„Nikt nigdy nie był ze mnie dumny...” Klaudia Zielińska z
Iławy szczerze o swoim udziale w programie TVN Projekt
Lady [ZDJĘCIA]
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- To będzie najmocniejszy sezon "Projektu Lady" - zapowiada jedna z mentorek
zbuntowanych dziewcząt, które chcą zmienić się na lepsze, Tatiana Mindewicz-Puacz.
Pierwszy odcinek nowej serii popularnego programu telewizji TVN obejrzymy już w
poniedziałek, 20 maja. Na małych ekranach m.in. pochodząca z Iławy Klaudia Zielińska.
Dziewczyna ma charakter! Nie boi się szczerze przyznać, że była "wrakiem człowieka". Ale
program dał jej naprawdę porządnego, pozytywnego "kopa" - odmienił wnętrze...
Ma 23 lata, pochodzi z Iławy, a obecnie mieszka i pracuje w Londynie. Klaudia Zielińska to
uczestniczka nowej, czwartej edycji "Projektu Lady". Szczerze opowiedziała nam o tym,
dlaczego zdecydowała się na udział w programie i co jej dało to doświadczenie.
- W Londynie mieszkam od 4 lat - opowiada 23-latka. - Mam nadzieję, że niebawem
się to zmieni i wrócę do Polski. Na co dzień, wspólnie z moją mamą, prowadzę
firmę sprzątającą. Nie jest to szczytem moich marzeń i mam o wiele większe
ambicje dotyczące przyszłości. Piszę wiersze i teksty piosenek, śpiewam. Tym
chciałabym się zająć w przyszłości.

Jak dodaje pochodząca z Iławy uczestniczka "Projektu Lady", do udziału nikt nie musiał jej
namawiać.
- Był to absolutnie mój własny pomysł i wybór - podkreśla Klaