białej proponuje kilka nowości w sezonie 2014/2015. Warto zwrócić uwagę na cykl Music Exclusive, 
w którym prezentowane będą niszowe, atrakcyjne projekty muzyczne i zespoły muzyki alternatywnej. – Nie będzie modnie 
i masowo, ale na pewno interesująco i wysublimowanie, bez specjalnych podziałów na nurty czy stylistyki. Pomysł tkwi w po-
szukiwaniu i konfrontowaniu tego, co dopiero odkryte, z tym, co zostało już sprawdzone – powiedział nam Artur Szczęsny, 
rzecznik teatru. Raz w miesiącu na Dużej Scenie zagrają dwa zespoły. Partnerem teatru w organizacji tych spotkań jest Insty-
tucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Pierwszy koncert odbędzie się 12 września. Zagrają Oly i Kari. Oly to 20-letnia 
artystka o charakterystycznym ciepłym głosie. Jej teksty to intymne historie przywodzące na myśl styl najlepszych światowych 
singer-songwriterów. Występuje w kameralnym składzie z gitarzystą, 
akompaniując sobie na ukulele i kalimbie. Kari z kolei to wokalistka wy-
konująca muzykę alternatywną i pop.
Nowymi propozycjami są też sklepik teatralny i aplikacja na smartfony 
i tablety TIKETTO, którą można pobierać za darmo i kupować dzięki 
niej bilety.

Szczegóły na stronie www.teatr.bielsko.pl

OLY WYSTĘPUJE NA POLSKIEJ SCENIE MUZYCZNEJ OD MARCA 2013 KARI UWAŻANA JEST ZA WOKALNE ODKRYCIE ZESZŁEGO ROKU
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SZKOŁA MĘSKIEGO STYLU

Helikoptery, eleganckie samochody, styl, szyk, ekskluzywne 
marki... Agnieszka Świst-Kamińska, coolhunterka i style coach, 
we wrześniu otworzy pierwszą w Polsce Szkołę Męskiego Stylu, 
w której panowie nauczą się nie tylko, jak dobrze wyglądać, lecz 
także – jak kreować swój styl i żyć z biznesową klasą.
O�cjalne otwarcie Szkoły Męskiego Stylu odbyło się 23 lipca
w Kafe Zielony Niedźwiedź. Wydarzenie poprowadził Hubert 
Urbański. Gośćmi byli m.in. Ludovic Duponchel, sekretarz 
generalny Instytutu Francuskiego, mister Polski Rafał Maślak, 
modelka Sylwia Nowak, kucharz David Gaboriaud.
Od weekendu 6-7 września prestiżowe warsztaty prowadzone 
będą z wyselekcjonowaną grupą uczestników. Głównym zało-
żeniem szkoły jest stworzenie miejsca, w którym będą się łączyć wiedza, doświadczenia największych marek i relacje ludzi 
biznesu. Pomysłodawczynią projektu jest Agnieszka Świst-Kamińska, która od dawna zajmuje się kreowaniem stylu polskich 
biznesmenów. – Moda jest moją pasją. Potra�ę ją ubrać w przystępną formę przekazu, żeby każdy mógł się w niej odnaleźć.
Pracując z właścicielami dużych �rm w Polsce i Wielkiej Brytanii, zauważyłam, że formuła zamkniętego Gentelmen’s Club

w połączeniu z luksusowymi markami daje możliwość najbardziej praktycz-
nego dialogu o stylu i prestiżowym życiu – powiedziała magazynowi Lady’s 
Club Agnieszka Świst-Kamińska. Warsztaty będą prowadzone jako kursy 
miesięczne, kwartalne lub półroczne. W ich ramach odbędą się prelekcje 
znanych ekspertów z zakresu szeroko pojętego luksusu: klasycznej mody mę-
skiej, lifestyle’u, sztuki, savoir-vivre’u, motoryzacji, sztuki kulinarnej. Szkoła 
ulokowała się w Sobieniach Królewskich – Golf & Country Club pod War-
szawą.
Magazyn Lady’s Club jest jednym z patronów medialnych Szkoły Męskiego 
Stylu.

Więcej na szkolameskiegostylu.pl

BĄDŹ PIĘKNA JESIENIĄ

Jak zaplanować marzenia, sprawdzić wpływ 
gwiazd na przyszłość i teraźniejszość, poznać 
tajniki idealnego makijażu, stylizacji, analizy ko-
lorystycznej? Jak dopiąć domowy budżet, zapra-
cować na prostą sylwetkę, radzić sobie ze stresem 
czy poczuć się kobietą spełnioną, również w kon-
taktach damsko-męskich? – Odpowiedzi będzie można znaleźć w czasie I Pod-
beskidzkiego Festiwalu Kreowania Wizerunku „Bądź piękna jesienią” – wylicza 
Jolanta Reisch-Klose z Fabryki Kreowania Wizerunku. – Program jest bogaty: 
24 warsztaty i szerokie spektrum tematów, przydatnych przede wszystkim pa-
niom. Będzie w czym wybierać! O swojej 
drodze do szczupłej �gury opowie była
modelka XXL, Agnieszka Czerwińska, 
dziś lżejsza o ponad 60 kg.
Festiwal odbędzie się 20-21 września 
w Fabryce Kreowania Wizerunku przy ul. 
Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej.
– Jest kilka powodów, dla których or-

ganizujemy Festiwal Kreowania Wizerunku – wyjaśnia Ewelina Koźlik, założycielka 
i właścicielka Fabryki. – Przede wszystkim chcemy otworzyć podwoje naszej szkoły 
przed mieszkankami Podbeskidzia. Zaoferować dużą dawkę mocno przydatnej wiedzy. 
Przedstawić wykładowców i przyjaciół szkoły, bo to ich głównie poprosiliśmy o prze-
prowadzenie warsztatów. Współpracują z nami m.in. projektantka Natasha Pavluchen-
ko i stylistka Agata Dominik. Będzie okazja poznać mnóstwo ciekawych osób. 

Szczegóły na plakatach, www.fabrykakreowaniawizerunku.pl i FB

TWARZĄ NOWEJ SZKOŁY JEST HUBERT URBAŃSKI

AGNIESZKA ŚWIST-KAMIŃSKA (DRUGA Z LEWEJ)  
W TOWARZYSTWIE SWOICH GOŚCI



GALA PIĘKNA I URODY
W kompleksie wypoczynkowym 

Dolina Leśnicy w Brennej od-
była się 9 sierpnia Gala Piękna i Urody. 
Na wybiegu, przy tanecznych rytmach, 
odbyły się pokazy kreacji damskich, 
pięknej biżuterii, szałowych fryzur 
i czarującego makijażu. Salony Betty 
Barclay i Vena Styl Studio z Bielska-
-Białej zaprezentowały ekskluzywną 
odzież letnią i wieczorową, galeria 
Mayak artystyczną biżuterię, a jubiler 
Zamarlik – olśniewające ozdoby jubi-
lerskie ze złota i srebra. Powodzeniem 
cieszyły się kosmetyki Tiande i spo-
tkania z wróżką. Imprezę znakomicie 
ubarwili także artysta malarz Tigran 
Vardikyan, który dostarczył niesamo-
witych przeżyć, demonstrując spektakl 
piaskowych animacji i rysując karyka-
tury na żywo oraz muzyk pochodzący 
z Amsterdamu, Hayme Langbroek, 
który fantastycznie i lirycznie śpiewał 
przy akompaniamencie gitary.
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PREZES ZARZĄDU PULIRE AGNIESZKA STEFANOWSKA W OTOCZENIU CZŁONKÓW ZARZĄDU, MARCINA DZIUBKA (Z LEWEJ) I MARCINA DRĄGA
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Pulire Sp. z o.o.
ul. Ks. W. Siwka 17
40-306 Katowice

tel: +48 32 251 08 40
fax: +48 32 251 08 41

e-mail: pulire@pulire.pl
www.pulire.pl

ROZMOWA Z AGNIESZKĄ STEFANOWSKĄ ,  
PREZESEM ZARZĄDU GRUPY PULIRE

CZYSTOŚĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE

Czym zajmuje się grupa firm, którą
pani kieruje?
Świadczymy profesjonalne usługi po-
rządkowe, jak również jesteśmy pro-
ducentem akcesoriów do wyposażenia 
łazienek i sanitariatów. Firma powsta-

ła w 2006 roku. Począt-
kowo zajmowaliśmy 
się tylko usługami 
porządkowymi, po-
trzebnymi zawsze 
i wszędzie, zwłasz-

cza gdy chodzi o biurowce, sklepy 
wielkopowierzchniowe i hale. Nazwę 
zaczerpnęliśmy z języka włoskiego, 
w którym pulire oznacza czystość. 
Wraz z upływem lat, dostosowując 
się do potrzeb rynku, �rma zmieni-
ła się i rozwinęła. Z Pulire Sp. z o.o. 
wyodrębniliśmy �rmę Vero Logistics
Solutions i własną markę produktową 
Pulix. Generalnie świadczymy usłu-
gi multiserwisowe – Pulire to już nie 
tylko sprzątanie, ale grupa spółek zaj-
mujących się optymalizacją różnych 

procesów, sprzątaniem, usługami 
magazynowymi, konserwacyjnymi. 
W jednym budynku czy hali magazy-
nowej wykonujemy szereg usług. Za-
leta jest taka, że klienci rozmawiają 
z jedną osobą odpowiedzialną za kilka 
procesów. To wartość dodana.

Firma rozwija się dynamicznie. W cią-
gu 8 lat powstała grupa kapitałowa.
Zaczynaliśmy od jednej osoby za-
trudnionej, dzisiaj pracuje dla nas 
około tysiąc osób. Otworzyliśmy tak-
że oddziały w Czechach i na Słowacji. 
Jesteśmy jedną z niewielu usługowych 
�rm polskich, które wyszły poza gra-
nice kraju. Czechy i Słowacja to dla 
nas ważne rynki, mamy tam bardzo 
dobre opinie. Obecnie Pulire jest jed-
ną z najlepiej przygotowanych �rm
do obsługi przedsiębiorstw w zakre-
sie prac porządkowych i dystrybucji 
środków czystości, ponieważ wśród 
priorytetów naszej �rmy jest stałe
inwestowanie w nowoczesne tech-
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nologie, maszyny i kadrę pracowni-
czą oraz stosowanie najwyższej klasy 
środków chemicznych. W ten sposób 
zapewniamy klientom wysoką jakość 
usług.

Wspomniała pani, że wasze usługi są 
potrzebne zawsze i wszędzie. To ta-
jemnica rozwoju firmy?
Kluczem do sukcesu są zasady, którymi 
się kierujemy. Oferujemy maksimum 
jakości za dobrą cenę. Pracujemy fa-
chowo, przy zachowaniu bezpieczeń-
stwa pracowników, zgodnie z najwyż-
szymi standardami czystości i higieny. 
Stosujemy najlepszej jakości środki 
profesjonalne, bez narażania zdrowia 
ludzi na alergeny. Zawsze też kieru-
jemy się indywidualnym podejściem 
do klienta. Dużą wartością są ludzie. 
Wartościowi ludzie i wspólne cele to 
kolejny klucz do sukcesu. Wyszkolo-
na kadra kierownicza jest związana 
z nami i z potrzebami klienta. To nas 
właśnie wyróżnia. 

doczyszczanie ciężko zabrudzonych 
powierzchni, utrzymanie parkingów, 
ciągów komunikacyjnych, usuwanie 
skutków powodzi, zalania.

Imponujący zakres. Waszym wyróżni-
kiem nie jest jednak tylko sprzątanie...
Już nie. Bardziej zajmuje nas logistyka. 
Naszą zasadą jest, by pracownicy Pu-
lire byli wielofunkcyjni, zaczynając od 
sprzątania, poprzez pakowanie produk-
tów, na segregacji opakowań kończąc. 
To daje dużą oszczędność czasu. Teraz 
skupiamy się na optymalizacji różnych 
prac. Przyglądamy się uważnie, jakie 
funkcje u konkretnego klienta można 
zoptymalizować. Z biegiem lat rozwi-
nęliśmy usługi magazynowe. Dostar-
czamy pracowników sezonowych do 
różnych czynności, prowadzimy prace 
techniczne w obrębie budynków, prace 
magazynowe w centrach logistycznych 
i dystrybucyjnych, załadunki, rozła-
dunki. Krótko mówiąc, wszelkie prace 
outsourcingowe. To polega na wy-
dzieleniu ze struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa niektórych funkcji 
i przekazaniu ich do wykonania spółce 
Pulire. Proponujemy naszym klientom, 
by skupili się na swojej podstawowej 
działalności, a wszystkie inne prace 
przekazali nam, co przynosi korzyści 
obu stronom. Nie ma tam już czasu nie-
produkcyjnego. W �rmach, w których
pracownicy zajmują się pracami zasad-
niczymi i przy okazji wieloma innymi, 
marnotrawstwo czasu jest wciąż duże.

Rozwój Pulire polega zatem na pozy-
skiwaniu nowych klientów i dodawa-
niu kolejnych funkcji usługowych?

Tak, nowi klienci są dla nas ważni, ale 
gdy już współpracujemy, staramy się 
poznać jego operacje, procesy w biu-
rowcach, centrach handlowych i dys-
trybucyjnych. Każdy obiekt jest inny, 
a my nie podchodzimy do nich ruty-
nowo. Hale produkcyjne, magazyny, 
biura, sklepy, salony samochodowe, 
hotele, pensjonaty, apartamentowce, 
tereny targowe, parkingi mają okre-
śloną specy�kę. Zastanawiamy się,
co jeszcze można w nich poprawić, 
zaoszczędzić. Klienci tego oczekują. 
Wchodzimy z jedną, dwiema usługa-
mi, ale ponieważ zależy nam na dobrej 
współpracy, staramy się klienta jesz-
cze lepiej poznać i proponujemy – po 
przyjrzeniu się jego działalności – do-
datkowe usługi. Takie mamy podej-
ście. Klienci to cenią, bo dzięki nam 
odnoszą wymierne korzyści.

Co Grupa Pulire zamierza osiągnąć 
w najbliższych latach?
Chcemy stać się w ciągu 5 lat wiodącym 
dostawcą usług multiserwisowych. 
Osiągnąć we współpracy z klientem 
stan, określany na Zachodzie poję-
ciem Facility Management w obrębie 
każdego zarządzanego obiektu, czyli 
pełną integrację ludzi, miejsca, pro-
cesów i technologii. Zobowiązuje nas 
do tego certy�kat Dynamiczna Firma,
przyznany nam przez wywiadownię 
gospodarczą Bisnode Polska (zatrud-
nia ponad 3 tys. pracowników w 19 
krajach europejskich) za osiągniętą 
przez Pulire dynamikę wzrostu w la-
tach 2010, 2011, 2012, 2013.

Dziękujemy za rozmowę.

Jak to wygląda w praktyce?
Po ustaleniu wymogów klienta w da-
nym budynku, sprzątamy powierzch-
nie wewnętrzne i zewnętrzne. Ofe-
rujemy również szeroki wybór usług 
specjalistycznych: sprzątanie po re-
moncie, w czasie budowy, mycie okien 
na wysokościach, mycie elewacji 
i ścian, konserwację i zabezpieczenie 
posadzek powłokami ochronnymi, 
czyszczenie wykładzin dywanowych, 
kostki brukowej, kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, wpustów dacho-
wych, pielęgnację zieleni, maszynowe 
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MAGICZNY ŚWIAT ZAPACHÓW

ROZMOWA Z NINĄ FRANCZAK ,  
WŁAŚCICIELKĄ PERFUMERII SENSUELLE W T YCHACH

Perfumeria Sensuelle w osiedlu Cztery Pory 
Roku w Tychach robi wrażenie na każdym, kto 
ją odwiedzi. Nieczęsto widzi się takie bogactwo 
oryginalnych perfum uznanych, światowych 
firm kosmetycznych.
Salon otworzyłam uroczyście 19 lipca, zapraszając 
znajomych, przyjaciół i wszystkich tych, którzy 
uwielbiają dotyk luksusu i sensualność, czyli zmy-
słowość, namiętność. To dobra okazja, by serdecz-
nie podziękować mojemu partnerowi, Remigiuszo-
wi, za wsparcie i pomoc w realizacji mojego przedsięwzięcia. 
To dzięki niemu mogłam spełnić swoje marzenie, jakim było 
otwarcie Perfumerii Sensuelle. Dziękuję także mojej mamie 
Mirosławie, synowi Dawidowi i przyjaciołom za wiarę w mój 
sukces. Sensuelle to nie tylko tradycyjny salon sprzedaży, lecz 
także sklep internetowy, w którym można znaleźć perfumy, 
wody toaletowe, zestawy i kosmetyki najlepszych, najbardziej 
wykwintnych marek świata. Oferujemy ponad 5000 produk-
tów, ale jeśli klient będzie miał specjalne wymagania, na jego 
życzenie sprowadzimy każdy zapach niedostępny w aktualnej 
ofercie.

Nie jest łatwo zaistnieć 
na rynku perfume-
ryjnym, konkurencja 
nie śpi. W jaki sposób 
Perfumeria Sensuel-
le pozyskuje nowych 
klientów?
Liczy się przede wszyst-
kim jakość, dlatego sta-
wiamy na niskie ceny 
i błyskawiczny czas 
realizacji zamówienia. 

Dziś nikt nie chce czekać, pragnie mieć wyma-
rzony produkt od razu, dlatego gwarantujemy 
darmową wysyłkę perfum przy zakupie powyżej 
350 zł lub ich darmowy dowóz w obrębie Tychów, 
Katowic, Sosnowca i okolicznych miast.

Niektórzy mogą nieufnie podchodzić do zapew-
nienia, że markowe produkty w Sensuelle są 
tańsze niż gdzie indziej. Jak to robicie?
Korzystamy z zaawansowanych technologii 

pozwalających na minimalizowanie kosztów, a co za tym 
idzie – mamy najniższe ceny na rynku w najwyższej jakości. 
Oprócz tego znaczący wpływ na niskie ceny ma duża sprze-
daż perfum w naszym sklepie. Dzięki niej możemy sobie po-
zwolić na minimalne marże i wysokie zniżki od dostawców. 
Świadczymy usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicz-
nego wyłącznie klasowymi, markowymi perfumami i ko-
smetykami, fabrycznie zapakowanymi. Kupując u nas, klient 
ma całkowitą pewność, że zakupione produkty są oryginalne 
i pochodzą z legalnego źródła. Posiadamy wszelkie oznacze-

nia i certy�katy za-
świadczające o ich po-
chodzeniu i legalności.

Jaką dewizą posługuje 
się pani w swojej pra-
cy?
Motto Perfumerii Sen-
suelle brzmi: Nasza 
pasja i profesjonalizm 
– Twoją satysfakcją! 
Dla zadowolenia klien-
ta robimy wszystko, co 
w naszej mocy, korzy-

PERFUMERIA SENSUELLE • Tychy, Aleja Bielska 135c   
Osiedle Cztery Pory Roku • tel. 797 543 797, 32 703 47 07 
sklep@perfumeriasensuelle.pl  • www.perfumeriasensuelle.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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PRZYKŁADOWE MARKI W OFERCIE SENSUELLE: Azzaro, Aspen, Bulgari, Burberry, Cacharel, Cafe, Calvin Klein, Carolina 
Herrera, Celine Dion, Cerruti, Chanel, Chevignon, Chloe, Chopard, Christina Aguilera, Clinique, David Beckham, Davidoff, Diesel,
Dior, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Dunhill, Elizabeth Arden, Ermenegildo Zegna, Escada, Estee Lauder, Fendi, Gabriela Saba-
tini, Giorgio Armani, Givenchy, Gucci, Guerlain, Hermes, Hugo Boss, Issey Miyake, Jean P. Gaultier, Jennifer Lopez, Jesus Del Pozo, 
Jil Sander, Joop!, Kenzo, Kylie Minogue, La Perla, Lacoste, Lancome, Lanvin, Laura Biagiotti, Lolita Lempicka, Marc Jacobs, Maria 
Sharapowa, Max Mara, Mont Blanc, Moschino, Naomi Campbell, Nina Ricci, Paco Rabanne, Paloma Picasso, Pierre Balmain, Prada, 
Ralph Lauren, Rochas, S. T. Dupont, Salvador Dali, Sergio Tacchini, Sonia Rykiel, Tabac, Thierry Mugler, Tommy Hil�ger, Tonino
Lamborghini, Torrente, Trussardi, Valentino, Versace, Viktor & Rolf, Yardley, Yohji Yamamoto, Yves Saint Laurent oraz wiele innych.

GOŚCIE PANI NINY W DNIU OTWARCIA PERFUMERII SENSUELLE  
ŚWIETNIE SIĘ BAWILI

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

stając z szerokich możliwości internetu. Zarówno w wir-
tualnej perfumerii, jak i w stacjonarnej, tej ekskluzywnej, 
zapewniamy każdemu indywidualną opiekę i profesjonalne 
konsultacje. Kupowanie perfum jest sprawą niezwykle in-
tymną. Trzeba wybierać je samemu i trudno zdać się w tej 
sprawie na kogoś innego. Jeśli kupujemy perfumy komuś 

w prezencie, musimy mieć pewność, jakie zapachy lubi. Za-
wsze można dowiedzieć się, jakich perfum używa i dokupić 
do nich balsam lub płyn do kąpieli o tym samym zapachu. 
Nasi doradcy są nieustająco do dyspozycji klientów. Zapra-
szam więc do świata zapachów największych światowych 
kreatorów mody.

PANI NINA Z PANEM REMIGIUSZEM PRZY REKLAMIE MOBILNEJ  
PERFUMERII SENSUELLE 
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Zacznijmy od no-
wości. Hitem Do-
liny Leśnicy są od 
niedawna turnusy 
rehabilitacyjne. Kto 
może z nich korzy-
stać?
Każdy, kto chce po-
prawić swoją kon-

dycję, wzmocnić organizm, nabrać wigoru 
i chęci do życia. Pobyt w luksusowym po-
koju, śniadanie, obiadokolacja, dostęp do 
strefy SPA (basen, sauna, jacuzzi), 3 zabiegi 
rehabilitacyjne dziennie od poniedziałku 
do piątku, wspaniała atmosfera, piękna 
przyroda beskidzka za jedyne 100 zł za 
dobę! Dlatego, że mamy kontrakt z NFZ. 
Oferujemy turnusy w pakietach 7- i 14-
-dniowych – za 700 bądź 1300 zł od osoby. 
Trzeba mieć tylko skierowanie od lekarza 
rodzinnego z wypisanymi zabiegami albo 
wystarczy zamówić u nas bezpłatną konsul-
tację lekarską (tel. 33 858 71 42 lub 663 927 
937). Przyjeżdżamy w umówionym, dogod-

nym terminie. Oczywiście przyjmujemy też 
gości komercyjnych, którzy chcą korzystać 
z zabiegów bez skierowania. Ceny nie są 
wysokie.

Nie boi się pani natłoku chętnych? Jaką 
bazą dysponuje Dolina Leśnicy?
W kompleksie rekreacyjno-wypoczynko-
wym mamy ponad 100 miejsc noclegowych 
w luksusowych pokojach i apartamentach, 
więc nie ma obaw. Stworzyliśmy ofertę 
idealną zarówno dla osób aktywnych, jak 
i dla tych, które chciałyby zrelaksować się, 
wyciszyć i odprężyć. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Baza rodzinna, ciesząca się du-
żym powodzeniem, to domki typu Brda. 
Całoroczne, docieplone, dobrze urządzone 
i ogrzewane. W przystępnej cenie. Dyspo-
nujemy także apartamentami – z komin-
kiem i salonem, dla gości bardziej wyma-
gających lub posiadających zwierzęta. Poza 
tym są 2-osobowe luksusowe pokoje z tara-
sami i pokoje studio, w których może spać 
od 2-4 osób.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RAJSKA DOLINA LEŚNICY
ROZMAWIAMY Z DANUTĄ ROGOZIŃSKĄ ,  DYREKTOR CENTRUM REHABILITACYJNO-

-LECZNICZEGO DOLINA LEŚNICY SPA W BRENNEJ

Kolejną nowością jest znakomicie urzą-
dzone i wyposażone SPA, zbudowane ze 
wsparciem unijnym, w pięknej bryle ar-

chitektonicznej.
Istotnie, to nasza duma. W budynku SPA 
mamy również część hotelową z luksusowo 
urządzonymi pokojami. Na dole znajdują się 
w pełni wyposażona we wszystkie urządzenia 
techniczne i elektroniczne sala konferencyj-
na, ponadto kawiarnia i basen, a w podzie-
miach strefa SPA, czyli sauny suche i parowe, 
jacuzzi, gabinety odnowy biologicznej (pełny 
zakres �zjoterapii) i znakomicie wyposażona
siłownia.

Bielszczanki, które wypoczywały w Doli-
nie Leśnicy, Elżbieta Lovell i Anna Latasz, 
bardzo chwaliły basen. Twierdziły, że ma 

szczególne właściwości regeneracyjne.
To jedyny basen w okolicy napełniany wodą 
z naszego ujęcia, wprost ze źródła, ze studni 
głębinowej. Woda ma kojące znaczenie praw-
dopodobnie dzięki składnikom mineralnym. 
Nawet 2-3-dniowe kąpiele pozwalają na na-
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Centrum  
Rehabilitacyjno-lecznicze  

Dolina Leśnicy SPA
43-438 Brenna, ul. Leśnica 153
tel. 33 858 71 42, 663 927 937

www.dolinalesnicy.pl
e-mail: brenna@dolinalesnicy.pl

pełnienie się taką energią, że wystarczy jej 
każdemu na tydzień. Dlatego zachęcam do 
odwiedzania ośrodka: blisko Śląska, blisko 
Bielska-Białej, warto korzystać. Basen jest 
wystarczająco głęboki i długi, by zadowolić 
wszystkich amatorów pływania. Dla wyma-
gających włączamy przeciwprąd, żeby wkła-
dali maksymalnie dużo siły na dopłynięcie 
do drugiego brzegu. To dobra metoda na 
modelowanie sylwetki. Poza tym są tam gej-
zer, bicze, wodospady i inne atrakcje wodne.

Po takiej energetycznej kąpieli chce się 

jeść. Co oferują kucharze z Doliny Leśnicy?
Mamy doskonałą, powszechnie chwaloną 
kuchnię i świetnych, nagradzanych kucha-
rzy. Wszystkie potrawy świeże i naturalne. 
Restauracja Leśna proponuje rozmaite po-
trawy. W menu znajdziemy dania typowo 
góralskie (choćby oscypek z grilla na sałacie 
lodowej z octem balsamicznym ), a kto nie 
ma ochoty na góralszczyznę, może wziąć na 
przykład medaliony wieprzowe z kuskusem 
w sosie z prawdziwków. Prócz tego dyspo-
nujemy wiatą grillową, która, zależnie od 
potrzeb, może być salą balową, biesiadną, 
koncertową. Jako jedyni hotelarze i restaura-
torzy organizujemy koncerty muzyki poważ-
nej (występują u nas gwiazdy sceny operowej 
i operetkowej), a także występy kabaretowe, 
małe formy muzyczne i teatralne. Repertuar 
jest bogaty. Zapowiedzi można znaleźć na 
naszej stronie internetowej i na Facebooku.

Czy nastawiacie się także na gości z za-

granicy?
Jak najbardziej, ośrodek jest dla wszystkich. 
Przyjeżdża do nas dużo Niemców, odbiera-
my ich z lotnisk w Pyrzowicach i Balicach. 
Pobyt stacjonarny z wycieczkami fakulta-
tywnymi kosztuje około 45 euro za dobę od 
osoby.

A zimą zasypuje was śnieg i...
...i zaczyna się okres prawdziwej frajdy dla 
narciarzy. Blisko ośrodka mamy własny wy-
ciąg narciarski i 2000 m tras zjazdowych. 
Stok jest oświetlony, sztucznie naśnieżany 
i ratrakowany. Organizujemy też kuligi z po-
chodniami, pieczenie barana i kiełbasek, do 
dyspozycji mamy kapelę góralską i wiele 
innych zespołów. Pobyty świąteczne zawsze 
pełne są artystycznych niespodzianek. Orga-
nizujemy ponadto śluby w plenerze i urzą-
dzamy wesela do 120 osób nie tylko w stylu 
góralskim. Posiadamy też mini-spa z sauną, 
jacuzzi i pokojem, który można rezerwować 
na wyłączność – na romantyczny wieczór, 
rocznicę ślubu, zaręczyny, imieniny czy 
urodziny z wykwintną kolacją. Do Doliny 
Leśnicy po prostu trzeba przyjechać. Czysta 
woda w potoku, cisza, kontakt z przyrodą, ze 
zwierzętami, wspaniałe trasy wędrówkowe 
i rowerowe, jagody, grzyby – temu miejscu 
nie sposób się oprzeć!

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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 zez pokolenia
W WERSALU NA PRZEDMIEŚCIACH PARYŻA ODBYŁA SIĘ W POŁOWIE CZERWCA URODZINOWA GALA Z OKA-
ZJI 25-LECIA THE INTERNATIONAL FAMILY BUSINESS NETWORK. UCZESTNICZYLI W NIEJ WSZYSCY CZŁON-
KOWIE ORGANIZACJI, W TYM FIRMA MOKATE, REPREZENTOWANA PRZEZ SYLWIĘ MOKRYSZ Z ZARZĄ-
DU TEJ FIRMY.

The International Family Business Network to naj-
większa międzynarodowa sieć zrzeszająca �rmy ro-
dzinne z siedzibą w Lozannie (Szwajcaria). Powstała 

w 1989 roku (www.fbn-i.org). Przyświeca jej motto By fami-
lies, for families (�rmy rodzinne dla �rm rodzinnych) i ma na
celu wzmacnianie sukcesów rodzinnego biznesu z pokolenia na 
pokolenie. Organizacja oferuje wymianę najlepszych praktyk 
i wiedzy, wspiera sukcesorów next generation (następnego po-
kolenia), promuje działania �rm rodzinnych i informuje wła-
dze o ich problemach i potrzebach. Rodzinny biznes wyróżnia 
się tym wśród wielu rodzajów działalności gospodarczej, że jest 
także pasją, która może być unikalnym źródłem siły, a jedno-
cześnie stawia przed �rmą rodzinną wiele wyzwań. Można do
nich zaliczyć m.in. organizację zarządzania przedsiębiorstwem 
i rodziną, zabezpieczanie działań prawnych, odpowiednie przy-
gotowanie sukcesorów. Kwestie te są zazwyczaj ignorowane 
przez inne podmioty. Sieć �rm rodzinnych działa w 57 krajach,
z których pochodzi ponad 7000 członków, zrzeszonych w 27 
oddziałach Ameryki Północnej, Azji i Pacy�ku, Europy i Ame-
ryki Łacińskiej. Oddział polski The Family Business Network
uzyskał akcesję do organizacji w czerwcu 2013 roku.
Sylwia Mokrysz po powrocie podzieliła się wrażeniami 
z paryskiej gali: – Piękna oprawa i uroczysta atmosfera tego 
spotkania nie przeszkodziły w dyskretnych konfrontacjach 
�rm rodzinnych. Mokate wypadało w nich całkiem nieźle.
Jest w czołówce, jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia i ilość 

Sukces i trwałość

SYLWIA MOKRYSZ (DRUGA Z LEWEJ) WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI FIRM 
RODZINNYCH Z CAŁEGO ŚWIATA

PIĘKNE PANIE, DOSTOJNI PANOWIE  
W PODPARYSKIEJ REZYDENCJI

PAŁAC W WERSALU GOŚCIŁ UCZESTNIKÓW JUBILEUSZOWEJ GALI FAMILY 
BUSINESS NETWORK

rynków eksportowych – nawet na tle uczestniczących w spo-
tkaniu takich �rm, jak Hermes, Sisley, Chanel czy Cartier.
Porównywano także wiek �rm. Europejskie rankingi wypa-
dały dla Mokate równie dobrze. W skali światowej pobiła 
nas japońska �rma rodzinna Kikkoman (producent sosów
sojowych), której historia obejmuje 47 pokoleń właścicieli. 
Udział w 25-leciu Family Business Network pozwolił mi na-
wiązać szereg korzystnych kontaktów dla naszego eksportu.
W części nieo�cjalnej Sylwia Mokrysz miała okazję poroz-
mawiać z Alem Gore, byłym wiceprezydentem USA, zna-
nym działaczem na rzecz ekologii i laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla w 2007 roku.
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W UE �rmy rodzinne stanowią obecnie 75% wszystkich
zarejestrowanych przedsiębiorstw, generując od 35-65% 
PKB (według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści). W Polsce borykają się z wieloma problemami, m.in. ze 
zbyt często zmieniającymi się przepisami. 
Na właścicielach spoczywa ogromna odpowiedzialność 
nie tylko przed następnym pokoleniem, lecz także przed 
lokalną społecznością. Faktem jest, że �rmy rodzinne są
bardziej oszczędne, ostrożniej się zadłużają, dywersy�kują
działalność i z reguły mają większy udział eksportu w cał-
kowitej sprzedaży, niż „zwyczajne” �rmy. Dzięki temu two-
rzą zrównoważony i stabilny model biznesowy, odporny na 
zjawiska kryzysowe.
Mokate od lat kontynuuje tradycje �rmy rodzinnej, usil-
nie zabiegając, aby wartości w niej tkwiące – poszanowa-
nie pracy, rzetelność, uczciwość – zachować w strukturach 
korporacyjnych. To jedna z niewielu polskich �rm, które
mogą pochwalić się wielopokoleniową tradycją. Początki 
tej �rmy rodzinnej sięgają roku 1900, kiedy członkowie ro-
dziny Mokryszów stali się właścicielami sklepu kolonialne-
go na Zaolziu. Obecnie Grupa Mokate składa się z ośmiu 
przedsiębiorstw, działających w Polsce, Czechach, na Sło-
wacji i Węgrzech, eksportujących swoje produkty do prawie 
wszystkich krajów na świecie.

NAJPIĘKNIEJSZA GÓRALKA 2014
Już po raz trzeci na początku lipca 
urodziwe góralki walczyły o koronę 
najpiękniejszej (koronkową, bo z Ko-
niakowa!). Wybory odbyły się w ra-
mach Dni Istebnej. W szranki stanę-
ło 10 dziewczyn z Trójwsi: Istebnej, 
Koniakowa i Jaworzynki w Beskidzie 
Śląskim. Kandydatki prezentowały 
się w strojach ludowych, sukniach 
ślubnych i na luzie (casual). Musiały 
wykazać się nie tylko urodą i wdzię-
kiem, ale i wiedzą dotyczącą znajo-
mości obrzędów, potraw regional-
nych i gwary. Najpiękniejszą Góralką 
2014 została KATARZYNA LIGOC-
KA z Jaworzynki, reprezentantka 
zespołu regionalnego „Koniaków”. 
Decyzję o udziale w konkursie pod-
jęła w ostatniej chwili, zgłaszając się 
jako ostatnia. Kasia oczarowała pu-
bliczność zniewalającym uśmiechem 
i naturalnością. Mokate obdarowało 
każdą z dziewcząt biorących udział 
w konkursie zestawem swoich pro-
duktów, a Miss Publiczności, Karinę 
Wojnar, także z Jaworzynki – dodat-
kowo ekspresem do kawy Lavazza 
A Modo Mio. 

PO POWROCIE Z FRANCJI SYLWIA MOKRYSZ PODKREŚLAŁA PIĘKNĄ  
OPRAWĘ I UROCZYSTĄ ATMOSFERĘ GALI
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UCZESTNICZKI KONKURSU; W ŚRODKU WIESŁAWA KARCH Z KONIAKOWA, WICEMISS BESKIDÓW

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z NAGRODAMI  
I UPOMINKAMI

KATARZYNA LIGOCKA ODBIERA NAGRODY  
ZA ZWYCIĘSTWO



CORAZ WIĘCEJ MŁODYCH MATEK DECYDUJE SIĘ NA URUCHOMIENIE 

WŁASNEGO BIZNESU. CZAS PO URODZENIU DZIECKA OKAZUJE SIĘ 

CZĘSTO MOMENTEM ZWROTNYM W ICH ŻYCIU. I MIMO ŻE MACIE-

RZYŃSTWO TO PRACA NA PEŁNY ETAT, KOBIETY POTRAFIĄ TAK ZORGA-

NIZOWAĆ SWÓJ CZAS, ŻE SPEŁNIAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA PŁASZCZYŹNIE 

ZAWODOWEJ. 

DAJE POZYTYWNEGO KOPA   

DZIECKO

PRZYMUSOWE LĄDOWANIE
Urodzenie dziecka to często w życiu kobiety moment zwrot-
ny. Nie tylko ze względu na to, że całe jej dotychczasowe ży-
cie zostaje wywrócone do góry nogami i musi być poukłada-
ne od nowa wokół małego człowieka. Urlop macierzyński to 
dla wielu kobiet czas, kiedy w końcu mogą pożyć trochę wol-
niej, bez terminarza pełnego spotkań, służbowych wyjazdów 
i ciągłych rozmów telefonicznych. Mogą usłyszeć siebie.
– Kiedy urodził się mój syn, początkowo pojawił się we mnie 
ogromny bunt: Jak to? Nie mogę wychodzić kiedy zechcę? Nie 
mogę wyjechać ot tak, spontanicznie, na kilka dni? Nie mogę 
żyć jak wcześniej? To było trochę jak przymusowe lądowanie. 
Tym bardziej, że wcześniej byłam osobą bardzo aktywną. 
Ale dało mi to również czas na przemyślenia: Co mam za-
miar zrobić ze swoim życiem? Jak chciałabym, żeby wygląda-
ło za 10-15 lat? Jak przy moim trybie pracy znajdę czas dla 
dziecka? Czy wciąż chcę pracować po 10-12 godzin dziennie, 
często na walizkach? Stwierdziłam, że nie. Wolałabym mieć 
swoje miejsce, dom, gdzie będę mieszkać nie 3-4 dni w mie-
siącu, ale codziennie – opowiada Magda, mama 4-letniego 
Aleksandra.

POTRZEBA ELAST YCZNOŚCI 
Magda otworzyła sklep internetowy, gdzie sprzedawała 
buty i torebki. – Sprzedaż internetowa to według mnie wy-
marzony biznes w takiej sytuacji. Głównie ze względu na 
możliwości elastycznej organizacji czasu pracy. Kiedy trze-
ba było jechać po towar i zrobić sesję zdjęciową, dzieckiem 
zajmowała się opiekunka. Później pozostawała obróbka 
zdjęć, opisy, wprowadzenie towaru do systemu i bieżąca 
obsługa zamówień. Wszystko to mogłam robić w domu, 
mając syna przy sobie. Na pocztę z paczkami jechaliśmy 
razem, cała reszta odbywała się zdalnie. Niezmiernie waż-
nie było dla mnie to, że miałam czas na ugotowanie obia-
du, spacer po parku, zabawę z synem, a jednocześnie, kiedy 
spał lub sam się bawił, mogłam pracować bez uszczerbku 
dla naszej relacji. Dzieliłam czas pomiędzy pracę i opiekę 
nad dzieckiem – opowiada.
Elastyczny czas pracy, oprócz pobudek natury �nansowej,
to jedna z najważniejszych przyczyn, dla których kobiety 
po urodzeniu dziecka decydują się na założenie działalno-
ści gospodarczej. – Pierwsze tygodnie po urodzenia dziecka 
bywają trudne. Kobiety, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, 
czują się przytłoczone nadmiarem obowiązków, reorgani-
zują dotychczasowe życie. Jednak z czasem to się zmienia. 
Paradoksalnie, im więcej mamy obowiązków, tym bardziej 
jesteśmy zorganizowane, im bardziej jesteśmy zorganizowa-
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ne, tym bardziej potrzebujemy zadań, w których możemy się 
sprawdzić i wykorzystać te kompetencje – mówi Aleksandra 
Zwyrtek-Tarach, psycholog, ekspert rynku pracy.
Potwierdza to Katarzyna Jaworska, ekspert z dziedziny HR, 
właścicielka Agencji Zatrudnienia HR Sigma z Bielska-Białej.
– Kobiety, które mają dzieci, są bardzo cennymi pracownika-
mi. Mają przede wszystkim wysoko rozwinięte kompetencje 
organizacyjne i umiejętność delegowania zadań. To kluczo-
we kompetencje potrzebne przy prowadzeniu własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

MAMA WRACA DO PRACY
Kobiety na rynku pracy należą do tak zwanej grupy defa-
woryzowanej. Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa 
bezrobocia mężczyzn. Z końcem 2013 roku, według danych 
GUS, kobiety stanowiły 61,1% ogółu biernych zawodowo. 
Kobietom trudno jest wrócić na rynek pracy po urlopie ma-
cierzyńskim. Mimo że zgodnie z prawem kobieta w ciąży 
jest pod ochroną, w momencie powrotu do pracy ta ochrona 
ustaje. Teoretycznie pracodawca powinien utrzymać stano-
wisko dla kobiety planującej po wykorzystaniu urlopu ma-
cierzyńskiego powrót do aktywności zawodowej. Powinna 
mieć zagwarantowaną możliwość powrotu do pracy na nie-
zmienionych warunkach, a dodatkowo – jeśli karmi piersią 
– ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w ciągu ośmiu 
godzin pracy – mówi Katarzyna Jaworska z HR Sigma.
A co z matkami, które nie miały zatrudnienia lub których 
umowy o pracę skończyły się w trakcie trwania ciąży? Zna-
lezienie pracy po urodzeniu dziecka wcale nie jest takie pro-
ste, mimo że świadomość pracodawców w tym zakresie jest 
coraz wyższa, nadal wielu z nich niechętnie zatrudnia młode 
matki, obawiając się braku dyspozycyjności. – Pracowni-
ca posiadająca ustabilizowane życie rodzinne jest bardziej 
„bezpieczna” dla pracodawcy, istnieje niewielkie ryzyko 
związane z tym, że za rok będzie musiał szukać kogoś na za-
stępstwo z powodu jej ciąży i urlopu macierzyńskiego. Poza 

tym osoby, które posiadają dzieci, mają bardzo wysoki po-
ziom motywacji do pracy – dodaje Katarzyna Jaworska.
Według prawa, pracodawca czy rekruter nie mają prawa pytać 
w czasie rozmowy kwali�kacyjnej o sytuację rodzinną, dzieci,
planowanie rodziny. Jednak w praktyce pytanie to często pada. 
– Kandydatka ma prawo odmówić odpowiedzi na takie pyta-
nia. Tylko należy to zrobić umiejętnie. Tak, aby jednocześnie 
nie zrazić do siebie rozmówcy i wyjść obronną ręką z niekom-
fortowej sytuacji. Na szkoleniach prowadzonych w Agencji 
HR Sigma uczymy, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Pole-
cam takie szkolenie każdemu, kto szuka zatrudnienia lub chce 
zmienić pracę – mówi Katarzyna Jaworska. 

SAMODZIELNIE CZY NA ETACIE?
Był w moim życiu moment, że szukałam pracy etatowej. Jed-
nak cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam obawy, że nie dam 
rady pogodzić obu ról, matki i pracownika. Częste zwolnie-
nia lekarskie (bo dzieci chorują), bieganie do przedszkola na 
przedstawienia... Nie chciałam zawieść mojego przyszłego 
pracodawcy. Wolałam tę odpowiedzialność wziąć na sie-
bie. Dziś wiem, że to był słuszny wybór – opowiada Magda. 
– Tylko ode mnie zależy, kiedy biorę wolny dzień, nie muszę 
tłumaczyć się przed nikim, kiedy idę na przedstawienie do 
przedszkola czy do lekarza z chorym dzieckiem. Wiadomo, 
że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niekiedy 
z dużym stresem, ale to jest cena niezależności. Moim zda-
niem, warto ją zapłacić. 

KOMPLETNE KOMPETENCJE
Wiadomo, że nie wszyscy mają predyspozycje do prowadze-
nia  działalności gospodarczej, ale pewnych rzeczy jesteśmy 
w stanie się nauczyć. Zakładając własny biznes, trzeba być 
osobą odważną, która nie boi się ryzyka. Trzeba wykazać się 
dobrą komunikatywnością i umiejętnością zarządzania sobą 
w czasie. A co chyba najważniejsze – umiejętnością delego-
wania zadań – mówi Katarzyna Jaworska z HR Sigma.

PRACOWNICA POSIADAJĄCA USTABILIZOWANE ŻYCIE RODZINNE JEST BARDZIEJ „BEZPIECZNA” DLA PRACODAWCY
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Jak te kompetencje mają się do pełnienia funkcji matki? – 
Przede wszystkim przestajemy być perfekcjonistkami, pew-
ne rzeczy potra�my sobie odpuścić, inaczej ustalamy priory-
tety – twierdzi Aleksandra Zwyrtek-Tarach.
A Katarzyna Jaworska dodaje: – Tak naprawdę każda mat-
ka jest menadżerem. Empatyczne, wyrozumiałe i doskonale 
zorganizowane mają wszelkie predyspozycje do tego, aby być 
dobrymi szefami. Pytanie tylko, czy potra�ą przenieść swoje
kompetencje na grunt zawodowy i czy starczy im odwagi, 
aby żyć na własny rachunek.
Żeby otworzyć własny biznes, trzeba nie tylko wiedzieć, co 
chciałoby się robić, ale i jak to zrobić.
– W ramach naszych usług oferujemy szkolenia dla osób 
chcących otworzyć własną działalność gospodarczą. Uczy-
my na nich sporządzania biznesplanu, pokazujemy możli-
wości otrzymania wsparcia �nansowego, mówimy o tym, jak
dopełnić formalności i jakie są możliwości rozliczeń z ZUS 
i Urzędem Skarbowym – opowiada Katarzyna Jaworska. 

WSPIERAMY MAMY
Kobiety prowadzące biznes coraz częściej się wspierają. Po-
wstają kręgi kobiet biznesu, gdzie właścicielki �rm dzielą się
swoją wiedzą i doświadczeniami, wymieniają kontakty. Po-
wstają projekty ułatwiające kobietom-matkom start w bizne-
sie. Wsparcia udzielają również urzędy pracy. – Jeżeli osoba 
bezrobotna decyduje się na założenie działalności gospodar-
czej, możemy udzielić jej wsparcia �nansowego – zapewnia
Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ty-
chach. Urzędy pracy mają środki na dotacje na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. Jest to około 20.000 zł, które 
można wydać m.in. na adaptację lokalu, wyposażenie, towar 
albo reklamę. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem, że 
osoba, która ją otrzyma będzie prowadzić nieprzerwanie 
działalność przez 12 miesięcy.
– Prawdopodobnie od przyszłego roku osoby bezrobotne 
będą mogły korzystać z preferencyjnych pożyczek na roz-
poczęcie działalności gospodarczej, udzielanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Tutaj kwotą maksymalną będzie 
76.000 zł. Okres spłaty takiej pożyczki będzie wynosił 7 lat, 

a oprocentowanie będzie dużo niższe niż w przypadku kre-
dytów komercyjnych – przekonuje Katarzyna Ptak.

MOTHER POWER
Aby prowadzić własny biznes, należy mieć w sobie odwagę 
i kreatywność. – Po urodzeniu dziecka stałam się zdecydo-
wanie bardziej odważną osobą. Zwalczyłam lęk przed jazdą 
samochodem, przestałam bać się pająków. Dziecko pokazało 
mi moją wewnętrzną siłę. Kiedy przeżyjesz poród i pierw-
sze trudne miesiące, życie przestaje cię onieśmielać. Dajesz 
z siebie wszystko, a mimo to energii przybywa. Ona się mno-
ży, tworzy, szuka ujścia. Warto tę energię dobrze zagospo-
darować, choćby przez realizację swoich marzeń i planów 
zawodowych – mówi Magda. – Mój syn stanowi dla mnie 
ogromne źródło motywacji i nawet jeśli czasami jestem 
kompletnie wyczerpana, to wiem, że pracując na etacie być 
może miałabym mniej stresu, ale za to zdecydowanie więcej 
ograniczeń. Mam jeszcze wiele planów, wiele pomysłów do 
zrealizowania, lecz pracy na etacie wśród nich nie ma.

JUSTYNA GAŁKA 
Autorka jest dziennikarką, blogerką, ko-
bietą przedsiębiorczą. Specjalistka ds. 
szkoleń, inicjatorka i założycielka Akade-
mii Rozwoju Osobistego Kokon. Dorad-
ca zawodowy, trener technik rękodzieła. 
Prywatnie miłośniczka kulinariów i ręcz-
nie robionej biżuterii.

KIEDY PRZEŻYJESZ PORÓD I PIERWSZE TRUDNE MIESIĄCE Z DZIECKIEM, 
ŻYCIE PRZESTAJE CIĘ ONIEŚMIELAĆ
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Zapraszamy na szkolenie: BIZNES-MAMA NA RYNKU PRACY
Dla kogo? Dla kobiet, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić na rynek pracy i umiejętnie łączyć role 
matki i osoby czynnej zawodowo
W programie m.in.: • walka ze schematami i automotywacja • budowanie właściwego poczucia własnej 
wartości • zarządzanie sobą w czasie • umiejętność delegowania obowiązków i zadań • umiejętność sku-
tecznej argumentacji • asertywne ustalanie granic  • autoprezentacja, czyli jak budować profesjonalny 
wizerunek

Jesteś zainteresowana? Zadzwoń: 668 180 511 lub napisz: szkolenia@hr-sigma.pl

Wybrane tematy szkoleń
• Zarządzanie czasem
• Zarządzanie zespołem pracowniczym
• Zarządzanie zmianą
• Motywowanie pracowników
• Niezbędna asertywność 
• Skuteczna komunikacja
• Autoprezentacja i budowanie  

wizerunku
• Skuteczne delegowanie zadań
• Profesjonalna obsługa klienta
• Skuteczne rozmowy handlowe
• Integracja zespołowa
• Kreowanie wizerunku i kontakty  

z mediami
• Stres w miejscu pracy i wypalenie 

zawodowe

HR Sigma Katarzyna Jaworska
ul. Olszówka 18/lok. 3 • 43-300 Bielsko-Biała

tel. 511 511 567
e-mail: biuro@hr-sigma.pl

www.hr-sigma.pl

Nowoczesne usługi HR dla profesjonalistów
• Rekrutacje – dobór pracowników na kluczowe stanowiska
• Agencja pracy tymczasowej – rekrutacja i wynajem pracowników
• Szkolenia

REKLAMA
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Z REŻYSERKĄ I SCENARZYSTKĄ  
MAGDALENĄ PIEKORZ  

SPECJALNIE DLA LADY’S CLUB  
ROZMAWIA MAGDALENA FRAJ

CHCIAŁABYM OPOWIEDZIEĆ  
O  MATCE I CÓRCE

Właśnie spojrzałam na datę – piątek, trzynastego. Jest 
pani przesądna?
Nie, ale też na to zwróciłam uwagę... Trzynastka zawsze była 
dla mnie szczęśliwa i mam nadzieję, że tak będzie nadal. 
Za chwilę wybieram się do Alwerni, gdzie znajduje się naj-
nowocześniejsze studio postprodukcji �lmowej w Polsce.
Kończymy kolejny etap pracy nad moim �lmem – korekcję
kolorystyczną. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie 
z planem.

Co to za film?
Nosi tytuł ,,Zbliżenia” i opowiada o trudnej relacji dwóch 
kobiet – matki i jej dorosłej córki, Marty. Kobiety całe życie 
spędziły pod jednym dachem. Sytuacja się zmienia, kiedy 
koło Marty pojawia się mężczyzna, a z nim pragnienie, by 
rozpocząć życie na własny rachunek. To opowieść o samot-
ności, utracie, ale też o tym,  jak trudno nam jest postawić się 

KADR Z NOWEGO FILMU FABULARNEGO MAGDALENY PIEKORZ „ZBLIŻENIA”; NA ZDJĘCIU JOANNA ORLEAŃSKA (MARTA) I ŁUKASZ SIMLAT (JACEK)
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w sytuacji drugiej, nawet bardzo bliskiej osoby. Jak opacznie 
możemy odczytywać jej intencje i nastroje, jak bardzo mo-
żemy się mylić w ocenie sytuacji.

Skąd pomysł na taki właśnie obraz?
Zawsze interesowały mnie skomplikowane relacje między-
ludzkie. Może dlatego, że innych nie ma... Tak mi się wydaje. 
(śmiech) Każda rodzina ma jakąś tajemnicę, która przecho-
dzi na następne pokolenia. Dzieciństwo determinuje nasze 
dorosłe życie, często pogmatwane właśnie dlatego, że wynie-
śliśmy z domu takie a nie inne wzorce. W swoich �lmach
staram się stawiać pytania o ten stan rzeczy, chcę wspólnie 
z widzem zastanawiać się, czy mogło być inaczej. Mój pierw-
szy �lm „Pręgi” opowiadał o niedoborze miłości, ostatni
o jej – jeśli można tak w ogóle powiedzieć – nadmiarze. 
„Senność” z kolei była historią o ludziach, którzy uświado-
mili sobie, że przesypiają życie, tkwiąc w dawno wypalonych 
związkach albo udając, że żyją – ze strachu, że świat może 
nie zaakceptować ich takimi, jakimi są. Zagadnienie, które 
mnie interesuje, tak naprawdę stoi u podstaw wszystkiego 
– nasze życie polega bowiem na kontaktach z drugim czło-
wiekiem. Wszystko inne to tylko tło, scenogra�a, w której
się poruszamy. 

Wspomniała pani o relacjach między synem a ojcem – cho-
dzi o ,,Pręgi”. Jak to jest tworzyć po filmie, który odniósł
takie sukcesy? Czy czuła pani presję?
Później jest tylko trudniej. Czułam presję, bo splendor 
i nagrody to kredyt zaufania ze strony publiczności, kryty-
ki i środowiska �lmowego. I bardzo chce się potwierdzić, że
nikt się nie pomylił. Nie jest też tak, że sukces otwiera  drzwi 
dla kolejnych realizacji. „Senność” zrobiłam dopiero cztery 
lata po „Pręgach”. Miałam też parę innych projektów, których 

w ogóle nie udało się zrealizować. Zresztą, „Senność”, którą 
uważam za dojrzalszy warsztatowo �lm niż „Pręgi”, spotkała
się na początku z surową krytyką, dopiero teraz zyskuje co-
raz więcej entuzjastów. 

Czytałam, że chciała pani zostać aktorką.
Tak, i to bardzo. Właściwie nie dopuszczałam do siebie żadnej 
innej myśli. Kiedy byłam dzieckiem, namiętnie oglądałam �l-
my i bardzo chciałam być częścią tego magicznego świata. Dla 
mnie �lm to był aktor, nie wiedziałam wówczas, że jest jesz-
cze ktoś, kto za tym stoi i sprawia, że machina idzie w ruch. 
Tak więc latami przygotowywałam się do szkoły teatralnej, 
zaliczając kółka teatralne, konkursy recytatorskie i lekcje dyk-
cji. Wszystko na nic, nie dostałam się. Dziś nie żałuję. Już po 
pierwszym etapie egzaminów na reżyserię czułam, że to jest 
to. Poza tym zawsze mogę się obsadzić. (śmiech)

Rodzice wspierali panią w realizacji marzeń?
Bardzo. Moja mama jest humanistką, wykładowcą na uczel-
ni. Od najmłodszych lat kibicowała mi. Do dzisiaj jest moim 
pierwszym widzem i pierwszym krytykiem. Tata też mi se-
kundował. Bardzo lubił kino. Na pierwszym �lmie w kinie
byłam właśnie z nim. To był „King Kong” z Jessicą Lange. 

Jest pani bardzo podobna do mamy. To po niej zamiłowa-
nie do obcasów?
Lubię wysokie obcasy. Jestem niewysoka, więc czuję się 
w nich pewniej. Jeszcze kilka lat temu wkładałam je nawet 
na plan, teraz wybieram wygodę. 
  
Ciężko było nam się spotkać, dużo pani podróżuje?
Końcówka pracy nad �lmem to zawsze najtrudniejszy mo-
ment. Ale nie podróżuję aż tak dużo, moje życie rozgrywa 

MARTA (JOANNA ORLEAŃSKA) NIE MOŻE SIĘ UWOLNIĆ Z TOKSYCZNYCH RELACJI Z MATKĄ (EWA WIŚNIEWSKA)



się pomiędzy Katowicami, Warszawą i Krakowem. Praw-
dziwe podróże odbywałam, kiedy realizowałam �lmy do-
kumentalne (w pierwszych pięciu latach zawodu). Miałam 
wtedy okazję zobaczyć ładny kawałek świata.

Czyli dom jest jednak tutaj?
Tak, dom jest tutaj. Lubię Śląsk, to moje miejsce, tu realizo-
wałam zdjęcia do „Zbliżeń”. Cieszę się, że mogłam wreszcie 
osadzić akcję �lmu w Katowicach, pokazać, jak się przez te
ostatnie lata zmieniły, jakie są piękne, zielone, jaką mają no-
woczesną i funkcjonalną architekturę. Mieszkanie na Śląsku 
to była świadoma decyzja. Przez kilka lat próbowałam żyć 
w Warszawie, polubiłam nawet to miasto, ale moje serce jest 
tutaj. Nie wiem jeszcze, gdzie rzuci mnie los, mój zawód to 
przecież ciągły ruch, ale bez względu na wszystko, zawsze 
będę tu wracać.

Pani praca to również ciągły stres. Jest takie miejsce, do 
którego pani ucieka?
Mam takie miejsce, lecz adresu nie zdradzę. (uśmiech) Naj-
bardziej relaksuję się, kiedy mogę spotkać się z przyjaciółmi 
przy dobrej kolacji albo usiąść z książką na tarasie. Nie mogę 
jednak za długo tkwić w bezruchu. Muszę czuć dynamikę 
życia.

Nie żałuje pani wyboru swojej ścieżki zawodowej?

Nie żałuję. To zawód, który bardzo dużo daje i jeszcze więcej 
zabiera, ale dla tych kilku chwil wzruszenia, kiedy widz w ki-
nie wstrzymuje oddech, warto. I niezwykłe jest to uczucie, że 
można coś powołać do życia – bohaterów, jakiś nowy świat. 
Bo przecież na początku jest tylko pusta kartka papieru, któ-
ra zapełnia się w magiczny sposób. Niezwykle wzruszające 
jest dla mnie, kiedy po raz pierwszy słyszę aktorów wypo-
wiadających kwestie moich bohaterów. Wtedy mam poczu-
cie, że ten świat nie jest już �kcją, staje się całkiem realny.
Z drugiej strony jest to zawód niewdzięczny i trudny, szcze-
gólnie dla kobiety. Wiąże się z permanentnym stresem, a ja 
mam dość delikatną konstrukcję. Oczywiście potra�ę huk-
nąć, jestem jednak wrażliwa i tego nie da się w sytuacjach 
stresowych wyłączyć. To też praca trudna �zycznie. Czasami
w ciągłej dyspozycji na planie przez jedenaście, dwanaście 
godzin. Nie można nie przyjść do pracy czy zejść z planu, 
bo boli głowa.

Ma już pani na koncie wiele filmów i sukcesów. Czy któryś
z nich jest dla pani szczególny?
Najbardziej pamięta się początkowe sukcesy. Dla mnie naj-
ważniejszy był chyba pierwszy �lm dokumentalny i pierwsza
fabuła, a więc rok 1997, kiedy dostałam Brązowego Lajkoni-
ka za ,,Dziewczyny z Szymanowa”. I oczywiście 2004, czyli 
„Pręgi”. Oba �lmy kosztowały mnie dużo nerwów, przy re-
alizacji polało się sporo łez, ale kiedy odbierałam nagrody, 

TA SCENA KRĘCONA BYŁA W BIBLIOTECE AKADEMICKIEJ PRZY UL. BANKOWEJ W KATOWICACH • FOT. ADAM GOLEC WWW.KATOWICE.EU
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nie pamiętałam o tym. „Pręgi” to było jakieś szaleństwo! 
Przywieźliśmy z Gdyni siedem nagród, w tym Złote Lwy. 
Nikt się tego nie spodziewał. Po projekcji cała sala Teatru 
Muzycznego w Gdyni wstała i biła brawo. Nie zapomnę tej 
chwili do końca życia. 

Na scenę filmową weszła pani z hukiem. Po ,,Dziew-
czynach z Szymanowa” oskarżano panią o antykleryka-
lizm.
To była jedna wielka bzdura. Nie uważam, żebym musiała 
się publicznie wypowiadać na temat mojej wiary czy religii. 
Chciałam zrobić �lm o dziewczynach, które kończą liceum
dość specy�czne, o rygorystycznych zasadach, z perspekty-
wy jednej z nich. Ciekawiło mnie, jak sobie radzą w tej sy-
tuacji. Oczywiście umieściłam w �lmie wypowiedzi sióstr
i uczennic. Ale nie robiłam tego �lmu w jakimś ukryciu,
siostry miały do niego całkowity wgląd. I nie miały żadnych 
pretensji. Nagle, nie wiadomo dlaczego, wywiązała się burza, 
stawałam przed Komisją Etyki. Ale do dzisiaj cieszę się, że 
nie przemontowałam �lmu, choć mnie do tego namawiano.
Dokument to delikatna materia. Wybieram temat, �ltruję go,
przepuszczam przez siebie. Próbuję najbardziej zbliżyć się 
do prawdy, ale jest to oczywiście ciągle subiektywne. Sztuka 
nie jest obiektywna.

Jaka jest tolerancyjność polskiego widza?
Wydaje mi się, że nie jesteśmy tolerancyjnym społeczeń-
stwem. Nie wiem, czy wpływ na to miała nasza historia, czy 
po prostu nasza zaściankowość. Jesteśmy skrajni, brakuje 
nam złotego środka. 

Wracając do sukcesów... Czy zmieniły panią w jakiś spo-
sób?
Zaskakujące pytanie. Nie mam pojęcia, wydaje mi się, że nie. 
Każdy lubi być doceniany i podziwiany. Ale człowiek uczy 
się całe życie i często się myli... Na pewno tych kilka pozy-
tywnych zawodowo zdarzeń sprawiło, że nabrałam wiary 
w to, że mogę i potra�ę. Ale nigdy nic łatwo mi nie przy-
chodziło. Mam świadomość, że tylko wysiłek w połączeniu 
z weną może przynieść upragnione rezultaty.

Miewa pani okresy braku weny?
Miewam. Ale myślę, że i tak mogłabym znacznie więcej 
robić, gdybym tylko miała możliwości. Mnie na razie za-

MAGDALENA PIEKORZ NA PLANIE „ZBLIŻEŃ”; NA SCHODACH Z EWĄ WIŚNIEWSKĄ, W PRZEDPOKOJU Z JOANNĄ ORLEAŃSKĄ I ŁUKASZEM SIMLATEM  
ZDJĘCIA: WWW.TOR.COM.PL

ZBLIŻENIA
Film o trudnej miłości oparty został o scenariusz napisa-
ny przez reżyserkę wspólnie z Wojciechem Kuczokiem. 
To współczesny dramat psychologiczny o sile rodzin-
nych więzi. Bohaterkami są kobiety, które nie umieją żyć 
bez siebie; każda większa rozłąka łączy się z cierpieniem. 
Główne role, matki i córki, grają Ewa Wiśniewska i Joanna 
Orleańska, główną rolę męską – Łukasz Simlat. Marta jest 
rzeźbiarką, ma kochającego męża Jacka i piękne miesz-
kanie z pracownią, a jednak nie potra� być szczęśliwa.
Długie lata spędziła z matką pod jednym dachem. Świa-
domość, że rodzicielka wszystko jej poświęciła, sprawia, że 
nie potra� rozpocząć życia na własny rachunek. Choć każ-
da wizyta u matki kończy się awanturą, Marta wciąż wraca 
pod rodzinny dach. Akcja toczy się w Katowicach (zdjęcia 
z udziałem statystów kręcone były także w Kołobrzegu), 
jednak reżyserka �lmu ucieka od śląskiego stereotypu
(kopalnie, huty, hałdy, familoki) i pokazuje nowoczesne 
oblicze stolicy śląskiej aglomeracji. Zdjęcia realizowane 
były m.in. w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bi-
blioteki Akademickiej w Katowicach, galerii sztuki Wilson 
i sali koncertowej Akademii Muzycznej. „Zbliżenia” to 
najnowsza produkcja Studia Filmowego TOR w kopro-
dukcji z FSF Ingenium, Instytucją Filmową Silesia i HBO, 
współ�nansowana przez samorząd Katowic i Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Zdjęcia Marcin Koszałka. W obsadzie 
zobaczymy także Władysława Kowalskiego, Andrzeja Se-
weryna i Henryka Talara. Premiera 28 listopada 2014.



szu�adkowano jako reżysera od trudnych tematów i nie-
łatwo jest mi dostać pieniądze na inny gatunek �lmowy.
W teatrze udaje mi się pokazać więcej swoich możliwości 
– zrobiłam i musical, i komedię, i spektakl oparty na ru-
chu. W kinie realizuję głównie dramaty psychologiczne, 
które oczywiście bardzo lubię. Ale chciałabym w którymś 
momencie zrobić thriller, kino akcji, �lm kostiumowy czy
komedię.

Sprecyzujmy te marzenia filmowe.
Mam dwa. Pierwsze – to ,,Krzyż” Andrzeja Saramono-
wicza. Walczę o realizację tego �lmu już osiemnaście lat.

A drugie – musical �lmowy. Taki klasyczny, prawdziwy,
z rozmachem. 

Gdzie widzi się pani za 10 lat?
W domku z ogródkiem. (śmiech) A tak serio: chciałabym 
robić więcej �lmów, różnych �lmów. Przede wszystkim do-
brych! Takich, które wyszłyby w świat. Chciałabym znaleźć 
się kiedyś w konkursie w Cannes czy Wenecji. To marze-
nie każdego reżysera, nawet jeśli się do tego nie przyznaje. 
(uśmiech)

Dziękuję za rozmowę.

MAGDALENA PIEKORZ
Urodziła się w 1974 w Sosnowcu. Reżyserka i scenarzystka �lmowa i teatral-
na. Ukończyła Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jej fabularny 
debiut „Pręgi”, oparty na prozie Wojciecha Kuczoka, zdobył w 2004 główną na-
grodę Złotych Lwów na 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Film był też polskim kandydatem do Oscara w 2005. Przed fabułą zajmowała się 
głównie realizacją �lmów dokumentalnych. Reżyseruje też w teatrze. W 2006
dla Teatru Telewizji przygotowała „Techniki negocjacyjne”, historię młodej pani 
psycholog zatrudnionej w więzieniu, która uwikłała się w trudny związek ze 
znacznie od siebie starszym, żonatym mężczyzną. W naszym regionie oglądaliśmy w jej reżyserii m.in: „Oliver!” (2009, Teatr 
Rozrywki w Chorzowie), „Hotel Nowy Świat” (2010, Teatr Polski w Bielsku-Białej), „Wizytę starszej pani” (2010, Teatr Śląski 
w Katowicach). W wolnych chwilach czyta książki i pisze wiersze. Lubi włoską kuchnię, musicale, psy, morze, buty na obca-
sach. Ważne motto: „Podziwiam upór dzieci w niekończących się próbach wstawania” (E. Lewandowskiej).
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ANNA NOCOŃ
Masażystka, terapeutka, instruk-
tor masażu. Masażem zajmuje się 
od 2000 roku. Prowadzi w Katowi-
cach gabinet masażu, kosmetyki, 
Wellness i SPA ANNA NOCON 
health & beauty. Jest absolwentką 
Wyższej Szkoły Medycznej w Ka-
towicach. Jako jedna z pierwszych 
ukończyła z wyróżnieniem Między-
narodową Szkołę Masażu Manuali-
stic Aesthetics School dr. Sergieja 
Shchurevicha oraz Instytut Masażu 
Tajskiego by Chongkol Ssetthakorn 
w Tajlandii, w Chiang Mai.

MASAŻ
NOWY SPOSÓB NA MŁODOŚĆ

TWARZY

Coraz bardziej dbamy 
o swoje ciało. Robimy  
wiele, żeby zachować 
sprawność i młody  
wygląd. Coraz powszech-
niej wiemy, co robić, żeby 
pozbyć się niechcianych 
kilogramów, żeby wyglą-
dać atrakcyjnie i młodo. 
A twarz? Co zrobić, żeby 
wyglądała młodo mimo 
upływu lat? 

Skoro da się utrzymać świetną �gurę
ruchem, ćwiczeniami, masażem, dietą 
i innymi zabiegami, to przecież z twa-
rzą jest... zupełnie tak samo! Twarzy 
trzeba tylko pomóc, tak jak pomaga-
my pośladkom, udom i brzuchowi. 
Oczywiście twarzą się nie biega, nie 
tańczy, ani nie robi się serii na siłow-
ni. Ale dla twarzy siłownią jest przede 
wszystkim masaż, automasaż i gimna-
styka (joga) twarzy. Wiedzą o tym od 
dawna Azjatki. 

MASAŻ TWARZY TO NATURAL-
NA, NIEINWAZYJNA METODA 
na zachowanie młodych i zdrowych 
rysów. Masaż, wykonywany prawidło-
wo i regularnie, jest gimnastyką dla tej 
najbardziej eksponowanej i reprezenta-

cyjnej części ciała, pozwalającą na dłu-
go zachować kształt i owal twarzy. Bo 
to właśnie deformacja tego owalu plus 
grawitacja (obwisłości) powodują, że 
nasza twarz wygląda na coraz starszą. 
Z upływem czasu nasze mięśnie ulegają 
osłabieniu, a włókna kolagenowe stają 
się coraz mniej kurczliwe i elastyczne.
Masując twarz, powodujemy silne do-
tlenienie tkanek, polepszamy wymia-
nę wewnątrzkomórkową substancji 
odżywczych. Wzmagamy regenerację 
tkanek i utrzymanie prawidłowego 
napięcia mięśni.
Poza pro�laktyką urody, prawidłowo
wykonany masaż to także często ratu-
nek dla twarzy opuchniętej – pomaga 
pozbyć się sińców, worków pod ocza-
mi, oznak zmęczenia.
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PROSTY AUTOMASAŻ, PO SZKO-
LENIU I KILKU DNIACH ĆWI-
CZEŃ, można robić samemu w domu. 
Najczęściej taki regularny domowy 
automasaż (codziennie ok. 10 minut) 
jest uzupełnieniem wyspecjalizowa-
nych masaży w gabinecie. Techniki 
zaawansowanych masaży są trudne, 
wymagają znajomości anatomii i ko-
smetyki, a także bardzo sprawnych, 
wytrzymałych palców i silnych dłoni, 
szczególnie w nadgarstkach (masaż 
trwa od 30 do 60 minut).

MASAŻ W PROFESJONALNYM 
GABINECIE to jednak nie tylko tech-
nika – to cały proces odmładzający, 
w którym równorzędne do techniki 
role pełnią: diagnoza stanu skóry, do-
tychczasowa pielęgnacja domowa, stan 
zdrowia, określenie potrzeb, celów i ter-
minów ich osiągnięcia. Doświadczenie 
na sobie pierwszego masażu pozwala 
zbudować świadomość własnej twarzy, 
mięśni, zdrowia i pojęcia systematyki 
– zrozumieć, dlaczego masaż jest po-
trzebny. Istotne jest ustalenie celu: czy 
chodzi o pro�laktykę anti age, relaksa-
cję, czy może intensywne odmładzanie? 
Trzeba ustalić, czy jest jakiś termin dla 
osiągnięcia celu (może to być np. data 
ślubu, wyjazdu itp.), czy też może ma to 
być działanie długoterminowe.

ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH RO-
DZAJÓW MASAŻU TWARZY. Ich 
wybór zależy od tego, co chcemy osią-
gnąć, a to z kolei często zależy od wieku. 
Dla pań 40+ częstym celem jest lifting
i korekcja owalu twarzy lub nadmiaru 

skóry, także spłycenie zmarszczek – słu-
ży temu masaż liftingujący, a także mo-
delująco-miotonizujący. Pobudza on 
produkcję kolagenu i elastyny. Z kolei 
dla wieku 50+ przeznaczony jest der-
moplastyczny masaż twarzy, w którym 
korekcja modelująca nastawiona jest 
na zmiany lipodystro�czne w dolnych
warstwach twarzy, dokładne opraco-
wanie powiek i stref oczodołów, a także 
warg. Masaż miorelaksujący ukierun-
kowany jest na rozluźnienie i detoksy-
kację mięśni znajdujących się w stanie 
zmęczenia i bolesnego skurczu. Drenaż 
limfatyczny jest natomiast podstawową 

metodą przygotowania przedoperacyj-
nego tkanek do interwencji plastycznej 
i rehabilitacji po operacji plastycznej.

Pamiętajmy, że istnieją też pewne 
przeciwwskazania do wykonywania 
masażu twarzy, dlatego najpierw 
konieczne jest zrobienie bardzo 
dokładnego wywiadu. Takie prze-
ciwwskazania, to na przykład cho-
robowe zmiany skórne na twarzy, 
niektóre operacje w obrębie twarzy, 
szyi, dekoltu czy głowy oraz zabiegi 
chirurgii plastycznej i niektóre za-
biegi medycyny estetycznej.

ROZMOWA Z ANNĄ NOCOŃ

Jak szybko można zauważyć pierwsze rezultaty masażu twarzy? 
W zależności od wieku i kondycji mięśni oraz skóry. Im osoba starsza, tym efekty są 
szybciej widoczne; im młodsza kobieta, tym bardziej mówimy o pro�laktyce. Efekt
jest widoczny już po pierwszym masażu – większy lub mniejszy, w zależności od 
kondycji skóry i mięśni. Często podczas pierwszej wizyty masujemy połowę twarzy 
i pokazujemy klientce natychmiastowy efekt, następnie masujemy drugą połowę dla 
ogólnego wyrównania. Po każdym masażu twarz wygląda „jak po powrocie z urlo-
pu”: dotlenienie twarzy i usunięcie obrzęków, cieni pod oczami i oznak zmęczenia 
jest zawsze natychmiastowe. 

Wspomaga Pani masaż zabiegami kosmetycznymi? 
Połączenie masażu i kosmetyki to prawdziwy luksus dla twarzy. Odpowiednio do-
brane, naturalne kosmetyki wprowadzane w skórę w czasie masażu potęgują sku-
teczność i efektywność masażu. Jesteśmy ambasadorem tej �lozo�i i promotorem
hiszpańskiej marki Alqvimia. Najlepsze do masażu są naturalne oleje tłoczone na 
zimno.

Czy może być za późno na masaż twarzy?
Nigdy nie jest za późno! Ale oczywiście im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Do 
każdej indywidualnej klientki dobieram odpowiednie techniki, zależnie od jej po-
trzeb, wieku  i cech: napięcia mięśni, jędrności i sprężystości, gęstości skóry, rodzaju 
zmarszczek, wcześniejszych ingerencji medycznych, częstotliwości wykonywanych 
zabiegów i rodzaju kosmetyku. Starzenie się skóry i osłabianie mięśni twarzy są ściśle 
powiązane z kondycją mięśni barków, szyi i głowy. Na kształtowanie owalu twarzy 
i proces starzenia duży wpływ mają również szczęka i wady zgryzu, dlatego współ-
praca z lekarzem stomatologiem ortodontą, zajmującym się stomatologią estetyczną, 
ma spore znaczenie.
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SĄ ZE SOBĄ JUŻ CZTERY LATA. MAJĄ KOMFORTOWE MIESZKANIE, DOBRY SAMOCHÓD, KTÓRYM PRZE-
JECHALI KAWAŁEK ŚWIATA, BO NIE LUBIĄ ZORGANIZOWANYCH WYCIECZEK. OBOJE PRACUJĄ. ŻYJĄ WY-
GODNIE. REALIZUJĄ SWOJE PASJE. PATRZĄC Z BOKU – SIELANKA. A JEDNAK NIE WSZYSTKO JEST TAK, 
JAKBY CHCIELI. PODOBNIE JAK CO PIĄTA PARA NA ŚWIECIE, NIE MOGĄ DOCZEKAĆ SIĘ DZIECKA. SZUKAJĄC 
POMOCY, ZGŁOSILI SIĘ DO KLINIKI INVIMED W KATOWICACH.

GDY DIAGNOZĄ

DR N. MED. PATRYCJA SODOWSKA

PRACOWNIA EMBRIOLOGII

CHOCIAŻ CORAZ CZĘŚCIEJ MÓWI SIĘ O PROBLE-
MIE NIEPŁODNOŚCI, to nadal w społeczeństwie istnieje 
wiele błędnych przekonań, które wynikają z braku wiedzy, 
a także traktowania niepłodności jako sprawy bardzo oso-
bistej – mówi dr n. med. Patrycja Sodowska, specjalista 
ginekolog-położnik, główny lekarz w katowickim InviMed. 
– Niestety, procent par dotkniętych niepłodnością wciąż 
rośnie. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
podaje, że problem niepłodności dotyczy już co piątej pary 
w wieku płodnym. Analogiczna sytuacja występuje również 
na Śląsku, dlatego też InviMed otworzył kolejną nowocze-
sną klinikę  w Katowicach, która służy mieszkańcom miasta 
i całego regionu.
Według de�nicji WHO, o niepłodności można mówić, gdy
po roku regularnego współżycia bez stosowania zabezpie-
czeń i jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych, para nie 
zachodzi w ciążę. W takiej sytuacji partnerzy powinni udać 
się na konsultację do specjalisty.
– Rok mogą czekać pacjentki, które mają mniej niż 30 lat 
– wyjaśnia dr Partycja Sodowska. – Te panie, które ukoń-
czyły 30. rok życia nie powinny zwlekać z wizytą u lekarza 
tak długo.

DLA WIELU PACJENTÓW LECZENIE NIEPŁODNOŚCI 
TO ZABIEG IN VITRO. To jeden z mitów o niepłodności. 
W klinikach takich, jak InviMed w Katowicach, przeprowa-
dza się pełną diagnostykę niepłodnej pary, zarówno kobiety, 
jak i mężczyzny, aby odkryć przyczyny braku dzieci. – Przy-
czyny niepłodności są zróżnicowane i dzielimy je na czynni-

ki: męski, żeński, niepłodność wspólną i idiopatyczną (nie 
można określić przyczyny) – mówi dr Patrycja Sodowska. 
– Czynnik męski to zwykle spadek zdolności do zapłodnie-
nia przez plemniki. Czynnik żeński, to m.in. przyczyny me-
chaniczne (niedrożne bądź nieprawidłowo funkcjonujące ja-
jowody), przyczyny hormonalne (których efektem jest brak 
bądź nieprawidłowy przebieg owulacji) lub immunologicz-
ne. Rozmowa z lekarzem zaczyna się od dokładnego wywia-
du na temat zdrowia partnerów, badań ogólnych i badania 
USG. Ścisła współpraca między pacjentami a lekarzem, to 
podstawa sukcesu leczenia w naszej klinice.

WŁAŚCIWIE POSTAWIONA DIAGNOZA POZWALA 
ZAPROPONOWAĆ PARZE NAJLEPSZĄ ŚCIEŻKĘ LE-
CZENIA. Klinika InviMed w Katowicach diagnozuje i leczy 

JEST NIEPŁODNOŚĆ
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na światowym poziomie. Dbałość o jakość usług, respekto-
wanie wymogów WHO i konieczne certy�katy bezpieczeń-
stwa połączone z najnowszym sprzętem medycznym pozwa-
lają na wykonywanie najbardziej zaawansowanych procedur. 
Profesjonalizm i skuteczność leczenia w InviMed w Katowi-
cach potwierdziła w tym roku komisja rozdzielająca środki 
�nansowe na refundację zabiegów in vitro w ramach Progra-
mu Ministerstwa Zdrowia.
– Dostaliśmy pulę pieniędzy na wykonanie refundowanych 
zabiegów in vitro dla par, które kwali�kują się do Progra-
mu – mówi Beata Cenkalik, dyrektor zarządzający InviMed 
w Katowicach.
W Programie mogą uczestniczyć pary, które od roku bez-
skutecznie leczą niepłodność, mają stwierdzoną bezwzględ-
ną przyczynę niepłodności, pacjenci po leczeniu onkolo-
gicznym. Warunkiem, o którym muszą pamiętać kobiety, 
jest zgłoszenie się do programu przed ukończeniem 40. roku 
życia. Kwali�kacja do Programu Rządowego trwa, więc
oczekujemy na zgłoszenia par, bo mamy duże możliwości 
i wysoką skuteczność.

OPRÓCZ IN VITRO, KATOWICKA KLINIKA INVIMED 
PRZEPROWADZA MONITORINGI CYKLU, insemina-
cje, zabiegi wspomaganego rozrodu z dawstwem (np. na-
sienia). Laboratorium kliniki jest wyposażone w najnowszy 
typ inkubatora, który zapewnia optymalne warunki rozwoju 
dla zarodków. Urządzenie zapewnia perfekcyjne warunki 
do długotrwałej (5-6 dni) hodowli zarodków. W pracowni 
laboratoryjnej znajduje się również wysokiej klasy mikro-

skop, współpracujący z mikromanipulatorami pozwalają-
cymi na dokonanie zabiegów docytoplazmatycznej iniekcji 
plemnikow (ICSI), docytoplazmatycznej iniekcji plemników 
morfologicznie dobranych (IMSI) i do innych zabiegów 
przy zastosowaniu techniki laserowej. – System wizyjny 
mikroskopu pozwala na wykrycie ewentualnych defektów 
w główce plemnika prowadzących do uszkodzenia materiału 
genetycznego plemników (badania MSOME-6600). Aktual-
nie jest to najbardziej zaawansowane badanie diagnostyczne 
w przypadku niepłodności męskiej – mówi mgr inż. Robert 
Szachoń, embriolog w klinice InviMed w Katowicach.
– Dzięki tak precyzyjnym narzędziom efekty prowadzonego 
leczenia są bardzo dobre – dodaje dr Patrycja Sodowska. – 
Żeby ułatwić pacjentom decyzję rozpoczęcia leczenia, męż-
czyznom oferujemy specjalny 50% rabat na badanie nasienia, 
a paniom wykonujemy bezpłatnie badanie FSH, określające 
rezerwę jajnikową, czyli potencjał rozrodczy kobiety.

Sposób leczenia każdej pary jest dobierany bardzo indy-
widualne, zależnie od wykrytych przyczyn niepłodności. 
Harmonogram wizyt i zabiegów ustala się z troską o wy-
godę pacjentów. Klinika InviMed w Katowicach jest no-
wym miejscem, zapewniającym doskonałą opiekę pacjen-
tom. Komfortowe i przyjazne wnętrza, miły i dyskretny 
personel są dodatkowymi atutami dla par pragnących stać 
się szczęśliwą rodziną.

MARZENA SMOLIŃSKA
rzecznik prasowy i public relations kliniki InviMed
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MAGIA AVALONU
AVALON JEST W NAS. TO KRAINA SWOBODY DUCHA, NAJWYŻSZYCH UNIESIEŃ I WYSUBLIMOWANEGO ZA-
CHWYCENIA SIĘ ŻYCIEM. OTWÓRZMY SIĘ NA AVALON. NIECH NASZE ŻYCIE BĘDZIE NAJBARDZIEJ FASCY-
NUJĄCYM DZIEŁEM, JAKIE TWORZYMY.

DOROTA  
STASIKOWSKA-WOŹNIAK 

KRAINA WIECZNEJ  
SZCZĘŚLIWOŚCI

Avalon to celtycka mityczna kraina 
wiecznej szczęśliwości. Nazywana też 
Ziemią Kobiet lub Wyspą Jabłoni. Trwa 
tam nieustanna wiosna, panuje pokój, 
nie ma chorób, nie istnieje czas. Według 
angielskich legend, właśnie tam został 
pochowany król Artur razem z ukocha-
ną Ginewrą. Wielu twierdzi, że tam też 
został ukryty Święty Graal, kielich, z któ-
rego Chrystus pił w czasie Ostatniej Wie-
czerzy.
Mityczny Avalon znajduje się w Glaston-
bury w południowo-zachodniej Anglii. 
W XII wieku tamtejsi mnisi ogłosili, że 
na terenie opactwa odkryli grób króla 
Artura. Ponoć w środku znajdował się 
krzyż z napisem: „Tu, na wyspie Avalon, 
spoczywają słynny król Artur i jego żona”. Dziś z dawnego 
imponującego rozmiarami opactwa pozostały zadbane, oto-
czone troską ruiny i nieprzeznaczony do zwiedzania klasztor. 
Jednak mityczny Avalon wciąż istnieje. W Glastonbury czuje 

się go każdym oddechem. Glastonbury to 
miasteczko inne niż wszystkie. Uprzedza-
ją o tym przewodniki. „Mieszkańcy wy-
glądają jakoś inaczej, mają dziwne stro-
je, czas płynie wolniej, w restauracjach 
znajdziecie głównie dania wegetariań-
skie, sklepy oferują produkty magiczne, 
a produkowana na miejscu żywność ma 
certy�kat ekoświeżości”.

JEŚLI CZUJESZ SIĘ  
CZARODZIEJKĄ.. .

Od wieków, w czasach pogańskich (a zda-
je się, także dziś), istniał kult Bogini. Na 
czym polega? Oto najważniejsze założe-
nia:
• Kult Bogini opiera się na wierze w siłę 
życia, wszechogarniającą esencję, jedno 
źródło energii kosmosu, ponadludzką, 

a równocześnie tkwiącą w człowieku wszechobecną MOC. 
MOC jest Bogiem i Boginią zarazem, energią męską i żeń-
ską w jednym, duchem i materią, widzialnym i niewi-
dzialnym, czasem i przestrzenią, bytem i pustką, światłem 

CEREMONIA DRUIDÓW, STAROŻYTNYCH KAPŁANÓW CELTYCKICH, W STONEHENGE
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stwa natury? Stonehenge to miejsce od wieków znane na ca-
łym świecie. Na Dalekim Wschodzie mówią, że w dawnych 
czasach bóg Shiwa rzucił 7 magicznych kamieni. Spadły one 
na ziemię i utworzyły miejsca mocy. Niezwykłej życiodajnej, 
uzdrawiającej siły, która emituje pozytywną energią. Jednym 
z nich jest Stonehenge (ale także m.in. nasz Kraków). Ponoć 
przez te miejsca przechodzą linie geomantyczne, wzmacnia-
jąc je szczególnie silną, pozytywną energią. Jedno jest pew-
ne: w pierwsze dni wiosny, lata, jesieni i zimy możemy tam 
spotkać najprawdziwsze czarownice i czarowników z całego 
świata, którzy kontemplują, ale także tańczą, śpiewają, jedzą, 
a nawet kochają się w magicznym kręgu.

KOBIECY CZAROWNY KRĄG
Kobiety stały w kręgu z rękami uniesionymi ku górze. Po-
tężna błyskawica rozświetliła niebo. Nad ogniskiem pojawiła 
się żółta, świetlista kula, z której wyłoniła się kobieca postać. 
Uniosła ręce nad głową i otworzyła dłonie, chłonąc przez nie 
kosmiczną energię, po czym opuściła je, trzymając w geście 
błogosławieństwa nad ich głowami. Czuły jej obecność w so-
bie, spływała na nie jej siła. Wyciągnęła rękę w stronę pro-
wadzącej i dotykając opuszków jej palców, powitała ją w krę-
gu. Złożyła też pocałunek na policzku każdej z obecnych 
z osobna i wszystkich równocześnie, unosząc się nad ziemią 
i patrząc niewidzącym, a ogarniającym wszystko wzrokiem. 
Poczuły jasność i potęgę odwiecznej kobiecej niezniszczal-
nej mocy. Była nad nimi, wokół nich i w nich. Obejmowała 
je, dawała im siłę i czerpała moc z nich.
Przesłanie Bogini:
Oto wieczny ogień. Płonie i nigdy nie zgaśnie. Jest we mnie 
i w waszych sercach. Rozpala zmysły, daje siłę, zagrzewa do 
czynów. Jest w każdej i w każdym, kto kroczy po świecie, jest 
w ziemi, niebie, słońcu i wietrze. I we wszystkim stworzeniu, 
bo pochodzi ze Źródła. Ogarnia i obejmuje wszystko. Trwa 
przez wieczność i jest wiecznością. Daję go wam, kiedy idzie-
cie w świat, oddajecie mi go, kiedy do mnie wracacie. Nieście 
go jak te, które robiły to przed wami i te, które przyjdą po was, 
niech płomień w waszych rękach będzie równy i mocny.

Autorka jest trenerką, kreatorką akcji społecznych, specjalistką 
ds. autoprezentacji, powieściopisarką (m.in. „Kleopatra”, „Portret 
kobiety wieku zatracenia”, „Mandragora”), a także dyrektorką 
organizacji pożytku publicznego Dress for Success Poland. W tek-
ście wykorzystała fragmenty „Portretu kobiety wieku zatracenia”, 
„Kleopatry” i „Mandragory”. Kolejna prezentacja tej ostatniej 
książki i spotkanie z autorką odbędą się 16 września o godz. 17 
w Bibliotece Śląskiej w Katowicach

i ciemnością, dobrem i złem, ciepłem i zimnem. Zawiera 
w sobie wszelkie sprzeczności i przeciwieństwa, uzupełnia-
jące się i tworzące naturalny krąg istnienia i nieistnienia.

• Natura, której częścią jesteśmy, konstytuuje nas, a my jeste-
śmy jednym z jej elementów. Wszystko, co nas otacza jest 
jednością. Moc nazywana Naturą, Matką Ziemią, Wielką 
Boginią czy Pierwotną Siłą tworzy wszystko i istnieje we 
wszystkim.

• Kobiety i mężczyźni mają wspólną Jednię. Najgłębszą, tę 
samą dla wszystkich nadświadomość. Coś, co spętani cia-
łami możemy tylko przeczuwać. To sfera, której najpewniej 
nigdy nie będzie dane nam odkryć, która na zawsze po-
zostanie w szybujących blisko chmur mgnieniach intuicyj-
nych przypuszczeń, w nienamacalnej ulotności. Nasz po-
czątek i koniec. Biblijna alfa i omega, �lozo�czna jedność
wszechrzeczy, istota bytu.

• Jesteśmy tu tylko chwilę. Materializujemy się jako manife-
stacja boskiej siły. Jesteśmy jej elementem i wyrazem, ema-
nacją wiecznej kosmicznej energii. Iskrą świecącą przez 
mgnienie. Światło jest dane wszystkim w momencie, kiedy 
tu przychodzimy, ale jego intensywność i kolor zależą pra-
wie wyłącznie od nas samych.

• Słowa, które wypowiadamy, tworzą cienie tego, co może się 
z nich wyłonić. Kiedy wypływają z naszych ust, pomagamy 
im się spełnić.

Blisko Wam do takiego rozumienia świata? Pojedźcie do 
Glastonbury, przeczytajcie literaturę „boginiczną”, zanurzcie 
się w krąg kobiecej magii.

STONEHENGE
W Anglii magicznych miejsc jest wiele. Unoszą się nad nimi 
duchy Merlina i Morgany. Cienie kapłanek i kapłanów spra-
wujących przez wieki swoją posługę snują się przy świetle 
księżyca. Szczególnie łatwo zauważyć je w okresach przesi-
leń. Kiedy kończą się i zaczynają kolejne pory roku do ka-
miennego kręgu Stonehenge zmierzają pielgrzymi z całego 
świata. Dziś jest to miejsce wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego. Za kilkanaście funtów można ku-
pić bilet, założyć na uszy słuchawki i korzystając z turystycz-
nych wagoników dotrzeć do kamiennego kręgu. Czym było 
to miejsce dla naszych przodków? Centrum kultu boginicz-
nego? Czy składano tu o�ary? Czy pielgrzymowano z całej
Europy, żeby tańczyć, śpiewać i wspólnie prosić o łaskę bó-

PRZESILENIE DNIA Z NOCĄ W KAMIENNYM KRĘGU

RUINY MITYCZNEGO AVALONU W GLASTONBURY
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GOLEC uORKIESTRA MA 15 LAT

NASZE ŻYCIE JEST MUZYKĄ
MAGAZYN LADY’S CLUB  ROZMAWIA  

Z EDYTĄ I  ŁUKASZEM  ORAZ KATARZYNĄ I  PAWŁEM GOLCAMI

6 LIPCA ZESPÓŁ ZAGRAŁ W RODZINNEJ MILÓW-
CE UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI SWOJEGO 
15-LECIA. WYDARZENIU TOWARZYSZYŁO WIELE 
ATRAKCJI. GOLEC UORKIESTRA ZAPREZENTOWAŁA 
NAJWIĘKSZE HITY W WYJĄTKOWEJ OPRAWIE I Z TO-
WARZYSZENIEM ZAPROSZONYCH GOŚCI. NA SCENIE 
OBOK MUZYKÓW Z OBECNEGO SKŁADU POJAWIŁ 
SIĘ PIERWSZY SKŁAD, A TAKŻE ORKIESTRA DĘTA 
Z MILÓWKI I DZIECI Z OGNISKA TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ FUNDACJI BRACI GOLEC. RAZEM 
Z GOLCAMI ŚWIĘTOWALI FANI ZESPOŁU Z CAŁEJ 
POLSKI. A MAGAZYN LADY’S CLUB SPECJALNIE 
Z TEJ OKAZJI PRZEPROWADZIŁ Z LIDERAMI GRUPY 
I ICH ŻONAMI „RODZINNY WYWIAD”.

Pamiętacie początki zespołu? Zaplanowaliście go, czy po-
wstał spontanicznie?
Edyta: Wszystko było spontaniczne, niezapowiedziane, ży-
wiołowe. Nikt się nie spodziewał, że odniesiemy taki sukces. 
Zaczęło się od kilku fajnych spotkań z muzykami z Konia-
kowa, gdzie w czasie bali góralskich dochodziło do różnych 
jam sessions. To nas nakręciło i tak trwa do dziś. Na począt-
ku w ogóle nie było perkusji. Doszła po pół roku, kiedy Jarek 
Grzybowski nas zasilił.
Łukasz: Na początku brakowało tak zwanej motoryki. Po 

perkusji doszła jeszcze gitara basowa, żeby sekcja „bardziej 
kopała” i była energetyczna. Później zaczęliśmy budować 
skład. Był okres, że na scenie występowało 13 osób.

Ciężko pogodzić granie w Golec uOrkiestrze z obowiązka-
mi, jakie się pojawiły po waszych ślubach?
Edyta i Łukasz: Byliśmy z sobą, nim zespół powstał. Zna-
liśmy się ze szkoły. Potem zespół nas jeszcze bardziej połą-
czył. Dużo czasu wspólnie spędzaliśmy i to było naturalną 
konsekwencją, że doszliśmy do jakiegoś punktu i trzeba było 
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decyzję podjąć. Po kilku latach pojawili się Bartek, Antosia 
i Piotruś.
Paweł i Katarzyna: U nas było „po bożemu”: najpierw ślub, 
potem dziecko. (śmiech) Kasia przyjechała do pracy w biel-
skiej Banialuce w 1998 roku. To były początki Golec uOrkie-
stry. Poznaliśmy się, można powiedzieć, przy teatrze. Nie-
daleko było miejsce spotkań artystów, Piwnica Zamkowa, 
gdzie ludzie sztuki prowadzili artystyczne nocne dyskusje. 
Na jubileuszowym koncercie w Milówce uświadomiliśmy 
sobie, że to również nasz prywatny jubileusz. Tak na dobre, 
na poważnie, wszystko zaczęło się po pierwszym koncercie. 
A później przyszły na świat Maja i rok temu Ania.

Dziś często słyszy się: kariera albo rodzina. Wam udało się 
to połączyć. Znaleźliście patent?
Edyta: Wyznajemy tezę, że w rodzinie jest siła i chyba jeste-
śmy tego świetnym przykładem. Nie tylko Łukasz i Paweł 
pracują w Golec Fabryce, ale jest jeszcze dwóch starszych 
braci i ich żony, które są zaangażowane we wszystko, nie 
tylko w proces twórczy. Łączy nas wiele, to nasza wspólna 
pasja. Przez to dużo łatwiej nam pokonywać trudności, ro-
zumiemy się bardzo dobrze.
Łukasz: To jakby rodzinna �rma. Oczywiście widać głównie
nas, ale wiele osób na ten sukces pracuje. Kasia, żona Pawła, 
zajmuje się wszystkimi internetowymi zagadnieniami. Każ-
dy dzisiaj ma internet w kieszeni i za pomocą iPodów, iPho-
nów, smartfonów, tabletów może sobie wejść i zobaczyć, co 
u Golców słychać. Brat Rafał Golec jest i managerem, i au-
torem słów piosenek. Kolejny brat, Stanisław Golec, zajmuje 
się multimediami na naszych koncertach. Wspólnie tworzy-
my uOrkiestrę.

Istnieje u was ścisły harmonogram dnia, tygodnia, czy im-
prowizacja?
Łukasz: Totalna improwizacja, jak w muzyce, ale z zachowa-
niem pewnej logistyki.
Edyta: Wstajemy dość wcześnie rano, bo są dzieci, które 
trzeba odprowadzić do szkoły. Następnie odpisywanie na 
maile, praca w studiu, próby, sesje zdjęciowe, autoryzacje 
wywiadów. Mnóstwo spraw, nie tylko muzycznych, ale do-
tyczących naszej działalności. A w weekendy przeważnie 
wyjeżdżamy i gramy koncerty.
Paweł: Oprócz tego planowanie przyszłego roku. Gdzie 

zagramy koncert, w jakim miejscu, musimy to zaplanować 
dużo wcześniej. Poza tym festiwale, wydawnictwa. W tym 
momencie podejmujemy decyzje dotyczące 2015 roku. Pra-
cujemy też nad kolejnym, 5. albumem „Stroje ludowe w Kar-
patach Polskich”. Fundacja Braci Golec wydaje jesienią swoją 
piątą publikację „Strój cieszyński”. Do tej pory wydaliśmy 
albumy: „Stroje górali żywieckich”, „Stroje górali śląskich”, 
„Stroje górali podhalańskich” i „Stroje mieszczan żywiec-
kich”. Staramy się jak najwięcej czasu poświęcać dzieciom. 
Rozmawiać, zjeść razem kolację. Odrobić lekcje. Taka proza 
życia, którą bardzo lubię.
Edyta: Każdy album zawiera wiele zdjęć pokazujących, że 
strój ludowy jest nie tylko obiektem muzealnym, on żyje. 
W Trójwsi kobiety podczas różnych uroczystości chodzą 
w strojach cieszyńskich. Chcemy pokazać piękno strojów 
z Karpat. Dochód ze sprzedaży zasila konto Fundacji, dzięki 
czemu możemy uczyć dzieciaki.

A wasze dzieci? Odziedziczyły coś po rodzicach?
Edyta: To się okaże. Na razie zainteresowania wykazują, 
trzeba talenty ukierunkować, szlifować, a czas pokaże, czy 
popłyną w naszym kierunku, czy nie. Moje na pewno mają 
upór po tacie. (śmiech) 
Łukasz: Na razie traktują to jako wielką przygodę i zaba-
wę. Bartek zdał do bielskiej szkoły muzycznej, do 5 klasy 
na skrzypce. Antosia zdała do szkoły muzycznej do 1 klasy, 
ale na popołudniowe zajęcia na fortepian. Piotruś grał na 
skrzypcach metodą Suzuki, ale zmienił zdanie i powiedział, 
że interesuje go puzon. Poza tym najbardziej interesują go... 
dudy na rockowo.
Paweł: Maja kilka lat uczyła się gry na skrzypcach metodą 
Suzuki. W tym roku zmieni ten instrument na pianino. Ma 
też ładny głos, więc i na lekcje śpiewu zapewne przyjdzie za 
jakiś czas pora. Ania ma dopiero 13 miesięcy, ale poczucie 
rytmu już widać, głosik donośny, piękny uśmiech... Urodzo-
na artystka.

Wasze dzieci bywają z dziadkami na koncertach?
Edyta: Jeśli gramy gdzieś blisko, to tak. W dalsze podróże ich 
nie zabieramy, bo to męczące dla dorosłych, a cóż dopiero 
dla dzieci. Najdalej to jedynie Bartek był, ostatnio w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie podczas koncertu kolęd z nami za-
śpiewał. To była dla niego wielka przygoda i doświadczenie, 
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ale na razie tu, w Beskidach, mają swój świat, swoje zabawki 
i niech żyją jeszcze swoim dzieciństwem.
Łukasz: Faktycznie, jeśli gramy gdzieś bardzo blisko, a dzieci 
mają ochotę, to przychodzą i chętnie słuchają Golec uOr-
kiestry. Znają cały repertuar od podszewki, czujnie słuchają 
i nieraz nawet słyszymy od nich: „Tato, pomyliłeś się!”
Paweł: Moimi córkami zajmuje się Kasia. Ania jest jesz-
cze mała i najbardziej lubi domowe koncerty. Gdy ćwiczę 
w domu, to jest zasłuchana i zapatrzona jak w obrazek. Maja 
bywa, kiedy gramy w pobliżu. Jest na tyle duża, że jeździ ze 
mną sama, ale tylko w czasie wakacji. W roku szkolnym ma 
ważniejsze sprawy.

Na wakacje jeździcie wspólnie, czy raczej osobno?
Paweł: Wspólnie byliśmy kilka razy, ale od jakiegoś czasu 
jeździmy osobno, każdy w jakiś inny zakątek.
Katarzyna: My też potrzebujemy od siebie odpocząć. Więk-
szość roku spędzamy razem w busie, w hotelach, na koncer-
tach.

Jesteście nadal rozchwytywani. Czy macie ochotę trochę 
zwolnić tempo?
Edyta: Nas to kręci, my to lubimy, kochamy. To nie jest przy-
mus. Gdy następuje kumulacja koncertów, chciałoby się tro-
chę nabrać powietrza, ale z drugiej strony są okresy martwe, 
kiedy nic się nie dzieje, nie ma koncertów i wtedy jest czas na 
nabranie oddechu i zdystansowanie się do muzyki i innych 
spraw. U nas to się w ciągu roku wyrównuje. 
Łukasz: Są okresy bardziej intensywne, żniwa. W górach 
mówi się wtedy: „jak schnie, to trzeba grabić”. Gdy jest na 

przykład post, adwent, mniej imprez plenerowych, wtedy 
mamy czas, żeby pracować nad innymi projektami. Ży-
cie prywatne i scenę musimy godzić, żeby było normalnie. 
Równowagę trzeba zachowywać. Nie może być tak, że coś się 
odbywa kosztem czegoś innego.

Gdy wejdzie się do was do domu, jaką muzykę można usły-
szeć?
Paweł: Ostatnio odkryłem Radio Nostalgia. Stare dobre pio-
senki. Moja starsza córka Maja uwielbia muzykę �lmową, więc
mamy przerobiony każdy nowy �lm od strony muzycznej.
Łukasz: Ja właściwie niczego już nie słucham. Mam tyle 
dźwięków cały czas. Jeśli człowiek siedzi po 12 godzin w stu-
diu, to ma dość wszelkich dźwięków. Cisza daje mi najwięk-
sze poczucie spokoju.
Edyta: Też wolę ciszę. W ciszy człowiek może się jakoś od-
naleźć. Cisza też jest muzyką.
Łukasz: Oczywiście mamy sporą kolekcję płyt. Ta muzyka 
jest przeróżna. Ostatnio zainspirował mnie John Mayer. To, 
co słychać u niego, ma ład, spokój.
Edyta: Inspirujemy się wieloma kapelami, czasem zupełnie 
nieznanymi. Dużo czerpiemy z muzyki ludowej, bałkańskiej, 
słowackiej. Takiej ortodoksyjnej, korzennej. Piękne dźwięki 
i instrumenty odkrywamy w starych nagraniach słowackich 
muzykantów. Oczywiście słuchamy też, co się dzieje w ko-
mercyjnych stacjach.
Łukasz:  Trochę przy tym ubolewamy, że niektóre schodzą 
na psy.

Gdy zmieniliście skład zespołu, pojawiły się aranże z pa-
zurem. Wielu miało wam to za złe. Chcieli nadal słuchać 
poprzednich brzmień.
Edyta: Wszystkim się nie dogodzi. Zespół, który się nie roz-
wija, stoi w miejscu albo cofa się.
Łukasz: Trzeba szukać nowych rozwiązań muzycznych i tak 
się staramy robić, żeby jednak zaskakiwać słuchacza.
Paweł: Każda płyta jest inna od poprzedniej. Nowe aranżacje 
różnią się mocno od tych sprzed 15 lat. Nowo zaaranżowane 
piosenki mają zupełnie innego ducha, choć linia melodycz-
na i teksty są te same. Cały czas myślimy do przodu, o kolej-
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nych projektach, chcemy zaskakiwać. Trzeba to robić, żeby 
być równocześnie rozpoznawalnym i niepowtarzalnym.

Jeździcie po całym świecie. Gdzie was jeszcze nie było?
Łukasz: W Chinach nas nie było, w Australii. Jeszcze jest 
sporo miejsc, gdzie można pojechać i zagrać. Koncerty za 
granicą są wyjątkowe. Golec uOrkiestra ma tę siłę, że gdzie-
kolwiek się pojawi, ludzie mówią: „Przywieźliście nam ka-
wałek Polski”. To nas bardzo cieszy, bo zespołów rockowych 
na świecie jest mnóstwo, a oni wolą kapele bardziej korzen-
ne, takie, które sięgają do tradycji i źródeł. Golec uOrkiestra 
niewątpliwie jest takim zespołem i dlatego można powie-
dzieć, że jesteśmy eksportowym zespołem. Do Stanów Zjed-
noczonych 11. tournée nam się szykuje.

A jak spędzacie wolne chwile? Czy oprócz grania macie 
hobby?
Paweł: Lubię pojeździć na motorze, mam prawo jazdy na 
motocykl od 3 lat. Zwiedzam nasze beskidzkie piękne tereny. 
Wcześniej nie było na to czasu, bo trochę inaczej wszystko 
wyglądało. Rzeczywistość zza kierownicy motocykla jest zu-
pełnie inna. Mało jest chwil wolnych, ale staram się od czasu 
do czasu gdzieś pojechać.
Edyta: Na razie jest tyle obowiązków, że na hobby za bardzo 
nie mamy czasu. Od początku wszystko kręci się wokół mu-
zyki, nie tylko Golec uOrkiestry. Kiedy studiowałam, jeździ-
łam z orkiestrami symfonicznymi. Bardzo mile wspominam 
ten okres. No i jest oczywiście folklor, który cały czas gdzieś 
w duszy gra. Od podstawówki grałam w kapeli góralskiej, 
więc to też mnie pochłania.

Czyli cała jesteś muzyką?
Edyta: „Nasze życie jest muzyką”, jak śpiewamy w jednym 
z utworów. Wszystko kręci się wokół muzyki. To nasza pasja, 
która zdeterminowała wszystkie inne możliwe hobby.
Łukasz: Moje hobby to zbieranie starych instrumentów. 
Mam dużą kolekcję gajd, dud, heligonek. Na tych instru-
mentach grają dzieci w Fundacji Braci Golec. Mamy w 4 
gminach �lie Ognisk Twórczości Artystycznej. W Milów-
ce, Łodygowicach, Jeleśni i Koszarawie uczy się prawie 160 
dzieci. Często z tych okolic dzwonią do mnie ludzie, że mają 
takie instrumenty, żeby przyjechać, zobaczyć, czy się to na-
daje do grania, czy nie. Ja je skupuję, remontuję i one prze-
chodzą dalej w ręce młodego pokolenia.

Po 15 latach czujecie, że upiekliście dobry tort, czy może 
czegoś wam brakło, coś się nie udało?
Edyta: To, co się nie udało, to się uda. Mamy wiele powodów 
do dziękowania Opatrzności i niech tak zostanie.
Łukasz: Ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, jeszcze dużo 
przed nami, ale i sporo za nami. Sporo fascynujących chwil 
udało nam się przeżyć.
Paweł: To dopiero 15 lat. Wielkie rzeczy, mam nadzieję, 
nastąpią. Za każdym razem się okazuje, ile jeszcze można 
zrobić, zmienić. Choćby instrumentarium muzyki ludowej. 
Wszystkie trombity, kobzy, gajdy pokazujemy w nowych 
aranżacjach i brzmieniach. To piękno, które nie ma końca. 
Każdego dnia coś nowego odkrywamy i to jest wspaniałe, 
jeśli chodzi o muzykę i sztukę. Dzięki muzyce cały czas szu-
kamy inspiracji, poznajemy ludzi. Jesteśmy otwarci na wszel-
kie nowinki, różne brzmienia, na łączenie muzyki karpackiej 
z rock and rollem, bluesem.
Łukasz: Nas to cały czas kręci, nie robimy nic na siłę. Muzy-
ka nas rajcuje i niech tak zostanie na zawsze. 

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ ROMAN ANUSIEWICZ

ZDJĘCIA Z KONCERTU W MILÓWCE  
ROMAN ANUSIEWICZ

Paweł Golec jest od 2001 roku w związku małżeńskim z Kata-
rzyną Kułaczewską, z którą ma dwie córki: Majkę (rocznik 2003) 
i Annę (2013).
Łukasz Golec jest w związku małżeńskim z Edytą Mędrzak od 
2000 roku; mają trójkę dzieci: Bartłomieja (2004), Antoninę 
(2006) i Piotra (2008).
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ROZMOWA Z AKIKO MIWA ,  
JAPONKĄ, KTÓRA OD 23 LAT  

MIESZKA NA PODHALU 

W GÓRACH  
SPEŁNIŁAM  

SWOJE  
MARZENIA

Kiedy trafiła pani do Polski?
W 1989 przyjechałam z Nagano do Warszawy na letni kurs ję-
zyka. Spodobało mi się, zostałam. Polacy żyją w innym rytmie 
niż Japończycy, wolniejszym. Później w Krakowie, w Instytu-
cie Studiów Polonijnych, przez rok uczyłam się polskiego.

Kim pani jest z zawodu?
Nauczycielką małych dzieci. Zdobyłam dyplom uprawniają-
cy do prowadzenia żłobka. Wtedy w Japonii matki już po 42 
dniach musiały wracać do pracy. 

Co wiedziała pani  o naszym kraju przed przyjazdem?
Słyszałam przede wszystkim o Auschwitz. Już w liceum oglą-
dałam francuski �lm dokumentalny  „Noc i mgła”. Jego twórcą
był Alain Resnais. Od tego czasu ciągle myślałam i czytałam 
dużo książek o byłym obozie koncentracyjnym. No i potem 
o Wałęsie.

Jak na wyjazd zareagowali rodzice, znajomi? 
Rodzice i sąsiedzi byli bardzo przeciwni, ale uparłam się.

Radziła sobie pani bez kłopotów z nauką polskiego?
Lepiej nie mówić! Gramatyka okropna, a miałam wtedy 45 
lat. Nie było łatwo to wszystko zapamiętać. Bardzo dużo 
pisałam, pisałam, pisałam... Wszędzie kartki wieszałam, 
na oknie, ścianie, su�cie, na podłodze, wszędzie. Patrzę na
okno, patrzę na podłogę, czytam, aha, to tak... Jeszcze od-
miana czasowników, rzeczowników... Wszystko pisałam. To 
bardzo trudny język.

Teraz, po tylu latach, czegoś pani brakuje z rodzinnego 
kraju?
Niczego mi nie brakuje. Tutaj spełniam swoje marzenia, tu-
taj bardziej odczuwam więź z naturą i rodziną też. Z Japonią 

mam zresztą cały czas kontakt, ze swoją rodziną i rodziną 
męża również. Koleżanki z liceum przyjeżdżają, za każdym 
razem przywożąc innych znajomych. Nie odcięłam się od 
rodzinnego kraju, jakby na pozór wyglądało. Przyjacielskie 
kontakty utrzymuję cały czas.

Czy pani dzieci są dwujęzyczne?
Tak, oczywiście. Dzieci i wnuki mówią dwoma języka-
mi. W Warszawie mam syna i dwoje wnuków. Syn pracu-
je w swojej �rmie, ma laboratorium dentystyczne. Co dwa
lata organizuje międzynarodowe konferencje dla techników 
dentystycznych. Rodzina córki (3 wnuczki) mieszka w Gli-
wicach.

Teraz czuje się pani bardziej Polką czy Japonką?
Cały czas Japonką. Do 45 roku życia mieszkałam w Japonii. 
Urodziłam się w Kumamoto na wyspie Kiusiu, a później 
mieszkałam w Nagano na wyspie Honsiu. Ale w Harklowej 
mieszkam najdłużej, już 23 lata.

Jakie dania polskiej kuchni lubi pani najbardziej?
Przede wszystkim zupy. Krupnik, kwaśnicę, ogórkową, żu-
rek, barszcz czerwony, jarzynowe. Polska kuchnia jest bar-
dzo bogata. Turyści japońscy proszą głównie o polskie dania 
regionalne i są zachwyceni. Szczególnie lubią żeberka, kar-
czek z ogniska, kiełbasy, pieczone oscypki.

A czego pani u nas nie lubi?
Nie lubię ludzi niesłownych. Najczęściej spotykałam się z nimi 
przy budowie domu. Nie lubię powtarzania tych samych błę-
dów. Dlatego nie lubię określenia „tak wyszło”. Wyszło źle, bo 
przecież to ty zrobiłeś źle, dlatego efekt jest taki a nie inny.

Ma pani ulubione słowa w naszym języku?
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AKIKO SERWUJE DANIA KUCHNI POLSKIEJ I JAPOŃSKIEJ,  
M.IN. KULKI RYŻOWE (ONIGIRI) Z BAZYLIĄ JAPOŃSKĄ, ŁOPIANEM  

PROSTO Z OKOLICZNEJ ŁĄKI I EGZOTYCZNYMI WODOROSTAMI

Załatwić, kombinować... W japońskim nie ma takich wy-
godnych określeń. A w Polsce to chyba pozostałość po prze-
szłości, okupacji, komunizmie.

Czy Polacy i Japończycy mają jakieś wspólne cechy?
Przede wszystkim podobne charaktery. To, o czym mówiłam 
przed chwilą, to wina historii, komunistycznej przeszłości 
i to rozumiem. A wspólną cechą jest ciepło. Wszyscy lubią 
i kochają za to Polaków. Zawsze pomogą, nieraz sami nie 
mają, a pożyczą, co często obserwuję. To bardzo fajne.

Osiadła pani w Gorcach. Taki miała pani plan na życie 
w Polsce?
Początkowo chciałam studiować witrażownictwo we Wro-
cławiu, lecz przez przypadek znalazłam się w Harklowej koło 
Nowego Targu i już zostałam. Budowa domu trwała aż 3 lata, 
ale okazało się, że ten styl życia jest tym, o czym marzyłam.

Niespodzianka losu? 
Właśnie! Zauważyłam, że tutaj ziemia ma pozytywną energię. 
Nie ma cienia. W całym domu i okolicy nie widzi się i nie czu-
je cienia. Tutaj jest po prostu cudownie. I słońce takie jasne!

Ciężko było przystosować się do życia w górach?
Pomogła mi na pewno ta pozytywna energia. Musiałam po-
konać trudności, bo powrót do kraju był niemożliwy. Jestem 
osobą, która dąży tylko do przodu, Koziorożcem.

Ulubione miejsca w pobliżu?
To jest to miejsce – Ariake. Nieskażone, mało uczęszczane. 
Borówki, maliny pod lasem. Japończycy dziwili się: „Tyle 
słoików zrobiłaś?”  Tak! Muszę wykorzystywać dary natury.

Co znaczy Ariake?
Po japońsku koniec nocy, ale nie świt. Koniecznie musi jesz-
cze być księżyc na niebie.

Jest pani dość znaną osobą, nie tylko jako właścicielka 
pięknego pensjonatu.
Organizuję liczne imprezy, przybliżające góralom kulturę 
japońską. Założyłam Stowarzyszenie Polsko-Japońskie na 
rzecz Regeneracji Środowiska „Tęcza” i pracuję nad wprowa-
dzeniem do gospodarstw domowych na Podhalu technolo-
gii, które sprawdziły się w Japonii. Chcę hodować krowy jak 
w Japonii, czyli z masażem, piwem i muzyką w oborze.

Często odwiedzają panią rodacy?
Tak, na początku przyjaciółki i ich znajomi, a teraz turyści. 
Rok temu była przez tydzień japońska telewizja, nagrywała 

RODZINA OD LEWEJ: SYN RYO MIWA (JEGO IMIĘ ZNACZY: PRZYSZEDŁ DO NAS Z DALEKA, ZZA HORYZONTU), NA KOLANACH JEGO CÓRKA HANA (KWIATY),  
6 LAT. ŻONA RYO, MAŁGORZATA MIWA, NA KOLANACH MA HIROKI (DUŻE DRZEWO). MACIEJ, 7LAT. AKIKO (SŁOŃCE ŚWIECI), NA JEJ KOLANACH IICHIRO 

(PIERWSZY DOBRY SYN), 7 LAT. PIERWSZA CÓRKA SHINO TANI (CIERPLIWA), NA KOLANACH MA AKARI (ŚWIATŁO NADZIEI), 3 LATA. DRUGA CÓRKA NOBU 
(TRZYMA SIĘ DŁUGIEJ DROGI), NA KOLANACH MA ALICJĘ, 4 LATA, I LEONA, 6 LAT. NA TRAWIE SIEDZI PIERWSZA WNUCZKA AKIKO, JULIA, 8 LAT
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moje codzienne życie. Powstał 30-minutowy �lm. Po emisji
zaczęło pojawiać się coraz więcej turystów z Japonii. Naj-
bardziej interesują ich kościółki drewniane i zamki. Bywa-
ją również polscy artyści: Edyta Górniak, Beata Kozidrak 
z mężem, Ewa Drzyzga, Jerzy Schejbal, Adam Sztaba. Firmy 
często wynajmują cały dom i organizują u mnie kilkunasto-
osobowe konferencje.

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ ROMAN ANUSIEWICZ

TURYŚCI Z JAPONII W POLSKICH GÓRACH, PRZED PENSJONATEM AKIKO

AKIKO MIWA
W czasie zimowego spaceru w Gorcach znalazła się na 

polanie leżącej nad Harklową. Widok na zaśnieżone  

Tatry i dolinę Dunajca przypomniał jej góry na Hokkaido. 

W tym miejscu na początku lat 90. zbudowała od podstaw 

pensjonat Villa Akiko w Dębnie Harklowej na polanie 

Ariake, której nazwa została o�cjalnie wprowadzona do

rejestru polskich nazw geogra�cznych. Z okien widać Ta-

try, Pieniny, Zalew Czorsztyński i Gorce. Villa Akiko ma 

12 pokojów dla 24 osób, basen, salkę gimnastyczną, jacuz-

zi, saunę, stylowy salon z kominkiem, biologiczną oczysz-

czalnię ścieków. Po 3 latach pracy Akiko dostała certy�kat

Ekologiczny Rolnik. W 2006 z przyjaciółmi założyła Sto-

warzyszenie Polsko-Japońskie na rzecz Regeneracji Środo-

wiska „Tęcza”. Organizowała koncerty muzyki poważnej, 

pokazy walk japońskich, Święto Kwitnącej Wiśni, Święto 

Latawca. Współpracuje z ambasadą Japonii i władzami 

Nowego Targu. Więcej na stronie www.akiko.pl.

REKLAMA



NR 31  /  2014  •  LADY ’S  CLUB 45

ROLA KOBIETY, ROLA MĘŻCZYZNY SĄ NASZYMI PODSTAWOWYMI ROLAMI. WYOBRAŹMY SOBIE MANEKINY 
TEATRALNE, NA KTÓRE NAKŁADAMY RÓŻNE KOSTIUMY. MANEKINY W KSZTAŁCIE KOBIET UBIERANE SĄ, 
W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU, W ROLE DZIEWCZYNEK, NASTOLATEK, KOBIET MŁODSZYCH, POTEM STARSZYCH, 
A TAKŻE – W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CZYM SIĘ ZAJMUJEMY – W ROLE GOSPODYŃ DOMOWYCH, URZĘDNI-
CZEK, FUNKCJONARIUSZEK. NA PODSTAWOWĄ ROLĘ KOBIETY, KSZTAŁTOWANĄ SPOŁECZNIE, KULTUROWO, 
NAKŁADAMY TEŻ WIELE INNYCH RÓL. JEDNĄ Z NICH JEST ROLA MATKI.

Kiedy pisałam do „Encyklopedii 
pedagogicznej XXI wieku” ha-
sło „Macierzyństwo”, zaczęłam 

od słów podstawowych. Pochodzi ono 
od dawnego słowa macierz, urobione-
go z pierwotnego mać (matka). Zjawi-
sko i pojęcie macierzyństwa uchodzą 
za kwestie naturalne, oczywiste. Każdy 
wie, co znaczy być matką. Macierzyń-
stwo podlega silnemu, pozytywnemu 
wartościowaniu. Jest uważane za jed-
noznaczne dobro. I jest też instytucją 
społeczną, jedną z wielu. W socjologii 
instytucja społeczna de�niowana jest
na kilka sposobów, ale ogólnie możemy 
powiedzieć, że to utrwalone sposoby 
zachowania, pewne rytuały, wzorce, 
reguły, które mają do spełnienia ważną 

funkcję – służą utrwaleniu porządku 
społecznego, m.in. poprzez kontro-
lę społeczną. Według Émile Durkhe-
ima, francuskiego �lozofa, socjologa
i pedagoga, instytucje to istniejące na 
zewnątrz nas wierzenia, sposoby dzia-
łania i sądzenia, niezależne od woli po-
szczególnych osób. Instytucje powstają 
więc na zewnątrz nas jako wymyślone 
przez ludzi, a nie przez Boga, zasady 
i reguły, które kontrolują i porządkują 
nasze zachowania. Utrwaliły się przez 
lata i obowiązują wszystkich, bo dzięki 
nim utrzymuje się ład społeczny. Jed-
nocześnie faktem jest, że zachowania 
poszczególnych członków zbiorowości 
najczęściej mają charakter mechanicz-
ny, bezre�eksyjny. Realizujemy wszyscy

ELŻBIETA  
GÓRNIKOWSKA-ZWOLAK

MACIERZYŃSTWO  
POD PEWNYMI RYGORAMI

KATARZYNA GÓRNA, FOTOGRAFIA Z CYKLU „MADONNY” (1996-2001)
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pewne działania, które są częścią instytucji, nie mając świa-
domości, że uznajemy ten wzorzec.
W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy macierzyń-
stwo jest konstruktem społecznym, czy indywidualnym? 
Pytanie sugeruje istnienie opozycji, lecz w rzeczywistości 
opozycji nie ma. Macierzyństwo jest przede wszystkim kon-
struktem społecznym, choć może być też projektem indywi-
dualnym, ale to zależy wyłącznie od nas, od świadomości, że 
kultura czegoś od nas oczekuje, ale i my same możemy coś 
od siebie zaproponować. Instytucja macierzyństwa rządzi się 
swoim własnym regulaminem. Według Bogusławy Budrow-
skiej, autorki książki „Macierzyństwo jako punkt zwrotny 
w życiu kobiety”, regulamin ten składa się z kilku punktów.

DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE
To punkt pierwszy. Przyjmujemy owo założenie jako pew-
nik. Ustawa o ochronie życia poczętego pokazuje na przy-
kład, że w rzadkich przypadkach problemy matki brane są 
pod uwagę. Czy przypłaci ona urodzenie dziecka kalectwem, 
czy będzie to dziecko z gwałtu, opinie zaostrzające wskazują, 
że najważniejsze jest dziecko. Matka znacznie mniej istotna. 
A kiedy dziecko pojawi się na świecie, jedno z podstawo-
wych przykazań dla matki brzmi: niemowlę należy karmić 
piersią. Oczywiście jest to uzasadnione wskazanie, ponieważ 
mleko matki ma wartości odżywcze, chroni dziecko przed 
chorobami, pierś matki jest ciepła, buduje więź z dzieckiem. 
Jeśli jednak uznamy, że należy na zawołanie karmić dziecko 
mlekiem matki, automatycznie rytm życia matki poddany 
zostanie rytmowi życia dziecka, nieprzewidywalnemu ryt-
mowi karmień. Matka stanie się służebniczką dziecka. Jeśli 

matka nie może karmić dziecka z przyczyn od niej nieza-
leżnych, to może mieć z tego powodu silne poczucie winy. 
Ale są też inne problemy: na przykład moment podjęcia de-
cyzji o pracy jest uzależniony od czasu karmienia dziecka. 
Kiedy matka usłyszy od lekarki, że nie powinna przerwać 
karmienia, bo to niezdrowe, pojawia się kolejny dylemat. 
Kobiety często rezygnują z kariery zawodowej, przynajmniej 
we wczesnym okresie rozwoju dziecka, stając się osobami 
w pełni zależnymi �nansowo od partnera. Hasło „Dziecko
jest najważniejsze” może więc służyć do manipulowania za-
chowaniami kobiety. Chociaż może być też odwrotnie: ko-
bieta manipuluje zachowaniami mężczyzny, szermując tym 
hasłem. No i jest jeszcze trzeci aspekt: skoro dziecko jest naj-
ważniejsze, to może w ten sposób od małego wychowujemy 
egoistę, który wyrośnie na dużego egoistę?

MACIERZYŃST WO JEST NATURALNYM  
POWOŁANIEM WSZYSTKICH KOBIET

Simone de Beauvoir, francuska pisarka, �lozofka i femi-
nistka, w książce „Druga płeć” napisała, że nigdy nie czu-
ła powołania do bycia matką. Wiele innych kobiet również 
tak uważa, więc nie ma zgody co do zasady powołania do 
macierzyństwa. Te powtarzane co i rusz komunikaty mają 
nas jednak zapewniać, że macierzyństwo jest podstawową, 
biologiczną częścią życia kobiety i że to żelazna zasada re-
gulaminu społecznego. Komunikat ten ma jednak swoje złe 
strony: kobiety, które nie mogą mieć dzieci, przeżywają go 
jako swoją porażkę. Otoczenie mówi im: podstawową rolą 
jest bycie matką, więc jeśli nie masz dziecka, to nieważne, 
jak bardzo jesteś wykształcona, ile kursów ukończyłaś, jak 

Krańcowa idealizacja 
macierzyństwa nie 
służy matce realnej, 

gdyż ona nigdy nie jest ide-
alna, a to wywołuje w niej 
poczucie winy i bunt, który 
może obrócić się przeciw 
dziecku... Nie ma pomocy 
psychologicznej dla dzieci 
wyrastających pod opieką 
matek nieidealnych
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świetną pracę zawodową wykonujesz, rozliczymy cię z jed-
nego – z twojego braku, z tego, że nie masz dziecka. Wszyst-
ko inne pozostaje w cieniu. Kobiety mają prawo czuć się 
w tej sytuacji gorsze, niepełnowartościowe.
Pojawia się również problem kobiet, które nie chcą dzieci, 
nie są gotowe na ich posiadanie albo po prostu dzieci nie lu-
bią, bo są też i takie. Decydują się jednak na macierzyństwo, 
ponieważ takie jest oczekiwanie społeczne.

URODZENIE DZIECKA TO AKT  
SYMBOLIZUJĄCY OSIĄGNIĘCIE DOJRZAŁOŚCI 

I  DOROSŁOŚCI PRZEZ KOBIETĘ 
Wynika z tego, że kobieta, która ma dziecko jest dojrzała, 
a która nie ma – niedojrzała. Kiedyś ów nakaz macierzyń-
stwa wymagał, żeby kobieta miała przynajmniej dwoje dzie-
ci i poświęciła im odpowiednio dużo czasu. Dziś nie mówi 
się już o liczbie dzieci, ale nakaz, że okaże swoją dojrzałość 
przez posiadanie dziecka nie przestał obowiązywać. Kobieta 
bezdzietna jest posądzana o egoizm, niedojrzałość, nieod-
powiedzialność; czasem czuje się w obowiązku tłumaczyć 
z tego. Z przesłania mówiącego o tym, że macierzyństwo jest 
wyrazem dojrzałości kobiety nie wynika – a tak jest często – 
że wiele matek jest dojrzałych. Niektóre zdecydowały się na 
dziecko nie z powodu swej dojrzałości, ale z braku pomysłu 
na życie, bo na przykład nie chciało im się dalej uczyć. Wy-
obraźni starczyło im na poznanie chłopaka i zajście w cią-
żę, ale – na co wskazują psychologowie – nie były gotowe do życia w bliskości. Nigdy nie posiadły umiejętności bycia 

z drugim człowiekiem, lecz wymaga się od nich, żeby były 
dojrzałe w bliskości z dzieckiem.

WSZYSTKIE KOBIETY MAJĄ WRODZONY  
INSTYNKT MACIERZYŃSKI

Ów instynkt macierzyński sprawia, że kiedy dziecko płacze, 
tatuś przekazuje je w ręce matki, mówiąc: „Płacze, zrób z nim 
coś!”. I jest przekonany, że kobieta zgadnie w lot, co dziecku 
dolega, co powinna zrobić, bo przecież ma instynkt macie-
rzyński, którego on nie posiada. Jednak współcześnie żaden 
psycholog nie podtrzymuje hasła o istnieniu instynktu ma-
cierzyńskiego. Uczeni wycofali się z tego pojęcia, twierdząc, 
że instynkt macierzyński dotyczy świata zwierząt, nie ludzi. 
Świat jest pełen matek i ojców niepotra�ących odczytywać
potrzeb swoich dzieci, co też jest dowodem na to, że mat-
ki nie mają instynktu macierzyńskiego. Oczywiście niektó-
re będą opowiadać, że kierują się instynktem, ale są i takie, 
jak Maria Czubaszek, które odważnie i głośno mówią, że nie 
mają dzieci, bo ich nie lubią i nie chcą mieć.
W tym miejscu warto odwołać się do wypowiedzi Kazimiery 
Bujwidowej (1867-1932), działaczki społecznej, publicystki 
i feministki. Ponad sto lat temu, w 1907, Bujwidowa napisa-
ła: „Wszelkie przeznaczanie kobiety wyłącznie do roli mat-
ki i ubieranie tej roli w zaszczyty, wzniosłości oraz w mniej 
lub więcej święte posłannictwa – wszystko to jest rezultatem 
niewolnictwa kobiety. (…) Nie wolno kobiecie w zadowole-
niu macierzyńskiego instynktu widzieć jedynego celu życio-
wego, zatracać siebie dla dziecka”.
Instynkt był też nieobecny we Francji w XVII i XVIII w. 
Matki rodziły dzieci i oddawały je na wykarmienie mam-

QUENTIN MASSYS „MADONNA Z DZIECIĄTKIEM I BARANKIEM”,  
OK. 1520, MUZEUM NARODOWE POZNAŃ

„MACIERZYŃSTWO” AUSTRIACKIEGO SYMBOLISTY GUSTAVA KLIMTA, 
FRAGMENT DZIEŁA „TRZY OKRESY Z ŻYCIA KOBIETY”
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kom na wsi. W pierwszym roku życia wiele dzieci umierało 
wskutek chorób, braku należytej opieki, ale nikt się tym nie 
przejmował, nie było żalu z powodu tych śmierci. Ideolo-
gia instynktu macierzyńskiego zaistniała dopiero w XIX w., 
kiedy zaczęto upowszechniać przekonania Jana Jakuba Ro-
usseau, jakby tylko matka była w stanie odgadnąć potrzeby 
dziecka i czuwać nad jego wychowaniem. Instynkt zaistniał 
więc w określonym momencie historycznym. Do końca XIX 
w. matka nie miała zagwarantowanej prawnie opieki nad 
dzieckiem. Miał ją wyłącznie ojciec. A więc w czasach zu-
pełnie nieodległych matka nie była postrzegana jako jedyna 
i najbardziej właściwa opiekunka dziecka.

MATKA MUSI POŚWIĘCAĆ SIĘ DZIECKU,  
A JEJ PRAGNIENIA POWINNY  

BYĆ ZREDUKOWANE DO JEGO SZCZĘŚCIA
Rola kobiety w tym ujęciu została całkowicie wymieszana 
z rolą matki. Często dzieje się tak, że kiedy urodzi dziecko, 
staje się mamuśką. Także dla swojego męża. Bo urodziła 
dziecko i poniekąd przestała być kobietą. Bywa, że sama też 
postrzega się w ten sposób: nie ma własnych celów, potrzeb, 
emocji. Uważa nawet, że nie powinna ich mieć, bo przecież 
– punkt pierwszy – dziecko jest najważniejsze. Rezygnuje 
z zawodu i kariery, czeka, aż dziecko się usamodzielni. Jest 
obarczona całkowitą odpowiedzialnością za jego rozwój 
intelektualny i �zyczny przez 24 godziny na dobę. A skoro
jest odpowiedzialna, to również za wszystko jest winna. Jeśli 
dziecko okaże się w przyszłości homoseksualistą, to z winy 
matki. Co złego zrobiła, jakie błędy popełniła, że ma takie 
dziecko? Jeśli musi podjąć pracę, nie ma dla niej taryfy ulgo-
wej. Nikt jej nie zwolni z poczucia winy, że nie jest na okrą-
gło do dyspozycji dziecka. Możliwości rozwoju osobistego 
muszą zejść na dalszy plan, przecież powinna przebywać 
z dzieckiem. Matka nie ma z kim dzielić odpowiedzialno-
ści. Akceptuje, że mąż chodzi do pracy, że nie ma go całymi 
dniami, przecież zarabia na życie. Przysłowie afrykańskie 

mówi, że aby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. 
U nas wystarczy matka, idealizowana ponad miarę. Matka 
obdarza dzieci miłością ciągłą, bezwarunkową. Ileż wznio-
słych i ckliwych pieśni powstało na temat serca matki! Także 
dorosłe kobiety idealizują swoje matki, ponieważ same nie 
są w stanie sprostać temu ideałowi. Krańcowa idealizacja 
nie służy oczywiście matce realnej, gdyż ona nigdy nie jest 
idealna, a to wywołuje w niej poczucie winy i bunt, który 
może obrócić się przeciw dziecku, bo przecież nie jest ideal-
na. Wprawdzie przedarło się już do świadomości społecznej, 
że kobieta może doznawać poporodowego smutku, że mogą 
zdarzać się depresje, ale nie wszystkie fakty do ludzi dociera-
ją. Dlatego nie ma pomocy psychologicznej dla matek, a tak-
że dla dzieci wyrastających pod opieką matek nieidealnych.

MACIERZYŃST WO POWINNO REALIZOWAĆ SIĘ 
W OBRĘBIE MAŁŻEŃST WA

To kolejny punkt regulaminu, czyli hasło dotyczące legal-
ności macierzyństwa. Powstał scenariusz „3M”: miłość, 
małżeństwo, macierzyństwo. Marzenie wielu dziewcząt, że 
spotkają na swojej drodze tego jedynego, wybuchnie miłość, 
potem ślub i ukochane dziecko. I będzie bajkowe, długie 
i szczęśliwe życie. Lecz nie zawsze kolejność jest taka, jakby 
się chciało. Bywa, że związek zaczyna się od ciąży i dopiero 
wtedy mamy przyspieszone małżeństwo. Na miłość nie star-
cza czasu i miejsca. Dziewczęta szukają miłości, a znajdują 
niechcianą ciążę i niewłaściwego mężczyznę. Bywa też, że 
mają znakomite warunki i mogłyby być dobrymi matkami, 
lecz nie podejmują decyzji o macierzyństwie, ponieważ nie 
są żonami. Nie mają właściwego mężczyzny na męża. Sa-
motne panny nie podejmują trudu macierzyństwa, gdyż to 
nie jest akceptowane. Boją się. Wprawdzie mamy mnóstwo 
samotnych matek, które wychowują dzieci, ale to są inne 
matki – porzucone, rozwiedzione. Samotne inaczej. Ame-
rykańska badaczka Sally Macintyre w artykule „Kto chce 
dzieci? Społeczne fabrykowanie instynktów” stwierdziła, że 
z jednej strony uważa się, że wszystkie kobiety mają instynkt 
macierzyński, z drugiej strony oczekuje się, że dzieci będą 
posiadały tylko te kobiety, które są zamężne. To co z instynk-
tem kobiet niezamężnych? Gdzie się podziewa? Jej zdaniem, 
nie istnieje uniwersalny instynkt macierzyński, a jedynie 
społeczne fabrykowanie instynktów za pomocą norm skie-
rowanych przeciw egoizmowi (presja społeczna).

MATKA JEST ISTOTĄ ASEKSUALNĄ
Macierzyństwo jest potwierdzeniem seksualności kobiety, 
bo gdyby nie akt seksualny i zapłodnienie, nie byłoby dziec-
ka! Mimo to w naszej kulturze oczekuje się, że po urodze-
niu matka będzie już tylko godną szacunku niewiastą, a jej 
seksualność przestanie być widoczna. Nie należy jej eks-
ponować. Problemy, jakie pojawiają się w związku z tym, 
są dwojakiej natury: albo kobieta ulegnie temu oczekiwa-
niu, zaprzeczy swojej seksualności, zatraci się w opiece nad 
dzieckiem, osłabiając więź z mężczyzną, albo wyeksponuje 
swoją seksualność, nie zgadzając się, że przestała być atrak-
cyjna seksualnie. Wówczas narazi się na napiętnowanie spo-

„MATKA I DZIECKO” SZWEDZKIEGO MALARZA EMILA OSTERMANA  
(1870-1927)



łeczne: Jak ona wygląda, co wyprawia, jak się zachowuje, jak 
się ubiera? Przecież jest matką! Konsekwencją zaprzeczania 
seksualności może być potem stosunek jej córek do swojego 
ciała, bo przecież widziały zachowania matki, odcinającej się 
od swojej cielesności.
Presja kultury sprawia, że Polka ma być obowiązkowo mat-
ką-Polką, a coraz bardziej nie chce (syndrom „matki Madzi” 
z Sosnowca). Gdy zdarzy się dziecko, musi stanąć na wyso-
kości zadania i być szczęśliwa. Bez wyjątku, bez usprawie-
dliwienia. Nie ma w naszym społeczeństwie gotowości do 
mówienia o innych sytuacjach. Jest wiele matek, które nie 
chcą mieć dzieci i nie kochają ich, choć generalnie wszyscy 
powtarzają, że każda matka kocha swoje dziecko. Pytanie, 
skąd więc biorą się dzieci w domach dziecka? Do idealizacji 
kobiety-matki przyczynił się niemiecki �lozof Erich Fromm.
Swoim pięknym literackim językiem pisał o miłości matki 
i ojca. Matka kocha swoje dziecko za to, że jest. Takie, jakie 
jest. Natomiast ojciec kocha swoje dziecko za to, kim jest. 
Miłość ojcowska mobilizuje do rozwoju dziecka, miłość 

matki jest bezwarunkowa – pisał Fromm. Matka, która ma 
być dobrą matką, powinna być szczęśliwym człowiekiem, 
powinna kochać życie – dodawał. Te teksty nie przedarły się 
do świadomości społecznej. Pozostał tylko nakaz bezwarun-
kowej miłości matki i tylko takiej od kobiet się oczekuje.

Czy wobec tak silnego regulaminu społecznego indywidual-
ny projekt macierzyński ma szansę się zrodzić? Owszem, je-
śli kobieta stanie się podmiotem. Jeżeli uzna, że ma wolność 
do rozporządzania własnym życiem. Przywołam zawołanie 
Horacego: Sapere aude – miej odwagę posługiwać się własną 
mądrością. Wzywa nas ono do używania rozumu. Odważ się 
zatem, kobieto, myśleć samodzielnie. Sapere aude, femina!

Nieautoryzowany zapis wykładu wygłoszonego na konferencji 
„Między pracą a macierzyństwem”, która odbyła się 1 marca 2013 
w Tychach. Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Górnikowska-Zwolak 
jest kierownikiem Katedry Pedagogiki w Górnośląskiej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

STANISŁAW WYSPIAŃSKI „MACIERZYŃSTWO”, 1905

43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 35
email: kontakt@koronkowyzakatek.pl

www.koronkowyzakatek.pl
tel. 516 501 720

❧ druhny, chrzty, komunie
❧ wizytowa odzież ciążowa
❧ czyszczenie i profesjonalne  

prasowanie sukien ślubnych
❧ ubieranie panny młodej w dniu ślubu
❧ wypożyczalnia okolicznościowa
❧ dojazd do klienta

Firma Koronkowy Zakątek zajmuje się dopasowywaniem i naprawą sukien ślubnych, szyciem  
dodatków ślubnych, sprzedażą galanterii ślubnej, okolicznościowych ubranek dziecięcych
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WIELE KOBIET NIE CHCE DZIECI, ALE ICH POSIADANIE ZWIĄZANE JEST NIERZADKO Z SILNĄ PRESJĄ OTOCZE-
NIA. MÓWI SIĘ IM, ŻE TO „KONIECZNE I NATURALNE”, ŻE TO „POWOŁANIE”, NIE MA NIC BARDZIEJ CUDOW-
NEGO NIŻ MACIERZYŃSTWO, A KOBIETA, KTÓRA TEGO NIE DOŚWIADCZY, BĘDZIE ISTOTĄ WYBRAKOWANĄ

NIE CHCĘ DZIECKA
Katarzyna Ziemer 

JESTEM W CIĄŻY

Ciąża przedstawiana jest jako cudowny czas, jednak 
rzeczywistość bywa inna. Czasami wycieńcza, zniekształ-
ca, czyni ciało obcym, budzi lęki dotyczące zdrowia dziecka 
i własnych kompetencji. Staje się nieznośnym, przykrym i szko-
dliwym doświadczeniem. No dobrze, a gdzie instynkt macie-
rzyński? Niektórzy psychologowie uważają, że instynkt kieruje 
postępowaniem zwierząt, nie naszym. To zdolność odczuwania 
wyższych uczuć sprawia, że kochamy i opiekujemy się dzieć-
mi, a nie posiadanie instynktu macierzyńskiego. Nie do koń-
ca się z tym zgadzam. Należymy do świata przyrody i rządzą 
nami podobne prawa. Wyróżnia nas świadomość i możliwość 
podejmowania decyzji. W czasie cyklu miesięcznego zmienia 
się na przykład nasilenie naszej potrzeby seksualnej. W czasie 
dni płodnych możemy mieć większą ochotę na seks. Jednak to 
nie znaczy, że spełniamy ją od razu. Nakładają się na to zasady, 
przekonania, możliwości, okoliczności. Według mnie podobnie 
jest z instynktem macierzyńskim. 

Potrzeba biologiczna nie wystarczy, by wychować 
dziecko. Natura pomaga nam w nawiązaniu relacji, szczegól-
nie w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. W organizmie 
już w czasie ciąży, ale i po porodzie zachodzą zmiany hormo-
nalne. Utrzymuje się wysoki poziom oksytocyny, czyli hormonu 
odpowiedzialnego za skurcze macicy, ale nie tylko. Oksytocyna 
wzmacnia więź między dzieckiem a mamą. Dalej jednak każda 
kobieta świadomie podejmuje się pełnienia roli matki, ucząc się 
od innych kobiet różnych umiejętności.

Po długim okresie milczenia kobiety wreszcie zabrały głos 
– zdaniem niektórych zbyt hałaśliwie – aby skierować 
wszystkie światła na pragnienia skrywane od wieków i na 
seksistowski ucisk, który był tego przyczyną (…). Freud 
opisał mężczyznę jako osobnika aktywnego, zdobywcze-
go, zmagającego się ze światem zewnętrznym. Kobieta 
pozostawała bierną, masochistycznie nastawioną szafar-
ką miłości w zaciszu domowym, zdolną wspomagać z po-
święceniem swego męża.

Élisabeth Badinter, Historia miłości macierzyńskiej 

Wszystkie kobiety niezależne, aktywne postrzegane 
są jako bardziej męskie. Te, które rezygnują z macierzyństwa, 
wybierając karierę, uważane są za niedojrzałe, regresywne, mające 
niepełną osobowość. Bardzo długo kobieta traktowana była jako 
istota mniej wartościowa od mężczyzny. Nie miała prawa gło-
su, jej cnotą było posłuszeństwo. Inteligencję przypisywano tyl-
ko mężczyznom. Jej status niewiele odbiegał od pozycji dziecka 
w społeczeństwie. W drugiej połowie XX w. kobiety zaprzeczyły 
de�nicjom swojej „natury”. Dowiodły, że nie są ani bierne, ani
masochistyczne. Otworzyły drzwi domów, w których spędzały 
większość czasu. Znalazły miejsce na uniwersytetach, w szpita-
lach, związkach zawodowych. Pokazały, że aktywność i ambicja 
to również cechy kobiece. Zaczęły decydować o sobie, swoim lo-
sie, o posiadaniu dzieci. Dopuściły do głosu pragnienia i potrzebę 
samorealizacji. Zaczęły budować tożsamość w oparciu o szerszy 
wachlarz ról w społeczeństwie, nie tylko w oparciu o rolę matki.



NR 31  /  2014  •  LADY ’S  CLUB 51

Pojęcie „natury kobiecej” zmieniło się. Kobieta, która 
wchodzi w rolę matki, dalej jest kobietą, co wcześniej nie było tak 
oczywiste! Ma swoje kobiece potrzeby, w tym potrzebę atrakcyj-
nego wyglądu i seksu. Ma prawo zostawić dziecko pod opieką, by 
stworzyć przestrzeń na swoje pasje i zainteresowania. Powinna 
w domu zadbać o podział obowiązków, nie brać wszystkiego na 
siebie. Po urodzeniu dziecka następuje podział ról na ojcowską 
i matczyną. Matka rezygnuje z pracy, poświęca swój czas na kar-
mienie piersią, podawanie zupek, mycie, bawienie się z dziec-
kiem, pocieszanie, rozmawianie. Z jednej strony to gesty miłości 
i oddania, z drugiej – o�ara czasu i energii. Ten dar uczyniony
z siebie samej wydaje się naturalny i charakterystyczny dla ko-
biety, ale coraz częściej jest przez nie kwestionowany. Nie znaczy 
to, że chcą zupełnie z tego zrezygnować. Zmierzają ku temu, by 
podzielić to poświęcenie na siebie i partnera. Im bardziej kobieta 
jest zaangażowana w opiekę nad dzieckiem, tym bardziej może 
odczuwać dwoistość ról: macierzyńskiej i kobiecej. Ta pierwsza 
skierowana jest na dom, na wnętrze, a druga na zewnątrz. Mówi 
się o konieczności dopełnienia tych ról, o harmonii.

Rezygnacja z pracy poza domem ma swoje dalsze kon-
sekwencje w postaci przerwania kariery, rozwoju zawodowe-
go, zależności �nansowej od męża, izolacji społecznej. Dla nie-
których kobiet taka sytuacja jest trudna. Coraz więcej nie uznaje 
już domu za swoje królestwo: zatrudniają opiekunki, decydują 
się na opuszczenie pieleszy i dzieci, podejmują pracę. Praca to 
nie tyle konieczność, co sposób na samorealizację i rozkwit oso-
bowości. Im wyższy poziom wykształcenia kobiet, tym chętniej 
decydują się na opuszczenie domu. Macierzyństwo nie jest już 
jedynym aspektem budującym tożsamość kobiety. Sposobów 
na samookreślenie siebie, swojej tożsamości poza rolą matki, 
jest dużo. Kobiety niechętnie rezygnują z kariery zawodowej na 
rzecz dziecka. Jeśli już decydują się na dziecko, to jednak nie sta-
wiają jego dobra nad swoje, co nie znaczy, że nie mają instynktu 
macierzyńskiego. Taka opinia może pochodzić od osób, które 
mają mylne pojęcie o tym, czym jest instynkt macierzyński. 

Macierzyństwo to nie zawsze instynktowne, pier-
wotne zajęcie kobiety. Czasem osobiste ambicje są silniejsze 
niż chęć posiadania dziecka, a mimo to w dalszym ciągu kobie-
ta wykonuje więcej obowiązków domowych. Dlatego kobietom, 
które obserwują zamężne koleżanki z dziećmi, ten etap życia 
może przypominać ciągłą pracę, obowiązki, odpowiedzialność. 
Nie łączą sukcesu i szczęścia z macierzyństwem. Mówią szcze-
rze, że macierzyństwo wiąże się ze zmęczeniem, mniejszą ilo-
ścią wolnego czasu, irytacją, niepewnością, alienacją, depresją. 
Jest to również ogromna odpowiedzialność za rozwój nowego, 
młodego człowieka. Nie każda kobieta jest na to gotowa. 

Powinnam uważać się za całkowicie szczęśliwą mając męża, 
który bardzo mnie kocha i dziecko miłe i zdrowe. A jednak 
czasami – możecie mnie zbesztać – ponieważ mam umysł 
niespokojny i nienasycony, wydaje mi się, że czegoś mi 
brak. Moje życie stało się do tego stopnia fizycznie ogłupia-
jące, że nie mam już czasu, żeby myśleć, żeby żyć lepszym 
życiem (...). U kołyski mojego ukochanego maleństwa zło-
żyłam w ofierze naprawdę wszystko, co kochałam: lektury,
godziny pracy, wszystko, co niegdyś wypełniało mi życie.

Madame Guitton, mama �lozofa Jeana Guittona

Przytoczę kilka wypowiedzi kobiet zaczerpniętych z książki 
Élisabeth Badinter Historia miłości macierzyńskiej. W rozmo-
wach z kobietami często słyszę podobne wypowiedzi. Prawdo-
podobnie niejedna mama powie: „Jak dobrze, że nie tylko ja tak 
myślę! A sadziłam, że to ze mną coś nie w porządku”: Są dni, 
kiedy człowiek dałby wiele, żeby ich nie mieć, chciałoby się je 
wszystkie pozabijać. Przez długie lata żyłam tylko obowiązkami, 
do tego stopnia, że sama już nie wiedziałam co lubię. Zostałam 
przez nie wyssana, są dni kiedy mam ich powyżej uszu, kiedy 
chciałabym być sama ze sobą. Matka jest dojną krową, którą doi 
się bez przerwy aż do zupełnego wyczerpania. Dzieci mnie wy-
pompowały, nie pozostawało mi już nic z mojej żywotności.

Innym wyzwaniem związanym z pogodzeniem roli 
matki i kobiety są oczekiwania co do wyglądu i za-
chowań. Zdarza się, że kobieta, która staje się matką, zaczyna 
mniejszą uwagę przykładać do swojego wyglądu. Szczególnie je-
śli dużo czasu spędza w domu. A gdy wychodzi, to w co powin-
na się ubrać? Czy wypada jej zakładać rzeczy, które nosiła przed 
ciążą? Czy młoda mama może sobie pozwolić na seksowny, 
atrakcyjny wygląd? Odpowiedzi twierdzące nie dla wszystkich 
będą oczywiste. W niektórych kręgach podkreślanie kobiecości 
może spotkać się z nieprzyjemnymi komentarzami. A czy matce 
wypada iść na imprezę i napić się piwa z przyjaciółmi? Czy może 
tak po prostu wyjechać na weekend bez dziecka i pochodzić po 
górach, jak to robiła, nim urodziła dziecko? Czy kobiety, którą 
nie chcą mieć potomstwa, przejawiają jakiś rodzaj zaburzeń?

Wiele kobiet obawia się urodzenia dziecka niepełno-
sprawnego. Im później zapada decyzja o urodzeniu dziecka, 
tym większe ryzyko urodzenia dziecka na przykład z zespo-
łem Downa. Dużo młodych par nie decyduje się na dziecko 
z powodów ekonomicznych. Mogą do tego dochodzić negatyw-
ne doświadczenia z domu rodzinnego i lęk przed powtórzeniem 
jakiegoś schematu. Może pojawić się obawa, że skoro ja nie do-
świadczyłam miłości ze strony mamy, to czy będę w stanie prze-
kazać ją mojemu dziecku? Nie można oceniać pochopnie kobiety, 
która mówi „nie chcę dziecka”. Za tym może kryć się naprawdę 
skomplikowana i złożona sytuacja. Poza tym zdecydowanie le-
piej, kiedy decyzja o posiadaniu dziecka jest w pełni świadoma. 
To zbyt odpowiedzialne zadanie, by ulegać presji społecznej. 

KOCHANE CZYTELNICZKI. A jak u Was wyglądały pierwsze tygo-
dnie, miesiące po urodzeniu dziecka? Opiszcie swoje przeżycia i przyślijcie 
na adres redakcji: Magazyn Lady’s Club, ul. Sucha 32, 43-309 Bielsko-Bia-
ła. Wspomnienia i re�eksje można także przysyłać drogą elektroniczną:
s.bubin.ladysclub@gmail.com. Najciekawsze teksty zostaną nagrodzone 
i opublikowane w kolejnych wydaniach naszego magazynu.

Katarzyna Ziemer 
Psycholożka o specjalności klinicznej. 
Ukończyła Śląską Szkołę Trenerów 
Gniazdo i Akademię Edukacji na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju. Odbyła 
roczne szkolenie w Polskim Instytucie 
Psychoterapii Integratywnej. Aktualnie 
studiuje w Polskim Instytucie Psycho-
terapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. 
Interesują ją interakcje pomiędzy procesami psychicznymi a zdro-
wiem �zycznym, zarówno w obszarze zdrowia, jak i pro�laktyki. Jest
wolontariuszką w stowarzyszeniu Dress for Success Polska.
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EKSPERCI BWS IM. J. TYSZKIEWICZA RADZĄ

SKÓRA MŁODA I JĘDRNA
MAGAZYN LADY’S CLUB  ROZMAWIA Z MAGDALENĄ PYCLIK ,  KOSMETOLOGIEM

Dlaczego wiele osób ma kłopoty 
skórne?
Żyjemy w ciągłym stresie i pośpie-
chu, w niespotykanym wcześniej 
tempie. Działa na nas mnóstwo 
czynników, w tym także chemicz-
nych. Nerwowy tryb życia prowadzi 
do zaburzeń metabolizmu i nasile-
nia procesów wolnorodnikowych. 
Stan naszej skóry jest odzwiercie-
dleniem tego, w jaki sposób odży-
wiamy się i jaką pielęgnację stosu-
jemy.

Co najbardziej wpływa na starze-
nie się skóry?
Zagadnienie jest złożone. Wszyst-
kich czynników nie sposób wy-
mienić. Ważną rolę odgrywają pre-
dyspozycje genetyczne. Niezwykle 
istotne są również czynniki, które 
w pewnym zakresie pozostają pod naszą kontrolą, a więc 
egzogenne. Należy wśród nich wymienić: tryb życia, śro-
dowisko (promieniowanie UV, skażenie powietrza, gleby, 
wody), sposób odżywiania, aktywność życiową, poziom 

stresu, pielęgnację domową i pro-
fesjonalną w gabinecie kosmetycz-
nym. Szybsze starzenie skóry zwią-
zane jest ze słabnącymi z wiekiem 
zdolnościami do regeneracji komó-
rek. Wszystkie szkodliwe czynniki 
przyczyniają się do powstawania 
wolnych rodników, które nieod-
wracalnie niszczą struktury ko-
mórkowe skóry. Uszkadzają białka 
(kolagen, elastynę) odpowiedzialne 
za jej sprężystość i elastyczność.

Czy w warunkach domowych mo-
żemy pozytywnie wpływać na stan 
naszej skóry?
W pierwszej kolejności należy za-
dbać o prawidłowy sposób odżywia-
nia się. Dobra dla nas i naszej skóry 
jest żywność ekologiczna, nieprze-
tworzona, dostarczająca wszystkich 

niezbędnych substancji odżywczych. Istotna jest ilość wypi-
janej wody, która wypłukuje toksyny z organizmu. Niezwy-
kle ważny jest także higieniczny tryb życia. Mam na myśli 
korzystanie ze świeżego powietrza, uprawianie sportu. Nie 
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MAGDALENA PYCLIK
Kosmetolog, egzaminator, szkoleniowiec marki organicznej 
Ilcsi. Właścicielka gabinetu kosmetycznego Pretty Women 
w Pszczynie. Wykładowca Bielskiej Wyższej Szkoły im.  
J. Tyszkiewicza, kierunek kosmetologia o specjalności wizaż 
i kreowanie wizerunku oraz odnowa biologiczna. Trener  
Instytutu Wiedzy Praktycznej przy BWS.

musi to być intensywna forma wysiłku �zycznego, wystarczą
spacery, basen, nordic walking, pilates. Dla osób narażonych 
na duży stres odpowiednie są zajęcia z jogi. Techniki relaksa-
cyjne w jodze niwelują napięcia i poprawiają samopoczucie. 
Z kolei ćwiczenia rozciągające i wzmacniające uelastyczniają 
kręgosłup i układ kostny, działają wzmacniająco na mięśnie 
i pobudzają działanie narządów wewnętrznych.

Zatem jak pielęgnować skórę na co dzień?
Panie muszą pamiętać o codziennym dokładnym demaki-
jażu i tonizacji. Nawet jeśli nie stosujemy makijażu, ważne 
jest, żeby nie zapominać o tej czynności. Ma ona na celu 
usuniecie zabrudzeń zewnętrznych, wydzielin organizmu, 
i daje możliwość przyjęcia składników aktywnych ze sto-
sowanych kremów. W doborze kremów, odpowiednich do 
rodzaju i problemów naszej skóry, może pomóc kosmetolog 
bądź kosmetyczka. Jeżeli chcemy wpłynąć na przedłużenie 
młodości skóry, należy stosować ochronę przed promie-
niami słonecznymi. Promieniowanie UV przyczynia się do 
uszkodzeń warstw skóry i co za tym idzie – przedwczesne-
go jej starzenia się. Należy pamiętać również o pielęgnacji 
delikatnej skóry okolic oczu i o preparatach nawilżająco-
-regenerujących na twarz, szyję i dekolt. Kremy w codzien-
nej pielęgnacji mają utrzymać równowagę wodno-lipidową 
w naskórku.

Na co warto zwrócić uwagę i z jakich zabiegów korzystać 
w salonach kosmetycznych i ośrodkach SPA?
Przede wszystkim trzeba dowiedzieć się, na bazie jakich pro-
duktów wykonywane są zabiegi. Istotne dla naszego zdro-
wia i cery są preparaty posiadające certy�kat stowarzyszenia
BDIH, potwierdzający, że dany specy�k nie zwiera syntetycz-
nych środków konserwujących, zapachowych i barwiących 
oraz żadnych składników na bazie oleju zwierzęcego lub 
mineralnego. Warto przynajmniej raz w miesiącu wspomóc 
skórę pielęgnacją gabinetową, indywidualnie przygotowaną 
i dobraną do potrzeb naszej cery. Polecam wszystkie formy 
złuszczania mechanicznego i chemicznego, które mają wpływ 
na zachowanie młodej, jędrnej i jednolitej cery. Natomiast na 
rewitalizację, pobudzenie procesów regeneracyjnych skóry, 
korzystnie wpływają zabiegi mezoterapii igłowej i mikroigło-
wej. Zabiegi stymulujące mają na celu pobudzenie zakłóco-
nych procesów �zjologicznych skóry. Środki pielęgnacyjne
oddziałują na zasadzie kuracji szokowej. Zmuszają skórę do 
samoleczenia, regeneracji. Jeżeli dysponujemy mniejszym bu-
dżetem, możemy zdecydować się na niedoceniany, a w moim 
przekonaniu jeden z najważniejszych sposobów na prawi-
dłową pielęgnację cery – masaż twarzy, szyi i dekoltu. Tego 
typu zabiegi w naturalny sposób odmładzają skórę poprzez jej 
dotlenienie i odżywienie. Masaż kosmetyczny niewątpliwie 
korzystnie wpływa na lepsze samopoczucie. Tak więc istnieje 
wiele działań, dzięki którym, mimo niekorzystnych uwarun-
kowań cywilizacyjnych, możemy zachować zdrową i zadbaną 
skórę oraz dobre samopoczucie na co dzień.

Dziękujemy za rozmowę.

EKSPERCI BWS IM. J. TYSZKIEWICZA RADZĄ
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TWARDE PRAWO, ALE PRAWO – MAWIALI RZYMIANIE (DURA LEX SED LEX). NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI, NIE 
JEST TAKŻE OKOLICZNOŚCIĄ ŁAGODZĄCĄ. TE REGUŁY NABIERAJĄ SZCZEGÓLNEJ WAŻNOŚCI, GDY JESTEŚMY W OB-
CYM KRAJU. ILE TO RAZY ZA GRANICĄ POPADALIŚMY W KŁOPOTY Z PRAWEM?! WYJEŻDŻAMY BEZ PRZYGOTOWANIA 
I ZNAJOMOŚCI PODSTAWOWYCH REGUŁ POSTĘPOWANIA, A GDY POJAWIĄ SIĘ KŁOPOTY, STAJEMY PRZED KOLEJNĄ 
BARIERĄ – JĘZYKOWĄ, BO WIELU WYJEŻDŻAJĄCYCH NIE ZNA ŻADNEGO JĘZYKA OBCEGO! W DANII PROBLEMY 
WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA I NIEZNAJOMOŚCI JĘZYKA MOGĄ BYĆ SZCZEGÓLNIE BOLESNE.

CO SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM? 

NA KŁOPOTY KRYSTYNA

Z KRYSTYNĄ MACHHOLDT ,  WŁAŚCICIELKĄ FIRMY  
MACHHOLDT-CONSULT, OFERUJĄCEJ POMOC W KOMPLEKSOWYM ROZWIĄZY WANIU 

PROBLEMÓW INTEGRACYJNYCH, ROZMAWIA KRZYSZTOF KOZIK     

Z jakimi problemami  borykają się nasi 
rodacy i z czego one wynikają?
Polacy przyjeżdżający do Danii w więk-
szości nie znają podstaw duńskiego pra-
wa, nie wiedzą, jak tutaj wszystko funk-
cjonuje. Wielu z nich już na początku ma 
problemy. Typowi ignoranci nie reagują 
na przychodzące do nich urzędowe listy, 
bo nie znają języka. Listy nawarstwiają 
się, niezapłacone rachunki też, i dopiero 
gdy mają nóż na gardle, szukają szybko 
pomocy, zwłaszcza gdy grożą im kary 
pieniężne, bardzo wysokie. Specjalną 
grupą Polaków są ryzykanci, działający 
na dwa uda: „albo się uda, albo się nie 
uda”. Chodzi głównie o korzystanie z samochodów na ob-
cych rejestracjach i rozliczanie dojazdów do pracy (nie mają 
adresu w Danii, a rozliczają diety dojazdowe!). Nie zawsze 
takie ryzyko się opłaca i bywa źródłem poważnych proble-
mów. Specy�czną grupę stanowią oszukani przez pracodaw-
ców – zarówno duńskich, jak i polskich, bo właśnie na styku 
pracownik-pracodawca pojawia się coraz więcej spraw. 

Jak rozwiązywać pojawiające się problemy?
Wielu można uniknąć. Wystarczy przed wyjazdem poświęcić 
trochę czasu, zajrzeć do internetu, gdzie jest sporo informa-
cji o zalegalizowaniu pobytu, warunkach pracy, o tym, jak 
powinna wyglądać właściwa umowa o pracę, prawach i obo-
wiązkach pracowników i pracodawców, urlopach, emerytu-
rach, związkach zawodowych. Już na miejscu, w Danii, dobrze 
też poznać kogoś (osobę lub �rmę), kto pomoże, gdy pojawią
się problemy.

Czyli kogoś takiego jak ty?
Tak. Początkowo pomagałam nieo�cjalnie tym, którzy mnie
o to prosili. Spraw i problemów było z biegiem czasu coraz 
więcej, aż wreszcie 4 lata temu założyłam �rmę, by działać

o�cjalnie i na większą skalę. Taka była
wtedy potrzeba. Okazało się, że ilość 
spraw i problemów, które trzeba rozwią-
zywać, wcale nie maleje. 

Z jakimi zagadnieniami zwracają się do 
ciebie rodacy?
Ze wszystkimi, które wiążą się z pracą 
i pobytem w Danii. Ludzie proszą mnie 
o tłumaczenia listów urzędowych i pisanie 
odpowiedzi. Pomagam w załatwianiu po-
zwoleń na poruszanie się samochodami na 
polskich rejestracjach, kontaktach z gmi-
ną, w rozwiązywaniu kon�iktów z praco-
dawcą i pomiędzy grupami pracowników 

(sprawy, w których jedna grupa Polaków występuje przeciw 
drugiej też się zdarzają i nie należą do rzadkości). Wery�kuję
także umowy o pracę i najmu mieszkania. W większości to 
sprawy kompleksowe, wielowątkowe, wymagające pełnego 
zaangażowania i sporych umiejętności negocjacyjnych. Po-
magam także właściwie rozliczyć się ze SKAT-em, Duńskim 
Urzędem Podatkowym. Niektóre sprawy, te zgłoszone zbyt 
późno, są czasochłonne, a ich rozwiązanie wymaga sporej de-
likatności i rozwagi. Ważny jest dobór właściwych  argumen-
tów i powołanie się na odpowiednie przepisy prawa. Ostatnio 
zwróciło się do mnie z prośbą o pomoc troje Polaków, których 
okradziono (to nowy problem, z którym wcześniej nie mia-
łam do czynienia). Okazało się, że ich umowa ubezpieczenia 
mieszkania zawierała wiele informacji szczegółowych, doty-
czących dokumentowania takich zdarzeń, o czym zaintereso-
wani nie wiedzieli w momencie jej podpisywania. To wszyst-
ko, co było napisane drobnym drukiem, nie zostało właściwie 
przetłumaczone i teraz mają ogromny problem dotyczący do-
kumentacji fotogra�cznej skradzionych przedmiotów. Wielu
ludziom wydaje się, że gdy mają ubezpieczone mieszkanie, 
wystarczy zgłosić szkodę i �rma wypłaci stosowne odszko-
dowanie. Nic bardziej mylnego. Umowa ubezpieczenia często 

KRYSTYNA MACHHOLDT
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nie obejmuje wielu przypadków i dopiero gdy dochodzi do 
zdarzenia, okazuje się, co jest warta.

Najtrudniejsze sprawy, jakie prowadziłaś?
Nie ma łatwych. Wszystkie sprawy, z jakimi przychodzą do 
mnie Polacy, są trudne, ale jedna z nich szczególnie zapadła 
mi w pamięć. Chodziło o zgon Polaka, lecz nie w wypadku. 
Cała rodzina zmarłego była w Polsce i przyszło mi praktycz-
nie załatwiać wszystko od początku do końca, a musiałam 
ze względu na charakter zdarzenia postępować delikatnie 
i z ogromną rozwagą, aby swoim działaniem nie urazić żad-
nej ze stron. Chodziło nie tylko o załatwienie wszystkich 
papierków, lecz także o odzyskanie należnych pieniędzy od 
pracodawcy i odszkodowania. Całą tę skomplikowana pro-
cedurę udało mi się doprowadzić do końca.

Na koniec kilka praktycznych rad dla wyjeżdżających.
Nie wolno ignorować żadnych przychodzących pism, 
szczególnie urzędowych, bo mogą one dotyczyć zarówno 
spawy błahej (oferta reklamowa), jak i poważnej, niosącej 
za sobą poważne, a często również kosztowne konsekwen-
cje. Zawsze dobrze wiedzieć, co jest w środku. Nie czekaj-
cie na ostatnią chwilę, bo może być za późno na odkrę-
cenie sprawy. Nie zwlekajcie z rozwiązaniem problemów, 
żeby potem nie żałować. Przed przyjazdem do Danii warto 
poświęcić trochę czasu i poszukać niezbędnych informa-
cji. Wszystkie dokumenty, które przywozicie ze sobą, na-
leży szybko przetłumaczyć, bo Duńczycy nie chcą doku-
mentów w języku, którego nie rozumieją. I ostatnia rada 
– uczcie się duńskiego lub angielskiego, jeśli tylko macie 
możliwości.

JUST HAIR. JUST IWONA
***

PRZEPROWADZONA NIEDAWNO W POLSCE DIAGNOZA SPOŁECZNA WYKAZAŁA, ŻE NAJBARDZIEJ ZADOWOLONĄ ZE 
SWOJEJ PRACY GRUPĄ ZAWODOWĄ SĄ... FRYZJERZY. NIE WIEM, JAK TO JEST W DANII, LECZ Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ 
IWONĘ OSTROWSKĄ, POLSKĄ FRYZJERKĘ Z FREDERIKSBERGU (DZIELNICA KOPENHAGI) DO TEJ KATEGORII ZALICZYĆ 
NALEŻY. Z POWODZENIEM SIĘGA WYŻEJ I NIE BOI SIĘ NOWYCH WYZWAŃ. OD 11 LAT W DANII REALIZUJE SWOJE 
CELE I SPEŁNIA MARZENIA.

IWONA OSTROWSKA

Jej przygoda z fryzjerstwem zaczęła się 
19 lat temu w Słupsku, gdzie zaczynała 
jako uczennica i gdzie po zdobyciu dy-
plomu czeladniczego otworzyła własny 
salonik. 10 lat temu zostawiła wszystko, 
zamknęła lokal i wyjechała do Danii.  Tu 
przeszła dobrą szkołę – zarówno życia, 
jak i zawodu. Zbierała doświadczenia 
i uczyła się w renomowanych kopenha-
skich salonach fryzjerskich (m.in. Klip-
pestuen Z), a marka L’Oreal stała się jej 
bliska. Nie lubi stać w miejscu, ciągle się 
uczy, dokształca, bo stanąć w miejscu, 
to zostać w tyle; co najmniej raz w roku 
uczestniczy w szkoleniach i kursach zawodowych, aby być 
o krok przed innymi.  Strzygła także prywatnie, bo kocha to, 
co robi, a każdy klient jest dla niej ważny.
Myślała przy tym, by jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. I roz-
winęła. Swój salon fryzjerski Just Hair (bo właśnie włosy, mę-
skie i damskie, są dla niej najważniejsze, 
a potra� z włosami robić cuda) ulokowała
w tym samym lokalu, co Lady’s Club Karo-
liny Kiełmuć przy Smalegade 26 (Karolina 
szukała fryzjerki do współpracy). Każda 
z nich prowadziła �rmę na swój rachunek,
a czynsz i opłaty dzieliły po połowie.                                       
Zdarza się jednak, że los daje nam kolej-
ną szansę, by jeszcze coś zmienić w życiu. 

Taka okazja – tani lokal w pobliżu – tra-
�ła się Iwonie i skorzystała z niej, tym
bardziej, że została sama, bo Karolina, 
z którą do niedawna prowadziła fryzjer-
ski salon, przeniosła się w inne miejsce. 
Jej wieloletnia przyjaciółka, Ewa Żeli-
chowski, znalazła niedaleko, przy Nordre 
Fasanvej 127 (też na Frederiksbergu) tani 
lokal do wynajęcia. Przed Iwoną stanę-
ło kolejne wyzwanie, bo pomieszczenie 
wyglądało jak rudera i wymagało nie 
tylko adaptacji, ale i sporego remontu. 
Iwona nie została z tym sama. Jej znajo-
mi i przyjaciele – a ma ich sporo, bo jest 

osobą sympatyczną i otwartą na drugiego człowieka – na 
wieść o tym skrzyknęli się i przez prawie miesiąc pomagali 
jej w remoncie. Pomagali, co budzi szczególny szacunek, za 
darmo! Brat i siostra Ewy (przyjechali z Polski) wraz z nią 
włączyli się w dzieło przywrócenia rudery do użytku. Nikt 

nie liczył godzin i wylanego potu. Osią-
gnęli, co dla innych nieosiągalne, sukces. 
5 października 2013 interes ruszył i teraz 
z Ewą Żelichowski (tą, która znalazła lo-
kal) prowadzą swoje biznesy.    

Iwona strzyże nie tylko polskie głowy; 
odwiedzają ją także Dunki, Duńczycy 
i przedstawiciele innych nacji. Ma stałych 

POLSKI SALON FRYZJERSKI PRZY NORDRE  
FASANVEJ W KOPENHADZE



klientów od 6 lat, kiedy świadczyła usługi jeszcze w domu. 
Pracuje od początku na produktach �rmy Subtil. Aby sko-
rzystać z jej usług, trzeba się zapisywać, a zwykły klient z uli-
cy może liczyć tylko na szczęście albo tak zwane okienko. 

Ewa (w Danii od 1993) jest 
certyfikowaną medycznie 
kosmetolożką i terapeutką. 
Obroniła niedawno w Art 
Of Beauty w Kopenhadze 
– oczywiście po duńsku 
– pracę na temat chirur-
gii plastycznej twarzy. 
Ukończyła jedną z dwóch 
najlepszych szkół kosme-
tologicznych w Skandyna-
wii. Dermoterapia (czyli 
rozwiązywanie problemów 
skórnych) stała się jej koni-

kiem i całkowicie się jej poświęca. W swojej pracy uży-
wa środków firmy Medex. O ich jakości i skuteczności 
świadczy choćby to, że używane są w Danii na oddziałach 
szpitalnych. Jest głodna wiedzy i nowinek. Co najmniej 
raz w miesiącu bierze udział w szkoleniach z zakresu te-
rapii, organizowanych przez Medex Institut. W niedale-
kiej przyszłości planuje rozszerzenie usług o zabiegi typu 

Kopenhaga, w lipcu 2014

KRZYSZTOF KOZIK   
Ślązak z urodzenia (1954, Katowice), 
bielszczanin z wyboru (od 1978), dzien-
nikarz i publicysta z zamiłowania. Ab-
solwent Wydziału Techniki UŚ, kieru-
nek: informacja naukowo-techniczna. 
Pracował w przemyśle, administracji 
państwowej i służbie zdrowia. Przewod-
nik beskidzki I kl. Autor książek „Wę-
gierska Górka – Westerplatte Południa” i „60 lat zorganizo-
wanej turystyki polskiej na ziemi bielsko-bialskiej”. Publikuje 
w „Funduszach Europejskich”, „Europrojektach PL”, „Pracy 
i nauce za granicą”, „Gazecie Prawnej – Poradniku Emigran-
ta”. Od 8 lat mieszka i pracuje w Danii. Członek założyciel 
Polskiego Klubu Związkowego Kolega przy Zrzeszeniu Zawo-
dów Budowlanych, inicjator i kierownik punktu konsultacyj-
no-informacyjnego przy Polskim Stowarzyszeniu Ognisko, 
członek Rady Konsultacyjnej ds. Polonii przy Ambasadzie 
RP w Kopenhadze. Publikuje także w mediach polonijnych 
(www.polonia.dk). 

***

EWA ŻELICHOWSKI

spa na ciało, zabiegi parafinowe na dłonie i stopy. Ewa też 
się ciągle uczy. Aktualnie uchodzi na 600-godzinny kurs, 
który zakończy się uzyskaniem Business Experience Di-
ploma z zakresu dermoterapii.  

• przebadane i dopuszczone do rynku
• certyfikowane w Niemczech
• niealergiczne, w pełni bezpieczne
• do stosowania przed i po makĳażu
• przystępna cena

MAGIC STRIPES już w Polsce!
HIT na naszym rynku kosmetycznym

Wyłączny dystrybutor: TERESA BIEL, Bielsko-Biała, tel. 882 048 110, e-mail: teresa.biel@vp.pl

64 sztuki w małym lub średnim opakowaniu

MAGICZNE PLA STRY NA OPADAJĄCE POWIEKI

• optyczna korekta powiększenia oczu
• skuteczne przeciw opadającym powiekom
• lifting powiek bez skalpela
• fantastycznie napięta skóra
• rewolucyjne możliwości dla poprawy urody
• sprawdzone dermatologicznie

REKLAMA
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W DOMU KULTURY IM. WIKTORII KUBISZ W BIELSKU-BIAŁEJ CZYNNA JEST WYSTAWA MALARSTWA „MAŁY WIEDEŃ. 
DIALOG Z PRZESZŁOŚCIĄ”. JEJ AUTORKĄ JEST MARIA POSŁUSZNA, ABSOLWENTKA PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK 
PLASTYCZNYCH IM. JULIANA FAŁATA W BIELSKU-BIAŁEJ (SPECJALIZACJA TKACTWO ARTYSTYCZNE) I WYDZIAŁU AR-
TYSTYCZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE (SPECJALIZACJA MALARSTWO SZTALUGOWE). PROJEKT OGLĄ-
DANY W GALERII „NA PIĘTRZE” W KUBISZÓWCE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY JAKO STYPENDIUM W DZIEDZINIE KULTURY 
I SZTUKI MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE WYSTAWY NASTĄPI 10 WRZEŚNIA O GODZ. 18.

MAŁY WIEDEŃ
ROZMOWA Z MARIĄ POSŁUSZNĄ ,  BIELSKĄ MALARKĄ

Jest pani bielszczanką?
Tak, w pierwszym pokoleniu. Moi rodzice nie pochodzą 
stąd, ale ja urodziłam się w Bielsku i kocham to miasto. 
Cztery razy wracałam do Bielska z dłuższych pobytów za 

granicą. Ze Stanów, Anglii, Hiszpanii. Przyciąga jak magnes. 
Z każdym powrotem widziałam, jak bardzo jest dynamiczne 
i wciąż się zmienia.

Skąd pomysł na cykl „Dialog z przeszłością”?
Dwa lata temu dowiedziałam się o stypendium miasta i po-
myślałam, że dobrze byłoby namalować obrazy inspirowane 
aktualnym wyglądem starych bielskich budynków. Chodzi-
łam po mieście, robiłam zdjęcia najbardziej reprezentatyw-
nych budowli i malowałam. Obrazy zestawiłam z różnymi 
motywami ze zdjęć archiwalnych sprzed wieku. Tak powsta-
ła wizja tego, co było kiedyś, z tym, co jest obecnie. Dlatego 
„Dialog z przeszłością”.

Proszę wyjaśnić, dlaczego Mały Wiedeń?
Bielszczanie wiedzą, bo to określenie funkcjonuje do dzi-
siaj. Okres największego rozwoju obu miast, Bielska i Bia-
łej (Bielsko leżało na skraju Księstwa Cieszyńskiego, a Biała 
była częścią Galicji) zaczął się w 1855. Elity bielskie, zapa-
trzone w ówczesną swoją stolicę, Wiedeń, czerpały z cesar-
sko-królewskiej Austrii inspiracje, ściągały znad Dunaju, 
z monarchii, wziętych architektów. Rok 1855 zapoczątkował Zd
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ŚRÓDMIEŚCIE BIELSKA STO LAT TEMU: WZGÓRZE I ÓWCZESNY PLAC GIEŁDY (DZIŚ PLAC SMOLKI)
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rozwój, który trwał nieprzerwanie do 1905. W ciągu półwie-
cza powstał nowoczesny ośrodek z wodociągami, gazownią, 
teatrem, tramwajem elektrycznym, koleją żelazną. To, co 
mamy w Bielsku dzisiaj, zapoczątkowały tamte lata.

Przy okazji tego projektu odrobiła pani lekcję historii?...
To pasjonujące, kiedy człowiek sobie uświadomi, jak wiele 
w tak krótkim czasie zrobili ówcześni bielszczanie. W 1855 
połączyli miasto koleją żelazną z Czechowicami, dzięki 
czemu uzyskali dostęp do Krakowa, Wiednia, całych Au-
stro-Węgier i Europy. Stację nazwali już wtedy Bielsko-Bia-
ła, co wywołało liczne sprzeciwy, bo oznaczało symbolicz-
ne połączenie obu miast znad rzeki Białej. W 1871 odbyła 
się w Bielsku i Białej wielka wystawa przemysłowa, będą-
cą świadectwem błyskawicznego uprzemysłowienia dwu 
miast. Do Bielska napływali ludzie z całej Europy. Rozwi-
jające się fabryki sukiennicze tworzyły nowe miejsca pracy, 
a co za tym idzie konieczność budowy nowych mieszkań. 
W ciągu kilku lat powstały nowe szkoły, gmachy użytecz-
ności publicznej, synagoga, kamienice mieszczańskie, wille 
bogatych przemysłowców. Droga prowadząca w kierunku 
nowego dworca stała się główną aleją reprezentacyjną Biel-
ska.

Nowa zabudowa wzorowana była na architekturze Wied-
nia?
Elity bielskie świadomie tworzyły Mały Wiedeń na obrzeżach 
cesarstwa. Twórcami nowego wizerunku miasta byli Karol 
Korn, architekt pochodzenia żydowskiego, i Salomon Pol-
lak, �nansista, działacz społeczny i lokalny polityk. W latach
1855-1864 nastąpiła wielka przebudowa zamku Sułkowskich 
według projektu Jana Pötzelmeyera. Miasto błyskawicznie 
dostosowało się do współczesności, wprowadzając nowinki 
techniczne. W 1850 podłączono Bielsko do państwowej sieci 
telegra�cznej, w 1864 powstała gazownia, w 1884 urucho-

miono centralę telefoniczną (jedną z pierwszych w Austro-
-Węgrzech) i oświetlenie łukowe. W 1893 powstała trzecia 
na ziemiach polskich elektrownia. W 1895 rozpoczęły dzia-
łalność wodociągi, a 11 grudnia 1895 w pierwszy kurs ruszył 
tramwaj elektryczny. W 1898 wybudowano budynek Poczty 
Głównej. Projekt nawiązuje do typowych gmachów pocz-

towych w Austrii. Wraz z rozwo-
jem przemysłowym szedł w parze 
rozwój kulturalny i intelektualny. 
W 1813 powstał Teatr Miejski, 
obecnie Teatr Polski. Projekt wy-
konał wiedeński architekt Emil von 
Forster, wzorując się na Operze 
Wiedeńskiej i Teatrze Narodowym 
w Budapeszcie.

Czy pokazując Mały Wiedeń nie 
sugeruje pani, że tutaj czas zatrzy-
mał się w miejscu?
Skądże! Miasto się rozwija. Obec-
nie Bielsko-Biała – jako jeden or-
ganizm miejski – nieustanie się 
zmienia, a prace konserwatorskie 
odświeżyły wygląd centrum, które 
swój zasadniczy wizerunek uzyska-
ło w ciągu niespełna 50 lat drugiej 
połowy XIX wieku i które jest perłą 
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w koronie miast naszego regionu. Nic dziwnego, że chętnie 
odwiedzają nas turyści i inwestorzy.

Ten cykl obrazów będzie miał charakter otwarty?
Nie, składa się z 9 obrazów i jest kompozycją zamkniętą. 
Na wystawie jest również 12 fotogra�i ukazujących archi-
tekturę Bielska i Białej z lat 1855-1900. Okres ten wprowa-
dził miasto, jak mówiłam, we współczesność. Na przemian 
z fotogra�ami wystawiłam 9 prac malarskich, które ukazują
odrestaurowaną architekturę Bielska-Białej. Te obiekty to 
wizytówki Bielska i duma mieszkańców. Należą do nich Te-
atr Polski, Ratusz, kamienice przy ul. 11 Listopada, gmach 
Poczty Głównej, dworzec główny, willa Teodora Sixta, cała 
ul. 3 Maja, zamek Sułkowskich i Bielska Szkoła Przemy-
słowa. Wraz z pracami malarskimi i wydrukami fotogra�i
prezentuję obrazy beskidzkiej przyrody, bo przecież mia-
sto tonie w zieleni, otoczone jest górami i lasami, przez co 
stało się dodatkowo atrakcyjne. Ludzie przyjeżdżają do nas 
w sprawach biznesowych i chętnie zostają kilka dni dłużej, 
żeby nacieszyć oczy niepowtarzalnym krajobrazem. 

Zastosowała pani oryginalną technikę. Proszę zdradzić kil-
ka jej tajemnic.
To moja autorska technika: akryl, olej i elementy drapane 
dłutem rzeźbiarskim. Na desce, nie na płótnie. Kryję ją na 
czarno, później robię narzut białą farbą, a dopiero na tym 
maluję. Powstaje ciekawa faktura. Ta technika jest wynikiem 
zamiłowania do malarstwa średniowiecznego, tablicowego 
(proszę nie mylić z pisaniem ikon), renesansowego i impre-
sjonizmu. Ze średniowiecza mam tablice i rylec (w wiekach 
średnich używano go do robienia aureoli świętych), z rene-
sansu wzięłam ciemne podmalowania i szukanie światła bie-
lą, a dopiero później kolorem. Te elementy wykorzystałam 
do zagospodarowania przestrzeni. A impresjonizm? Z fran-
cuskiego impression, wrażenie. Można powiedzieć, że szuka-
łam wrażenia zabytkowych budynków. Wizji autorskiej po-
przez zmiksowanie różnych technik. Każdy artysta ma swoją 
paletę, kolorystyka płynie z duszy człowieka. Tak widziałam 
te budowle i tak je namalowałam. Malowanie to moja pasja, 
bez której nie umiem żyć. 

Na pani obrazach nie ma jednak ludzi.

REKLAMA

Najbardziej interesowała mnie architektura. Gdybym skupi-
ła się na sylwetkach, rozproszyłabym uwagę widza. Ludzie są 
na starych zdjęciach.

Wystawa jest bardzo bielska. Ma szansę zaistnieć gdzie 
indziej?
Na pewno w innych miastach województwa śląskiego, po-
nieważ promuje nasz region, jeden z ważniejszych ośrod-
ków kulturalnych i turystycznych. Jeśli widzom się spodoba, 
przyciągnę do Bielska-Białej kolejnych turystów.

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ STANISŁAW BUBIN
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MARIA DASZCZYK-BIERNAT 

TEMATYKA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI SPOŁECZNYMI DO ŁATWYCH NIE NALEŻY: GĄSZCZ PRZEPISÓW, URZĘD-
NICZYCH SFORMUŁOWAŃ, RÓŻNORODNYCH POJĘĆ, ODMIENNYCH SYSTEMÓW DLA RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH... 
TO WSZYSTKO RACZEJ NIE SPRZYJA ZDOBYWANIU WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH. BRAK PODSTAWO-
WYCH, RZETELNYCH INFORMACJI PRZEKŁADA SIĘ NA WIELE MITÓW I STEREOTYPÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OBIEGU 
SPOŁECZNYM, CHĘTNIE, NIESTETY, UTRWALANYCH PRZEZ ŻERUJĄCE NA EMOCJACH TABLOIDY.

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OPIERA SIĘ NA ZAŁOŻENIU, ŻE PRACUJĄCY BIORĄ NA SIEBIE UTRZYMANIE WSZYSTKICH EMERYTÓW I RENCISTÓW

– OBALAMY MITY

Do czego potrzebna nam zna-
jomość systemu ubezpieczeń 
społecznych? Czy z tej wiedzy 

odnosimy jakiekolwiek korzyści? Otóż 
bez elementarnej znajomości tematu 
trudno być pełnoprawnymi i świado-
mymi uczestnikami systemu. Jeśli nie 
będziemy znać swoich praw i obowiąz-
ków, łatwo możemy popaść w tarapaty. 
Spróbujmy przyjrzeć się kilku najczę-
ściej powielanym, stereotypowym opi-
niom. A zatem – prawda czy fałsz?

MIT 1. Po co w ogóle ubezpieczenie 
społeczne? Potra�ę sam zadbać o sie-
bie, swoją rodzinę i naszą przyszłość.  
Osobom, które prezentują taką postawę, 
proponuję zadać pytanie: co się stanie, 
gdy na przykład ulegną poważnemu 
wypadkowi i nie będą mogły pracować? 
Czy oszczędności zgromadzone do cza-

su wypadku wystarczą na zabezpieczenie 
wszystkich potrzeb teraz i w przyszłości? 
Z czego będą się utrzymywać, jeśli pie-
niądze się wyczerpią? Rolą ubezpieczeń 
społecznych jest zagwarantowanie bez-
pieczeństwa w trudnych sytuacjach ży-
ciowych, kiedy z określonych przyczyn 
tracimy zdolność do zarabiania na życie. 
Często kojarzymy ubezpieczenia spo-
łeczne tylko z emeryturą, zapominając, 
że obejmują one nie tylko starość, ale tak-
że ryzyko choroby, wypadku, długotrwa-
łej niezdolności do pracy, sprawowania 
opieki nad nowo narodzonym dzieckiem 
czy chorym członkiem rodziny. Wszyscy 
się chyba zgodzimy, że takie sytuacje wy-
stępują – i to nierzadko. 

MIT 2. Składki na ZUS to w rzeczy-
wistości kolejny podatek, danina na 
rzecz państwa. 
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Eksperci ZUS są do dyspozycji Czytelników. Na stronie internetowej www.
ladysclub-magazyn.pl uruchomiliśmy aktywną zakładkę, przez którą można py-
tać o wszystkie problemy dotyczące ubezpieczeń. Odpowiedzi udziela ANNA 
SOBAŃSKA-WAĆKO, rzecznik Oddziału ZUS w Chorzowie. Zachęcamy do ko-
rzystania z tej skrzynki. W kolejnych numerach Lady’s Club będziemy zamiesz-
czać artykuły przybliżające system ubezpieczeń społecznych i wyjaśniające 
zawiłości aktualnych przepisów.

PYTAJ A ODPOWIE

Po pierwsze, składki na ubezpiecze-
nia społeczne to nie składki na ZUS 
– pieniądze gromadzone są w Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (celowy 
fundusz państwowy), którym ZUS tyl-
ko administruje. Po drugie, opłacane 
przez nas (ubezpieczonych) składki to 
zabezpieczenie nas samych przed moż-
liwymi ryzykami socjalnymi. Innymi 
słowy, tylko osoba ubezpieczona, opła-
cająca składki, ma prawo korzystać ze 
świadczeń gwarantowanych przez dany 
rodzaj ubezpieczenia w przypadku wy-
stąpienia określonego zdarzenia loso-
wego, po spełnieniu określonych wa-
runków. Jeśli nie opłacamy składek na 
ubezpieczenia społeczne, musimy mieć 
świadomość, że nie będą nam przysłu-
giwały żadne świadczenia z tych ubez-
pieczeń, czyli na przykład zasiłki cho-
robowe, renty czy emerytury.

MIT 3. Płacę taką dużą składkę na 
ZUS, a w zamian otrzymam bardzo 
niską emeryturę.
Ubezpieczenia społeczne to nie tyl-
ko emerytura. Za osobę ubezpieczoną 
w rzeczywistości opłaca się kilka składek 
na różne rodzaje ubezpieczeń: emery-
talne, rentowe, chorobowe, wypadkowe 
– zwane ubezpieczeniami społecznymi, 
a także składkę na ubezpieczenie zdro-
wotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Stopy procentowe poszczególnych ro-
dzajów ubezpieczeń kształtują się na-
stępująco:
• ubezpieczenie emerytalne – 19,52%
• ubezpieczenie rentowe – 8,00%
• ubezpieczenie chorobowe – 2,45%
• ubezpieczenie wypadkowe – od 

0,67% do 3,86%
• ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%
• Fundusz Pracy – 2,45%
• Fundusz Gwarantowanych Świad-

czeń Pracowniczych – 0,10%
Łącznie te wszystkie składki stanowią 
ponad 40% podstawy wymiaru (czyli 
na przykład wynagrodzenia brutto), 
a składka emerytalna to mniej niż 
połowa tych wszystkich obciążeń. Pa-
miętajmy, że nasza emerytura będzie 
wyliczona wyłącznie ze składek emery-
talnych, a nie ze wszystkich wymienio-
nych wyżej rodzajów składek.

MIT 4. Przez całe życie zawodowe 
pracuję, mało chorowałem, nie mia-

łem wypadku w pracy. Z chwilą przej-
ścia na emeryturę ZUS powinien mi 
zwrócić niewykorzystane składki na 
ubezpieczenie rentowe, chorobowe 
czy wypadkowe. Przecież to moje pie-
niądze.
Ubezpieczenie to nie indywidualna lo-
kata. Polega ono na tym, że określona 
grupa osób płaci składki, tworząc w ten 
sposób wspólny fundusz na wypadek 
złagodzenia przykrych skutków róż-
nych zdarzeń losowych, które mogą 
się przydarzyć członkom tejże grupy. 
Jako społeczeństwo różnie radzimy 
sobie z zagrożeniami, jakie mogą nas 
spotkać w życiu. Dla każdego człowie-
ka ryzyko wystąpienia tych zagrożeń 
może być inne, podobnie jak ich skut-
ki. Jedni płacą składki przez całe życie 
i nigdy nie chorują, a innych okolicz-
ności zmuszają do ciągłego korzysta-
nia ze wspólnych środków. Jednak na 
tym właśnie polega istota ubezpieczeń 
w ogóle, a ubezpieczeń społecznych 
w szczególności. Płacimy solidarnie 
wszyscy i nie wiemy, kto i kiedy sko-
rzysta ze zgromadzonego w ten sposób 
kapitału. Właśnie na idei solidaryzmu 
społecznego, a nie indywidualizmu, 
oparte są ubezpieczenia społeczne.  

MIT 5. Opłacam składki na moją 
własną emeryturę, dlaczego więc ZUS 
z moich składek wypłaca dzisiejsze 
emerytury? Moje składki powinny 
być odkładane na moją emeryturę.
Składki emerytalne obecnie wpłacane 
przez aktywnych zawodowo faktycznie 
są przekazywane na wypłatę świadczeń 
dla obecnych emerytów. Musimy mieć 
świadomość, że z kolei nasza przyszła 
emerytura będzie �nansowana ze skła-
dek naszych dzieci i wnuków. Dzieje się 
tak dlatego, że jako społeczeństwo je-
steśmy odpowiedzialni za ogół, szcze-
gólnie za tych, którzy już nie mogą 
sami zadbać o siebie. Jest to tzw. repar-

tycyjny system emerytalny, opierający 
się na założeniu, że pracująca część 
społeczeństwa bierze na siebie utrzy-
manie wszystkich emerytów i renci-
stów. Wyobraźmy sobie, co by się stało, 
gdyby nagle ten mechanizm przestał 
działać? Z jakich środków miałyby być 
�nansowane emerytury dzisiejszych
emerytów?

MIT 6. Po co w ogóle jest ZUS? Ta in-
stytucja powinna być zlikwidowana!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych to 
instytucja powołana przez państwo 
polskie, której zadaniem jest zbieranie 
składek i wypłacanie świadczeń (zasił-
ków, emerytur, rent). Zakład świadczy 
więc konkretne usługi �nansowe, które
mają zapewnić pokrycie potrzeb �nan-
sowych, na ściśle określonych zasadach, 
gdy wystąpią trudności życiowe. Usługi 
te świadczy powszechnie obywatelom 
objętym systemem ubezpieczeń spo-
łecznych. Wszędzie tam, gdzie funkcjo-
nują ubezpieczenia społeczne, muszą 
być instytucje obsługujące te systemy. 
Czasem jest to jedna instytucja – jak 
w Polsce, a czasem kilka instytucji – jak 
w Niemczech. 
Obecnie z usług ZUS korzysta oko-
ło 25 mln klientów, co stawia Zakład 
w czołówce największych instytucji �-
nansowych w Polsce i Europie. Jeśli nie 
ZUS, to zadania związane z gromadze-
niem składek, przyznawaniem i wypła-
tą świadczeń tak czy inaczej musiałby 
realizować jakiś inny podmiot. Chy-
ba że nie byłoby w ogóle ubezpieczeń 
społecznych... Mam jednak nadzieję, 
że obalając poszczególne mity prze-
konałam Czytelników, że ubezpiecze-
nia społeczne są potrzebne, a rzetelna 
wiedza o ich istocie i zasadach jest ze 
wszech miar przydatna każdemu z nas.

Autorka jest dyrektorem  
Oddziału ZUS w Chorzowie
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NIEGDYŚ, OBOK DZICZYZNY I PTACTWA, WOŁOWINA KRÓLOWAŁA NA POLSKICH STOŁACH. BYŁA NASZĄ 
EUROPEJSKĄ CHLUBĄ. JEDLIŚMY JEJ ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ DZISIAJ. NIESTETY, POWOLI ZACZĘŁA ZNIKAĆ 
ZE STOŁÓW, UZNANO JĄ BOWIEM ZA MIĘSO TRUDNE W PRZYGOTOWANIU I NIEWDZIĘCZNE. WOŁOWINĘ 
WYPARŁY ZNACZNIE TAŃSZE KURCZAKI I WIEPRZOWINA. 

RZUĆ OKIEM NA TALERZ 

NIE BÓJ SIĘ WOŁOWINY

BARTOSZ GADZINA

Ciężkie czasy przeżyła w latach 80. i 90. minionego 
wieku – za sprawą choroby wściekłych krów, któ-
ra mocno przestraszyła konsumentów. Jak mocno, 

świadczy o tym przykład Japonii, która dopiero teraz, po 13 
latach, odblokowała import polskiego mięsa. W wojnie pro-
ducentów żywności niesłusznie dorobiono wołowinie opinię, 
że jest trudna w obróbce, nieprzewidywalna, ciężkostrawna 
i niezdrowa. Negatywna kampania przeciw produktom po-
chodzącym od przeżuwaczy oparta była na wymysłach i źle 
prowadzonych badaniach. Na przykład tłuszcze traktowane 
były jako zbędny i szkodliwy składnik pokarmowy – nie bra-
no pod uwagę ich aktywnych funkcji biologicznych.
Ostatnie lata przyniosły na szczęście zmiany w nastawieniu 
do tego mięsa. Doceniono jakość wołowiny i jej korzystne 
oddziaływanie na nasz organizm. Doczekała się dokładniej-
szych badań, a w ślad za tym – większego zainteresowania. 
Wołowina należy do najwartościowszych mięs pod wzglę-
dem odżywczym i jest też jednym z najsmaczniejszych. 
Wpływ na to ma sposób chowu i wiek zwierzęcia poddanego 
ubojowi. W przeciwieństwie do drobiu czy trzody chlew-

nej, bydło ubijane jest z reguły w wieku dojrzałym, co ma 
duży wpływ na jakość mięsa, jego smak i zapach. Dojrza-
łe zwierzę osiąga najlepsze cechy sensoryczne, dlatego jeśli 
szukamy żywności funkcjonalnej, wołowina na pewno bę-
dzie dobrym wyborem. Pod względem jakości jest mięsem 
średnio kalorycznym, znacznie chudszym od wieprzowiny. 
Ponad połowa tłuszczu w mięsie wołowym to wartościo-

 1. Karkówka – na gulasz, do długiego gotowania, duszenia
 2. Rozbratel – na pieczeń, rumsztyk, bryzol, do duszenia, 

powolnego gotowania, bardzo dobry na stek siekany
 3. Antrykot – na steki i pieczeń, do smażenia, grillowania, 

na słynny Rib Eye Steak
 4. Łopatka – do pieczenia, duszenia, długiego gotowania, 

na gulasz, pieczeń, zrazy
 5. Mostek – do duszenia, powolnego gotowania, na gulasz, 

potrawy jednogarnkowe, rosół, sztukę mięsa, po zmiele-
niu świetny do smażenia na hamburgery

 6. Szponder (żeberka) – do duszenia, gotowania, na wywar, 
rosół, zupy, gulasz, dania jednogarnkowe

 7. Goleń – do powolnego gotowania, duszenia, na gulasz, 
ossobuco, na rosół i sztukę mięsa

 8. Rostbef – do pieczenia w całości, smażenia, na stek o na-
zwie New York Steak lub Striploin Steak, a razem z ko-
ścią i polędwicą T-Bone, Porterhouse

 9. Polędwica – do smażenia, pieczenia w całości, na steki, 
befsztyki, zrazy, fondue

 10. Zrazowa górna – do duszenia i pieczenia w całości, na pie-
czeń, zrazy, fondue, befsztyk tatarski, rumsztyk, bryzol

 11. Zrazowa dolna – do duszenia w całości, powolnego go-
towania, na rolady, pieczeń

 12. Skrzydło – do pieczenia, smażenia (rumsztyk, bryzol), 
duszenia, na befsztyk tatarski, do szybkiego smażenia

 13. Ligawa – do pieczenia (sztufada), duszenia, na małe ro-
lady, carpaccio

 14. Łata – na wywar, sztukę mięsa, po zmieleniu idealna na 
hamburgery

 15. Krzyżowa – na steki, do krótkiego smażenia, pieczenia, 
duszenia, na rolady, fondue, bryzol, rumsztyk

Źródło: www.kochamwolowine.pl

PODZIAŁ TUSZY WOŁOWEJ
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PRZEPIS NA OBIAD DLA DLA 4 OSÓB
• 300 g polędwicy wołowej
• 1 łyżka oliwy
• 2 łyżki świeżego tymianku (najlepiej srebrnego)
• 2 łyżki nasion chia (do kupienia w sklepach ze 

zdrową żywnością)
• 1 cytryna (sama skórka, sok zachować)
• 2 karczochy
• 100 ml białego octu winnego
• 1 liść laurowy
• 1 cebula
• 1 marchew
• 2 gruszki (twardsze, nadające się do gotowania)
• 200 ml czerwonego wina (preferowane bez siarcza-

nów)
• ½ laski wanilii
• ½ laski cynamonu
• 50 g ksylitolu (ewentualnie cukru demerara)
• 100 g roszponki
• 50 g młodego szpinaku
• 1 łyżeczka musztardy (średnio ostrej)
• 1 łyżka migdałów (wiórki)
• 100 ml oliwy (najlepiej z wytłoczyn, extra virgin 

jest za aromatyczna)
• sól, pieprz, można też użyć sera (sprawdza się 

twardszy biały ser owczy)

Oczyszczoną polędwicę wołową kroimy wzdłuż na pół, do-
kładnie solimy i pieprzymy. Rozgrzewamy patelnię (musi być 
bardzo gorąca, żeby szybko zamknąć pory mięsa), wlewamy 
oliwę, następnie szybko obsmażamy dokoła na złoty kolor. 
Cytrynę parzymy wrzącą wodą, szybko chłodzimy, ścieramy 
na tarce skórkę i mieszamy z liśćmi tymianku i nasionami, 
następnie obtaczamy w nich jeszcze ciepłe kawałki wołowi-
ny. Mięso zawijamy mocno w folię spożywczą, tworząc be-
czułki i odstawiamy na godzinę do lodówki. Nasiona chia 
pochłaniają do 10 razy więcej wody niż ważą, tworząc ro-
dzaj galaretki. Powinniśmy otrzymać z nich ziołową otoczkę 
o galaretowatej konsystencji. Cebulę i marchew obieramy, 
kroimy na małe kawałki, wrzucamy do rondelka, dodajemy 
ocet winny, liść laurowy, ziarna pieprzu, trochę soli i zale-
wamy 300 ml wody. Karczochy czyścimy z twardych liści, 
łyżką wyciągamy włóknisty środek. Po oczyszczeniu wrzu-
camy do wywaru, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy na 
małym ogniu do 30 min., następnie studzimy. Gruszki obie-
ramy, kroimy na pół, wycinamy gniazda, zalewamy winem, 
dodajemy ksylitolu (ewentualnie cukru), przekrojoną laskę 
wanilii, pokruszony cynamon i gotujemy przez 15 min. pod 
przykryciem, by były lekko twarde w środku. Wyciągamy 
gruszki, wino z całą zawartością redukujemy do konsysten-
cji syropu. Migdały rumienimy na patelni na złoty kolor, po 
ostudzeniu mieszamy z musztardą, dodajemy sok z cytryny 
i pomału dolewamy oliwy, do osiągnięcia stałej konsystencji. 
Doprawiamy do smaku.
Wołowinę rozwijamy z folii, kroimy na cienkie plastry, 4 
porcje. Karczochy kroimy na pół, następnie w mniejsze trój-
kąty, układamy na carpaccio, podobnie gruszki. Roszponkę 
i młody szpinak dokładnie myjemy, osuszamy, podlewamy 
dressingiem migdałowym i układamy na środku talerza. 
Całość skrapiamy syropem z czerwonego wina. Jeśli lubimy, 
można zetrzeć twardszy ser – biały (nie wędzony) ser owczy. 
Smacznego!

WOŁOWINA BARTOSZA Z KARCZOCHEM I GRUSZKĄwe i korzystne dla organizmu tłuszcze nienasycone. Jeśli 
chodzi o walory kulinarne, tłuszcz śródmięśniowy w wo-
łowinie nadaje jej kruchość, smak i soczystość. Marmurko-
watość wołowiny jest jedną z jej zalet odpowiadających za 
cechy sensoryczne. Im jej więcej, tym nasz kawałek mięsa 
będzie smaczniejszy. Bogata jest również w sprzężony kwas 
linolowy (typu omega-6), posiadający właściwości prze-
ciwutleniające, wykazujący działanie przeciwnowotworowe 
i przeciwcukrzycowe. Jej konsumpcja wpływa korzystnie na 
nasz układ odpornościowy. Mięso wołowe jest też bogate 
w witaminy, przede wszystkim z grupy B12, niewystępują-
ce w produktach roślinnych, a spełniające ważną funkcję 
w wytwarzaniu czerwonych krwinek. Witamina B6 w wo-
łowym wspomaga regenerację mięśni i uczestniczy w synte-
zie białka do ich budowy. Dzięki bogactwu żelaza wygrywa 
bezapelacyjnie z wieprzowiną i drobiem. Wołowina zawiera 
średnio 2-3 razy więcej żelaza niż schab i 5 razy więcej niż 
�let z kurczaka. Żelazo jest ważnym składnikiem hemoglo-
biny i mioglobiny, a to pochodzące z mięsa jest dużo łatwiej 
przyswajalne niż to z roślin.
Kolejnym składnikiem mięsa wołowego jest cynk – kilka-
krotnie ob�tszy niż w innych mięsach, bardzo ważny dla
kobiet w ciąży i matek karmiących piersią. Ponadto w woło-
winie znajdują się takie mikroelementy, jak magnez, fosfor, 
potas i sód. Mięso wołowe zawiera znaczne ilości łatwo przy-
swajalnego białka. Cechuje się wysoką wartością biologiczną 
i korzystnymi proporcjami aminokwasów, niezbędnych do 
syntezy białek.
Jaki kawałek wołowiny wybrać? Jeśli mamy ochotę na so-
czysty, krwisty stek, polecam części kruche. Mogą to być 
polędwica, rostbef, antrykot, rozbratel. Szukajmy wołowiny 
z przerostem tłuszczu (marmurkowatej). Smak będzie wyra-
zisty, ponieważ to tłuszcz jest nośnikiem smaku i aromatu. 
Z kolei udziec, rumsztyk czy łopatka to doskonałe mięsa na 
pieczenie, do gotowania czy duszenia. Szponder i mostek 
doskonale nadają się do rosołu i na wywar, z którego zro-
bimy sos do pieczeni, bez żadnych proszków i polepszaczy. 
Moim faworytem są policzki wołowe, chyba najciężej pra-
cujący mięsień u przeżuwaczy. Odpowiednio przyrządzo-
ne i długo duszone w niskiej temperaturze nie mają sobie 
równych. Możliwości przyrządzania dań z mięsa wołowego 
są nieograniczone. Jak mawiał mój mentor, if we talk about 
beef, the sky it’s a limit (jeśli mówimy o wołowinie, niebo jest 
ogranicznikiem). Jako rodowity Brytyjczyk, ze szkockimi 
korzeniami, wychował się wśród najlepszych ras bydła mię-
snego i doskonale wiedział, jak z szacunkiem i gustownie 
wykorzystać każdą część wołowiny.
W Polsce od jakiegoś czasu działa system QMP (Quality 
Meat Program). To system certy�kacji mięsa wołowego,
stworzony po to, by wspierać produkcję dobrej wołowiny. 
Mięso kulinarne pozyskiwane jest ze specjalnie wyselekcjo-
nowanych ras bydła. Na każdym etapie pozyskiwania, prze-
twarzania czy dystrybucji można je precyzyjnie zidenty�ko-
wać. Szukajmy więc mięsa ze znaczkiem QMP.

Autor jest kucharzem, właścicielem Beksien Bistro  
na starówce w Bielsku-Białej
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MAMY WRESZCIE W POLSCE PELETY WĘGLOWE, KTÓRE PALĄ SIĘ DOSKONALE I SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE ZA-
RÓWNO DLA ŚRODOWISKA, JAK I UŻYTKOWNIKA. TO PALIWO IDEALNE DLA OSÓB OTWARTYCH NA INNOWACYJNE 
ROZWIĄZANIA DLA DOMU I RODZINY. NAZYWA SIĘ VARMO I JEST PRODUKOWANE Z Z NAJDROBNIEJSZEJ FRAKCJI 
WĘGLA Z JSW SA – FLOTOKONCENTRATU, KTÓRY DO TEJ PORY TRAFIAŁ NA HAŁDY LUB DO SPRZEDAŻY.

BEZ SMOGU W ZIMIE – EKOWĘGIEL BEZPIECZNY DLA NAS I  DLA ŚRODOWISKA

PALIWO NOWEJ GENERACJI

NAUKOWCY I GÓRNICY OPRACOWALI superno-
woczesną metodę mieszania �otokoncentratu z od-
padami przemysłu drzewnego, a także znakomitą 
technologię suszenia. VARMO to jedyny węgiel 
suszony w Polsce. Dzięki temu spala się rewela-
cyjnie, a do powietrza tra�a o ok. 90% mniej
pyłów i prawie 100% mniej tlenków węgla 
i rakotwórczego benzo-α-pirenu.

W LUTYM W KOPALNI KRUPIŃSKI W SUSZCU otwarty 
został Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, nale-
żący do Polskiego Koksu, spółki Grupy Kapitałowej JSW. To 
innowacyjne przedsięwzięcie było odpowiedzią na liczne ape-
le dotyczące konieczności ograniczenia niskiej emisji, będącej 

poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza. Spalane 
w piecach i kotłach różne gatunki węgla kamiennego 

i brunatnego, torfu, drewna, a także odpady pro-
wadzą do katastrofalnego zadymienia regionu. 

Jednym ze sposobów ratowania środowiska, 
nie tylko na Śląsku, jest eliminowanie starych, 
niesprawnych kotłów i pieców i zastępowa-
nie ich nowoczesnymi, zautomatyzowanymi 

urządzeniami grzewczymi. Wymaga to jednak 
czasu i pieniędzy. Alternatywnym rozwiązaniem są produkty 
zakładu w Suszcu, który dzięki nowoczesnym, sprawdzonym 
technologiom przekształca �otokoncentrat w szlachetne, eko-
logiczne paliwo. Linia w Suszcu może produkować rocznie 
ok. 60 tys. ton ekowęgla. Głównym produktem zakładu jest 

ZAKŁAD PRODUKCJI KOMPOZYTOWYCH PALIW STAŁYCH W SUSZCU AUTOMATYCZNE PAKOWANIE PELETU WĘGLOWEGO VARMO HOME

VARMO
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

pelet węglowy VARMO. To pierwsze kompozytowe, czyste 
paliwo węglowe o zmody�kowanym spalaniu, obniżające
emisję NO2 o 58%, pyłu o 94%, CO o 99,37%, rakotwórczego 
benzo-α-pirenu o 99,46%.

NOWOŚCIĄ PRZED ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SEZONEM 
GRZEWCZYM JEST VARMO HOME, paliwo o wysokiej 
kaloryczności, produkowane w dwóch gatunkach:
• pierwszy z nich to pelet o średnicy 12-16 mm i długości 

10-30 mm – paliwo węglowe alternatywne do eko-groszku, 
przeznaczone do nowoczesnych kotłów z automatycznym 
podajnikiem ślimakowym lub tłokowym;

• drugi to pelet o średnicy 20 mm i długości 10-30 mm – pa-
liwo węglowe alternatywne do węgla orzecha, przeznaczo-
ne do kotłów zasypowych, a także kuchni węglowych i pie-
ców konwencjonalnych. 

• radykalnie obniżona emisja substancji szkodliwych
• niskie koszty zakupu (można je zwery�kować przy

użyciu kalkulatora energooszczędności na stronie 
internetowej VARMO w zakładce Poradnik)

• możliwość stosowania w konwencjonalnych piecach, 
niewymagających przeróbek i nakładów inwestycyj-
nych

• zawartość komponentów bioodtwarzalnych
• właściwy dobór składników, dzięki czemu proces spa-

lania przebiega prawidłowo, bez dymu, do całkowitego 
i zupełnego wypalenia (zostaje jedynie popiół mineral-
ny, bez węgla i jego drobin)

• stabilna i wysoka jakość, eliminująca smog i metale 
ciężkie

• jedyne paliwo węglowe poddawane procesowi susze-
nia

• znak bezpieczeństwa ekologicznego Instytutu Che-
micznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Jeśli chcesz wiedzieć więcej,  
jeśli pragniesz chronić środowisko,  

pytaj o wszystkie szczegóły dotyczące  
VARMO:  

e-mail varmo@polskikoks.pl

WITRYNA SKLEPU FIRMOWEGO Z HASŁEM PROMOCYJNYM:  
CIEPŁO, CIEPLEJ, VARMO

Jeśli więc zapytamy wprost, czy w starych piecach można pa-
lić ekologicznie, odpowiedź będzie brzmiała: tak! Formowa-
ne paliwo VARMO, innowacyjny produkt o niekwestionowa-
nych, sprawdzonych walorach użytkowych i ekologicznych, 
jest także atrakcyjnym rozwiązaniem dla indywidualnych 
gospodarstw domowych, dającym natychmiastowe efek-
ty. Produkowane na bazie węgla kamiennego pelety mogą 
być stosowane bezpośrednio w piecach ka�owych, piecach
kuchennych oraz indywidualnych i zbiorowych systemach 
ogrzewania.

PRODUKCJA PELETÓW WĘGLOWYCH W SUSZCU to 
proces, który przekształca �otokoncentrat do postaci szla-
chetnego paliwa, wpisując się w proekologiczne działania, 

polegające na stosowaniu paliwa alternatywnego. VARMO 
sprzedawane jest wyłącznie w 15- lub 25-kilogramowych 
workach. Można je przechowywać w opakowaniach zbior-
czych nawet na zewnątrz, bo jest zabezpieczone specjalnym 
kapturem z folii stretch-hood.

GDZIE MOŻNA KUPIĆ ten rewelacyjny ekowęgiel? 1 lipca 
w Koksowni Dębieńsko rozpoczęła się sprzedaż detaliczna 
paliwa ekologicznego VARMO. Punkt sprzedaży detalicz-
nej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza od poniedziałku 
do piątku w godz. od 6-21. Aktualny cennik i adresy in-
nych punktów sprzedaży detalicznej dostępne są na stronie  
www.varmo.com.pl.

PELET WĘGLOWY  VARMO



RAZEM DLA ŚRODOWISKA 
W Parku Śląskim w Chorzowie, w czasie czerwcowe-

go Pikniku Bioróżnorodności z okazji Światowego 
Dnia Ochrony Środowiska, WFOŚiGW w Katowicach roz-
strzygnął konkurs EkoAktywni 2014. W tym roku konkurs 
adresowany był do organizacji prowadzących działalność 
proekologiczną o charakterze lokalnym. EkoAktywnych 
poznajemy dzięki Funduszowi od 2008. Samorządy zgłosi-
ły 52 organizacje społeczne, więc jurorzy nie mieli łatwego 
zadania. Ostatecznie wybrali 21 spośród nich. Laureatom 
gratulowali szefowie WFOŚiGW, poseł Krystyna Szumilas 
i wiceminister środowiska Sławomir Brodziński.

Z A G R A J M Y  W  Z I E L O N E
Treści zawarte w publikacji nie stanowią o�cjalnego stanowiska organów

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ŚLĄSKIE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach zestawił wnioski o do-

�nansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery w 2014 r.
W porównaniu z poprzednimi latami, coraz więcej z nich 
dotyczy wykorzystania instalacji fotowoltaicznych. Zakłada-
nie solarów planują �rmy, para�e, samorządy i spółdzielnie
mieszkaniowe. Wśród przewidzianych do do�nansowania
zadań znalazło się 16 inwestycji, które będą wykorzystywały 
fotowoltaikę do produkcji energii elektrycznej w ilości pra-
wie 929 tys. kWh/a. Na przykład Piekary Śląskie chcą ak-
tywnie oznakować 10 przejść dla pieszych dzięki ogniwom 
fotowoltaicznym. Z kolei w Zabrzu spółka Proxima planuje 
budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. 
Mickiewicza 64. O bateriach słonecznych na kościołach my-
ślą para�e w Katowicach-Szopienicach i Bieruniu Nowym,
a elektrownie fotowoltaiczne powstaną w Siemianowicach 
Śląskich, Chybiu, Częstochowie, Katowicach, Wilkowicach 
i na Górze Żar.
Elektryczne panele słoneczne, znane również jako panele 
fotowoltaiczne (PV), przechwytują energię słoneczną za po-
mocą ogniw fotowoltaicznych. Nie potrzebują do pracy bez-

ZARABIAJ NA SŁOŃCU
Prezentujemy zestaw dla 
tych użytkowników, którzy 
zdecydowali się na wyko-
rzystanie powierzchni da-
chu do celów zarobkowych. 
Instalacja fotowoltaiczna 
produkuje energię ze słoń-
ca, a następnie zamienia ją 
na prąd, który wykorzystu-
jemy na własne potrzeby 
lub sprzedajemy dystrybu-
torowi. Zestaw zawiera: 1) moduły fotowoltaiczne, produkujące prąd 
stały 2) falownik zamieniający prąd stały na prąd zmienny o napięciu 
230V 3) licznik energii wyprodukowanej 4) urządzenia domowe wy-
korzystujące energię dostarczaną z sieci 5) przyłącze do sieci publicz-
nej. Zgodnie z prawem energetycznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 984) za-
kup energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży 
energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym.

Źródło: www.soldar.pl

pośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi, generują 
prąd nawet w pochmurne dni. Energia elektryczna będąca 
wynikiem konwersji energii słonecznej może być użyta do 
zasilania urządzeń domowych lub oświetlenia. Dzięki wyko-
rzystaniu paneli słonecznych można radykalnie zmniejszyć 
rachunki za prąd albo za gaz, a nawet zarobić na sprzedaży 
nadmiaru wygenerowanej energii do sieci. Równocześnie 
ograniczeniu ulega emisja CO2 do atmosfery (16 nowych 
zadań zmniejszy emisję CO2 o ponad 2 mln ton rocznie). 
Odnawialna, ekologiczna energia słoneczna nie powoduje 
żadnych zanieczyszczeń powietrza, co jest istotne w naszym 
regionie.
W warunkach domowych instalacja przygotowania ciepłej 
wody składa się z kolektorów słonecznych na dachu lub ścia-
nie budynku, zbiornika służącego za magazyn wody pod-
grzanej, pompy obiegowej, naczynia zbiorczego, które nie 
dopuszcza do niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w in-
stalacji, rur łączących poszczególne elementy, dodatkowego 
źródła ciepła, które dogrzewa wodę, gdy warunki pogodowe 
nie są zbyt dobre. Instalacja solarna służąca do podgrzewa-
nia wody użytkowej powinna być tak zaprojektowana, by 
w skali roku pokryć 20-60% energii na podgrzewanie wody. 

BUS
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Z A G R A J M Y  W  Z I E L O N E
Treści zawarte w publikacji nie stanowią o�cjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Stowarzyszenia Bądź z Nami w Będzinie  
docenione zostało za autorskie działania ogrodnicze 

w Warsztatach Terapii Zajęciowej

LAUREACI KONKURSU EKOAKTYWNI 2014

Nagrody w wysokości 10.000 zł
• Szkolny Klub Ekologiczny EKOGIM10 w Gliwicach
• Żywiecka Fundacja Rozwoju
• Koło Przyrodniczo-Ekologiczne w SP nr 24 w Zabrzu
• Koło Edukacji Ekologicznej przy Gimnazjum Publicznym 

nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Nagrody w wysokości 7.000 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina 

EU w Cięcinie
• Koło Przyrodniczo-Ekologiczne w SP przy Zespole Szkół 

w Strzebiniu
• Stowarzyszenie Bądź z Nami w Będzinie
• Liga Ochrony Przyrody przy SP im. J. Brzechwy w Zającz-

kach Pierwszych
• PTTK Oddział Beskid Śląski w Cieszynie

Nagrody w wysokości 5.000 zł
• Koło Ekologiczne ZSP w Kryrach
• ZHP Chorągiew Śląska, Hu�ec Częstochowa
• Stowarzyszenie dla Rozwoju Kocierza Moszczanickiego  

i okolic w Łękawicy
• Stowarzyszenie Razem na Szybiku w Wodzisławiu Śląskim
• Grupa badawcza projektu Ekoodpowiedzialni w Strumieniu
• Stowarzyszenie Nasze Kalety w Kaletach
• Grupa Ekologiczno-Prozdrowotna przy Miejskiej SP nr 5 

w Piekarach Śląskich
• Polski Klub Ekologiczny, koło w Tychach

Najbardziej aktywni działacze ekologiczni z regionu otrzymali czeki na dalszą działalność

Kierownictwo Funduszu wśród laureatów konkursu i uczestników Pikniku Bioróżnorodności

• Szkolna Grupa Ekologiczna przy Zespole SP i Gimnazjum 
nr 1 w Szczyrku

• Ustroński Klub Ekologiczny w Ustroniu
• Para�alne Towarzystwo Oświatowe w Gamowie, gm. Rudnik
• Stowarzyszenie Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim
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O przyjaźni napisano prawie 
wszystko, setki aforyzmów i sen-
tencji, wierszy, książek i piosenek. 
Nie jesteśmy w stanie bez niej żyć, 
a jeśli już, to mamy uczucie, że cze-
goś nam brakuje i czujemy się nie-
szczęśliwi. 

Zawieranie przyjaźni odbywa się w róż-
ny sposób, zależnie od kultury i po-
wiązań religijnych, lecz – jak wynika 
z badań i trudno się z nimi nie zgodzić 
– najsilniejsze więzi łączą nas z ludźmi 
genetycznie do nas podobnymi, a sam 
akt nawiązania przyjaźni ma nie tylko 
podłoże biologiczne, czyli ściśle zwią-
zane z pierwszym wrażeniem, ale też 
psychologiczne, czyli jest nieświado-
mą chęcią bliższego poznania drugiej osoby.
A to nie jest już takie łatwe. Niemcy, podobnie jak my, 
potrzebują czasu, aby z kimś się zaprzyjaźnić i najbar-
dziej cenią sobie przyjaźnie długoletnie, te z dzieciństwa, 
młodości czy z okresu studiów. Dlatego też bardzo czę-
sto mamy wrażenie, że trudno jest tutaj znaleźć bratnią 
duszę i niekiedy czujemy się samotni. Jednak z czasem, 
pod dłuższym pobycie, poznaniu różnych osób, a przede 
wszystkim historii i kultury tego kraju, dochodzimy do 
wniosku, że nie wszystko jest takie, jak wydawało nam 
się na początku, a stereotypowy pogląd, że Niemcy nie 
lubią obcokrajowców odnosi się do niewielkiej grupy 
ludzi i w żaden sposób nie może być odnoszony do ca-
łej społeczności. O tym, że dla Niemca przyjaźń ma na-
prawdę ogromne znaczenie, przekonywał nas ostatnio na 
wykładach profesor. Nie pamiętam, który ze studentów 
pierwszy poruszył ten problem i powiedział, że mieszka 
w Monachium od kilku lat, a nie udało mu się nawiązać 
bliższej znajomości z żadnym Niemcem. Prawie wszyscy 
stwierdzili, że mają podobny dylemat i byli ciekawi, gdzie 
tkwi przyczyna i co robią nie tak, że grono ich znajomych 
to w większości obcokrajowcy z całego świata, a nie rodo-
wici mieszkańcy tego kraju. Ku naszemu ogromnemu za-

skoczeniu, stwierdzenie to w ogóle nie 
zaskoczyło wykładowcy. Całkiem spo-
kojnie, z uśmiechem – jakby spodzie-
wał się takiego pytania – wytłumaczył 
nam, jak ważne znaczenie dla Niemca 
ma przyjaźń i jak bardzo niemieckie 
słowo Freund różni się od angielskie-
go Friend i pod żadnym względem nie 
można ich porównywać.
W niemieckim słownictwie dla angiel-
skiego słowa Friend istnieje sześć róż-
nych wyrażeń określających przyjaciela 
i intensywność przyjaźni, czyli: znajo-

my, dobry znajomy, przyjaciel, dobry 
przyjaciel, zażyły przyjaciel i najlep-
szy przyjaciel (der entfernte Bekannte, 
der gute Bekannte, Freund, der gute 
Freund, der enge Freund, czyli der  

dicke Freund, der beste Freund, czyli Busenfreund). Wszy-
scy bez wyjątku byliśmy zaskoczeni takim wywodem. 
Okazało się, że w krajach o południowym temperamen-
cie zawieranie przyjaźni jest o wiele łatwiejsze i o ile bez 
wątpienia istnieje duża różnica pomiędzy znajomym czy 
przyjacielem, to nigdzie nie istnieje aż tak duża różnica 
w znaczeniu tego słowa.
Tak naprawdę niewiele różnimy się od Niemców i być 
może to sprawia, że podobnie jak oni potrzebujemy dużo 
czasu, żeby zawrzeć tutaj przyjaźń, o jakiej marzymy. 
W podobny sposób klasy�kujemy ludzi, których znamy
i musi upłynąć wiele czasu, nim kogoś nazwiemy praw-
dziwym przyjacielem. Najbliżsi są nam ci z dzieciństwa, 
lat szkolnych czy studenckich, pierwszej pracy czy wspól-
nych wyjazdów. To oni znają nas najlepiej, znają nasze 
mocne i słabe strony, i w każdej chwili są w stanie nie 
tylko pomóc, ale też wybaczyć. Bo, jak powiedział Elbert 
Hubbard, „przyjaciel to człowiek, który wie wszystko 
o tobie i wciąż cię lubi”. Tak więc do czasu, gdy nie za-
wrzemy tutaj tej upragnionej przyjaźni, która potrzebuje 
czasu i zrozumienia, starajmy się pielęgnować te stare, bo 
bez wielu rzeczy można się obyć, ale bez ludzkiej sympatii 
raczej nie.

Listy z Monachium

ALDONA LIKUS-CANNON

NIEMIEC  
T WOIM PRZYJACIELEM

Przyjaciel to człowiek,  
który wie wszystko o tobie  

i wciąż cię lubi
Elbert Hubbard 
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Zacznijmy od ciekawej ilustracji polskiej �lozo�i futbolu, przedstawionej w wykonaniu futbolisty.
Skarży się Tomasz Brzyski: „(...) przejdziemy do historii jako zespół, który w europejskich pucha-
rach nie potra�ł strzelić rywalom gola. Dla nas i naszych kibiców to wręcz groteskowa sytuacja,
bo każdy, kto oglądał mecze Legii w fazie grupowej Ligi Europy, musi zgodzić się z opinią, że poza 
bramkami w niczym nie ustępowaliśmy rywalom. W Trabzonie nie bez powodu kibice gwizdali 
na swoich piłkarzy. W Rzymie to my prowadziliśmy grę, tyle że bramkę zdobyli gospodarze”. (Nie-
co smutna jesień. Z Tomaszem Brzyskim rozmawia Piotr Wojciechowski, Piłka Nożna nr 48, 26 
listopada 2013). Proszę, proszę... Turcy gwizdali na swoich piłkarzy – a ci, wygwizdywani wygrali 
z Legią dwa razy do zera. W Rzymie to Legia, jak twierdzi Brzyski, prowadziła grę, ale z rzymskim 
Lazio (na marginesie, grającym w rezerwowym składzie) legioniści też dwa razy do zera przegrali. 
W drugim meczu piłkarze Lazio wręcz się z warszawiakami bawili. Legionistom udało się wygrać 
w eliminacjach grupowych ledwie jeden mecz. Ostatni. Z Cypryjczykami – bo nie ma w Europie 
słabych drużyn. Wygrali mecz, który nie decydował o niczym. Mecz o pietruszkę. Ech, doprawdy, 
„każdy musi zgodzić się z opinią, że poza bramkami w niczym nie ustępowaliśmy rywalom”...

A teraz nieco starsza już grecka historia. Oto Marek Zieńczuk, wówczas zawodnik krakowskiej Wi-
sły, tłumaczy przegraną swojej drużyny w meczu z Panathinaikosem Ateny, meczu, jak sam powia-
da, który mógł być punktem zwrotnym w historii tego klubu. Mogła bowiem „Wisełka” awansować 
do rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów, co nigdy jej się nie udało: „Gra w rewanżu z Panathina-
ikosem wcale nie była jednak taka zła, brakowało tylko kropki nad i. Z pięciu (sic!, KŁ) sytuacji, 
których zmarnowanie potem mi zarzucano, klarowne były tylko dwie (…). Mogłem zakończyć je 
w inny sposób. Chciałem popisać się �nezją, tymczasem gdy wpada do siatki tak zwany farfocel,
to jest tak samo cenny jak piękne tra�enie” (Rehabilitacja. Z Markiem Zieńczukiem rozmawia
Adam Godlewski, Piłka Nożna nr 41, 10 października 2006). Proszę, proszę – gol to jednak gol. 
Nie ma co udawać Greka, zresztą to dla Polaków stanowczo za wysoko zawieszona poprzeczka. 
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza Grecy zawsze, powtarzam i podkreślam, zawsze mieli od naszej 
reprezentacji piłkarskiej lepsze wyniki. O dokonaniach klubów piłkarskich w Lidze Mistrzów na-
wet nie wspomnę – w rozgrywkach grupowych Grecy zwykle mieli w niej dwa zespoły, gdy Polacy 
w całej historii Ligi Mistrzów pokazali się dwa razy – raz Legia Warszawa, która potem nota bene 
w ćwierć�nale przegrała z kretesem z greckim Panathinaikosem, raz Widzew Łódź, który jed-
nak o wyjściu z grupy mógł tylko pomarzyć. Mając to w pamięci, z prawdziwym zaciekawieniem 
przypomniałem sobie relację z meczu barażowego Grecja-Rumunia, meczu, którego stawką był 
wyjazd na brazylijskie �nały. Grecja wygrała mecz 3 do 1. Już tytuł relacji w katowickim Sporcie 
był wymowny: Słabsi wygrali. Dalej pisze autor skryty za inicjałami JK: „Rumuni byli drużyną 
zdecydowanie lepszą. Atakowali, stwarzali mnóstwo sytuacji pod bramką rywala (…). Momenty 
rozprężenia Rumunów Grecy wykorzystywali jednak bezwzględnie i niczym wytrawny pięściarz 
punktowali przeciwnika”. Dotąd – zgoda. Zdarza się, futbol bywa niesprawiedliwy. Ale dalej dzien-
nikarz Sportu snuje re�eksje coraz bardziej egzotyczne: „Szkoda, że akurat tak słaba drużyna
najprawdopodobniej zagra na mundialu. Grecy grają skutecznie i to chyba ich cecha narodowa. 
W każdym bądź razie z futbolem, który chce się oglądać nie mają nic wspólnego”. Co dalej jeszcze 
JK pisze? Oto, według komentatora katowickiego Sportu, „o ile można wytłumaczyć reprezentacje 
typu Jordanii i Nowej Zelandii, o tyle Grecy grają dokładnie tak samo, jak wyżej wymienione ekipy. 
Po prostu beznadziejnie. Wszystko wskazuje jednak na to, że wystąpią na przyszłorocznym mun-
dialu” (JK, Słabsi wygrali, Sport 16-17 XI 2013). W tym ostatnim JK nie pomylił się, rzeczywiście 
Grecy bezdyskusyjnie awansowali do brazylijskich �nałów – �nałów, które nasze piłkarskie gwiaz-
dy zobaczyły w telewizji. I jeszcze: wygrana Greków w dwumeczu z Rumunią nawet przez moment 
nie była zagrożona. Do czego zmierzam? Otóż zadaniem drużyn biorących udział w eliminacjach 
do �nałów mistrzostw świata jest awans. Grecy awansowali. Komentator Sportu nie tylko wyraził 
w różnych formach żal, że tak właśnie się stało, więcej – zadeklarował też, że nie chciałby drużyny 
greckiej w ogóle oglądać. Wreszcie jedyną według niego zaletą Greków jest zaledwie to, że grają 
skutecznie. I rzeczywiście, Grecy grają skutecznie, nie tylko awansują do �nałów wielkich imprez
piłkarskich, ale zostali nawet  w XXI w. mistrzami Europy. Grecy grają skutecznie i jest to chyba 
ich cecha narodowa – zamartwia się komentator z Polski  Cóż, mój drogi Satyrze, może kiedyś 
jakiś zagraniczny sprawozdawca sportowy ponarzeka, że słabi co prawda pod każdym względem 
i nieefektownie grający Polacy byli jednak jak zwykle skuteczni, i że, niestety, skuteczność to ich 
cecha narodowa.

PS. W brazylijskim mundialu Grecy wyszli z grupy, a w niezwykle dramatycznym meczu 1/8 �nału
odpadli po rzutach karnych. Leszek Orłowski (Piłka Nożna nr 28, 8 lipca 2014) uznał Greków za 
najgorszą drużynę z tych, które dotarły do tej fazy rozgrywek: „Jej wielki ideał to dzięki jakiemuś 
przypadkowemu golowi przebić się do fazy pucharowej, a potem każdy mecz remisować bezbram-
kowo i wygrywać w karnych. Konsekwencja Greków w realizowaniu swojej taktyki może budzić 
szacunek i pewien rodzaj masochistycznego (sic!, KŁ) podziwu. Ale najlepiej by było, gdyby na 
kolejne wielkie imprezy po prostu się nie kwali�kowali”. Artykuł Orłowskiego nosi znamienny
tytuł: Z honorem i bez. Polakom pozostały, jak zwykle, rozważania o honorze – strzelanie goli to 
domena innych.

*) Fragment przygotowywanej do druku książki Krzysztofa Łęckiego i Roberta Kowalskiego „Nie-
zapomniany �nał Ligi Mistrzów: FC Sokrates vs. Satyr FC”. Poprzedni fragment, z tekstem Roberta
Kowalskiego, opublikowaliśmy w kwietniowym wydaniu Lady’s Club

KRZYSZTOF ŁĘCKIPOLSKI KOMPLEKS GRECKI

SOCJOLOG, PUBLICYSTA, FELIETONISTA, 
KOMENTATOR, KONSERWATYSTA, AUTOR 
M.IN. „INNEGO ZAPISU”, „PERSPEKTYW 
SOCJOLOGII KULTURY ARTYSTYCZNEJ” 
(Z ALEKSANDREM LIPSKIM), „DOGMA-
TÓW I HEREZJI” (Z WITOLDEM IZDEB-
SKIM), „KOMUNIKACJI INTERPERSONAL-
NEJ W PRACY SOCJALNEJ” (Z ANDRZEJEM 
SZÓSTAKIEM), ROZPRAWY „ŚW. GOMBRO-
WICZ”, ZBIORU FELIETONÓW „WIDMA 
WOLNOŚCI”. PRACUJE NA WYDZIALE 
NAUK SPOŁECZNYCH W INSTYTUCIE 
SOCJOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO 
W KATOWICACH. AUTOR PONAD STU 
SZKICÓW I ARTYKUŁÓW, GŁÓWNIE W TO-
MACH ZBIOROWYCH I CZASOPISMACH 
SPECJALISTYCZNYCH.

Drogi Satyrze *), chciałbym przedstawić Ci mój pogląd na 
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Baran (21 marca – 19 kwietnia)
Jesteś osobą niezwykle pogodną i to procentuje w Twoim życiu. Wszyscy Cię lubią (może 
poza pewnym Skorpionem, ale na to nic nie poradzisz) i chętnie z Tobą rozmawiają. Wyko-

rzystaj swoją ciepłą aurę w pracy, ponieważ we wrześniu szykują się zmiany w kierownictwie i masz 
okazję awansować. Gdyby tak się stało, poprawi się Twoja sytuacja �nansowa, co w sytuacji perma-
nentnego kryzysu pieniężnego będzie jak znalazł. W uczuciach także może się coś wydarzyć, a co 
– sama wiesz najlepiej. Pod warunkiem, że będziesz skora zaakceptować jego amory. Ale nie musisz się 
spieszyć, ponieważ sprawy zawodowe na początku jesieni będą najważniejsze.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)
To będą Twoje miesiące. We wrześniu spotkasz kogoś, o kim marzyłaś w długie bezsenne 
noce. Okaże się, po konfrontacji, ile jest różnic między marzeniami a rzeczywistością. Bę-

dziesz zaskoczona, jak bardzo pragnęłaś nowej de�nicji szczęścia. Z kolei w październiku w Twojej pra-
cy wydarzy się coś, co przewartościuje Twoje widzenie kariery. Przekonasz się, że nie warto inwestować 
całej energii w pomyślność �rmy, bo prywatny właściciel myśli głównie o sobie – nie o pracownikach.
Może w tej sytuacji lepiej skorzystać z okazji i zmienić branżę? Pieniądze nie będą lepsze, ale zapewnisz 
sobie święty spokój na długie miesiące. A to ważne dla Twojego zdrowia.

Bliźnięta (21 maja – 20 czerwca)
Polecisz ze stanowiska, jeśli nadal będziesz tak lekceważąco podchodzić do pewnych obo-
wiązków. Szef dużo może znieść, lecz nie przeciągaj struny. To może być bolesne doświad-

czenie, gdy się zdenerwuje. W uczuciach bez większych zmian, jeśli nie liczyć kłótni o pieniądze, ale 
sama sobie jesteś winna, bo nie potra�sz oszczędzać. Połącz jedno z drugim, kłopoty w pracy z brakiem
większej kasy na koncie, a może się okazać, że jesień nie będzie dla Ciebie okresem szczęścia. No, ale 
co zrobić – każdy jest kowalem swojego losu. We wrześniu możesz się także spodziewać wizyty dawno 
niewidzianej osoby. To będzie ciekawe spotkanie, z balangą obliczoną na kilka dni.

Rak (21 czerwca – 22 lipca)
Od pewnego czasu narzekasz na kiepskie samopoczucie. To efekt wytężonego wysiłku zawo-
dowego i domowego. Nie wypoczęłaś solidnie w czasie wakacji, toteż ten brak odprężenia 

daje o sobie znać teraz – stresem i brakiem snu. Postaraj się wyluzować, spowolnić rytm życia, zająć 
myśli innymi sprawami. To nie będzie łatwe, ale możliwe. Warunkiem nie jest spolegliwość, lecz aser-
tywność. Nie bierz na swoje barki zadań, które mogą wykonać inni. W domu także rozłóż inaczej 
obowiązki, niech zobaczą, że się szanujesz. Wtedy wszystko może potoczyć się inaczej, z korzyścią dla 
Ciebie. Znajdziesz czas na kino, wyjście z przyjaciółmi, wycieczkę w góry.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)
Znowu miewasz kiepskie nastroje, a to z powodu przedłużającego się okresu niepewności, 
czy uda Ci się zrealizować wszystkie plany zawodowe. We wrześniu na pewno jeszcze nic się 

nie rozstrzygnie, chyba że za sukces uznasz zakończenie pewnego projektu, ale będzie on krytykowany 
przez przełożonych za powierzchowność. Lepiej zapowiada się dopiero listopad. Wtedy będziesz już 
pewna swojej pozycji w �rmie, poza tym ułożą się jak należy sprawy rodzinne. Dostaniesz też ofertę
wyjazdu służbowego, ale nie decyduj pochopnie, bo więcej możesz stracić niż zyskać. W uczuciach bez 
fajerwerków, natomiast zdrowie na koniec roku musi być skontrolowane.

Panna (23 sierpnia – 22 września)
Masz przed sobą niepowtarzalną okazję: możesz wyjechać na staż, ale to zależy od spełnienia 
kilku warunków. Przede wszystkim musisz poprawić znajomość języka obcego. Po drugie, 

powinnaś zgromadzić trochę pieniędzy, o co nie będzie łatwo. Do starych kłopotów �nansowych dojdą
nowe, z powodu Twojej niefrasobliwości w wydatkach. Kupujesz lekką ręką, a oszczędzanie nie jest 
Twoją najmocniejszą stroną. Poza tym ureguluj swoje sprawy ze Strzelcem. Pod koniec września ktoś 
zaproponuje Ci spotkanie w sprawie nowej pracy, lecz zastanów się, czy warto zamieniać kłopoty znane 
na nieznane. Pamiętaj też o okresowym badaniu, jesienią jest na to dużo czasu.

H O RO S KO P
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Waga (23 września – 22 października)
Więcej nie spotykajcie się, bo wezmą was na języki. Chyba nie chcesz narazić się na zarzut 
osoby wiarołomnej, choć w sprawach uczuć jesteś dość zasadnicza i ani Ci w głowie myśli 

o skoku w bok. Ale wiesz, jacy są ludzie. Bardzo często pozory biorą za fakty. Wasze spotkania w spra-
wach zawodowych przerodziły się w kontakty przyjacielskie, ale formuła tych spotkań do niczego nie 
prowadzi, a Twój partner bywa zazdrosny. Jesienią jest dobry czas na wizytę u ginekologa. Kiedy byłaś 
ostatni raz? Uważasz się za kobietę nowoczesną, czytasz artykuły o zdrowiu, lecz wyjście do lekarza 
uważasz za stratę czasu, bo nic Ci nie dolega. To nielogiczne, zmień nastawienie do siebie.

Skorpion (23 października – 21 listopada)
Miłość Ci wszystko wybaczy? Tak się tylko śpiewa, w rzeczywistości Twój partner ma pre-
tensje o niegodne traktowanie. Coraz trudniej znosi Twoje zachowanie. Igrasz z uczuciem od 

dawna i nie spotyka Cię za to żadna kara. Takie rzeczy przytra�ają się tylko Skorpionom. Ale pamiętaj
o przysłowiowej kózce – gdyby nie skakała itd. Złamana nóżka to najmniejsza dolegliwość, jaka Cię 
może spotkać. Znacznie gorsze będzie lekceważenie środowiska. Tak naprawdę ludzie już teraz nie 
mówią o Tobie zbyt dobrze, jednak boją się Ciebie, bo ciągle jesteś silna i dużo znaczysz. Wszystko 
wszakże do czasu. Zapominasz też o tym, że upływ lat, nieubłagany, odbiera Ci to i owo z wyglądu.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)
Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy: ostatnie tygodnie nie były dla Ciebie najlepsze. Ale teraz 
nastąpi wreszcie oczekiwana odmiana losu. Kres kłopotów �nansowych, lepszy klimat w ro-

dzinie, uznanie najbliższych i przełożonych. A przede wszystkim psychiczny spokój, który nie dawał Ci 
normalnie żyć od półtora roku. Wreszcie będziesz mogła powiedzieć, że stać Cię na egzotyczny wyjazd 
o dowolnej porze roku. Z najbliższymi. Uporasz się także z długami, rozliczysz przeszłość i spokojnie 
będziesz mogła oddychać pełną piersią. W swoich planach na najbliższe miesiące uwzględnij jednak 
sport i racjonalną dietę, żeby szczupła sylwetka dostarczyła Ci dodatkowego komfortu.

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)
Nosił wilk razy kilka... Znasz to przysłowie, ale nie rozumiesz jego praktycznego znaczenia. 
Igranie z czyimiś uczuciami spowoduje, że już niedługo ktoś zagra brzydko przeciwko Tobie 

i poczujesz się paskudnie. Jest sposób, żeby tego uniknąć, ale czy potra�sz zmienić swój charakter
w ciągu jesieni? Krótko mówiąc, trzeba szanować uczucia ludzi, którzy Cię otaczają. Wszystkich, także 
tych, których niespecjalnie darzysz sympatią. W przeciwnym razie spodziewaj się ataku z najmniej 
oczekiwanej strony. Na szczęście w �nansach wszystko w porządku, zdrowie także bez zmian. Co nie
oznacza, że możesz lekką ręką wyrzucać pieniądze na kolejne ciuchy. Raczej rozdaj ich nadmiar.

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego)
Powoli dojrzewasz do decyzji o rozstaniu z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Od wrze-
śnia więcej ruchu, sportu, wychodzenia z domu. Wprawdzie pogoda psuje się z dnia na dzień, 

ale Tobie przestało to przeszkadzać. Odkryłaś uroki wychodzenia na powietrze, rozmawiania z nowo 
poznanymi ludźmi. To całkiem przyjemne. Zastanawiasz się, jak to możliwe, że przez tak długi czas te-
lewizor był Twoim jedynym przyjacielem. Teraz mógłby dla Ciebie nie istnieć, a jeśli miałabyś spędzać 
długie jesienne godziny w domu, to z dobrą książką. Na szczęście masz też przyjaciół, którzy lubią to, 
co i Ty. Dla nich Twoja pasja jest także ich pasją. A wszystko służy zdrowiu.

Ryby (19 lutego – 20 marca)
Wyrosłaś już z sukienek małych dziewczynek, jednak charakter dziecka w Tobie pozostał. 
Lubisz, kiedy Cię głaszczą po głowie. Niestety, szefowie w pracy nie chcą tego robić i traktują 

Cię jak dojrzałą, odpowiedzialną kobietę. Zrozum, że udawaniem dzieciątka możesz zrobić wrażenie 
na paru najbliższych osobach, ale większość ludzi Twoje zachowania wkurzają. Zresztą, kiedy dyskusja 
schodzi na tematy �nansowe, nagle z małej dziewczynki stajesz się drapieżcą żądnym krwi. Cenisz
swoje pieniądze – i dobrze. Ciężko na nie pracujesz. Oszczędzaj, jak do tej pory i dobrze inwestuj. 
W pracy do listopada bez zmian. W zdrowiu, no cóż, sama wiesz najlepiej: zbadaj się!

D L A  C I E B I E
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KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI

POZIOMO: 4. potocznie o rekinie, 11. najbliższe otoczenie, 12. drapieżnik lub transporter opancerzony, 13. do prasowania, 
14. rowerowa z łańcuchem, 15. do przenoszenia niemowlaka, 16. ma cztery równe boki, 20. gruba podeszwa, 24. buddyjska 
wieża w Chinach, 27. dawna nazwa grypy, 28. wydziela ze zdania jego mniej ważną część, 29. np. Chochołowska, 30. teren 
zalany przez wodę, 31. metalowa do zamykania drzwi, 34. część wulkanu, 38. historyczna nazwa Białogrodu nad Dniestrem, 
42. silna wichura, 43. ser górala, 44. Getsemani, 45. suma dwóch jednomianów, 46. dyskonto, 47. linka, powróz.

PIONOWO: 1. pierwsze urodziny, 2. torbacz z Tasmanii, 3. Rzymianin z pękiem rózg, 4. ogrodowy lub plażowy, 5. georginia, 
kwiat, 6. duży język, 7. dodo, wymarły nielot, 8. świta, poczet, obstawa, 9. uchwyt ślusarski, 10. lampa próżniowa z ośmioma 
elektrodami, 17. np. Prince Polo, 18. jeden z dwóch rządzących konsulów w starożytnym Rzymie, 19. mała Agnieszka, 21. za 
pługiem, 22. część adresu, 23. wgłębienie, wnęka, 24. plac dla koni, 25. ojczyzna Asteriksa, 26. główne na obiad, 31. spadek, 
32. kalait, minerał lubiany przez jubilerów, 33. młodzieżowa muzyka z lat 60., 35. uchwyt, 36. przebój grupy Zakopower, 37. 
zarządca wyższej uczelni, 38. ogłoszenie, 39. biały w kinie, 40. stopień o�cerski, 41. nietoperz.

Litery z pól oznaczonych czerwonymi cyframi od 1 do 15 utworzą hasło krzyżówki. Prawidłowe rozwiązanie prześlij na adres 
s.bubin.ladysclub@gmail.com lub Firma Wydawnicza Lady’s Club, ul. Sucha 32, 43-309 Bielsko-Biała – w terminie do 13 
października 2014. Nagrody wyślemy pocztą.

NAGRODY
1. Dwa egzemplarze książki Jeanne Bourin 

„Burzliwe lato”, wydanej przez O�cynę
Literacką Noir sur Blanc (www.noir.pl).

2. Dwa egzemplarze książki Kaliny Błażejow-
skiej „Uparte serce. Biogra�a Poświatow-
skiej”, wydanej przez Wydawnictwo Znak 
(www.znak.com.pl).

3. Dwa egzemplarze książki Philipa Kazana 
„Apetyt”, wydanej przez Wydawnictwo 
Znak (www.znak.com.pl).

Rozwiązanie z nr 3 (30) 2014: SŁONECZNE DNI. Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www.ladysclub-magazyn.pl

Przygotowała ANNA JURCZYK/www.lowiskoksiazek.blogspot.com
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Jeśli jesteś o�arą lub świadkiem przemocy wobec kobiet,  
zadzwoń pod całodobowy numer interwencyjny: 600 07 07 17 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)  

albo napisz e-mail, aby uzyskać poradę: pomoc@cpk.org.pl

Dowiedz się więcej na stronie Fundacji Centrum Praw Kobiet – wejdź na www.cpk.org.pl



UL. ZIELONA 2
43-450 USTROŃ
TEL. 33 854 20 17
TEL. 733 802 382
WWW.REMEDEST.PL

MEDYCYNA ESTETYCZNA:
• USUWANIE ZMARSZCZEK – BOTOX
• WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK KWASEM HIALURONOWYM
• POWIĘKSZANIE UST KWASEM HIALURONOWYM
• MEZOTERAPIA
• REDUKCJA PRZEBARWIEŃ  

(COSMELAN)
• NICI LIFTINGUJĄCE  

(LIFTING BEZ SKALPELA)
• USUWANIE CELLULITU

MODELOWANIE SYLWETKI:
• FALA UDERZENIOWA  

– TERAPIA CELLULITU
• LIPOLIZA INIEKCYJNA
• MEZOTERAPIA CELLULITU

INNE:
• REHABILITACJA AKUSTYCZNĄ  

FALĄ UDERZENIOWĄ
• MASAŻ


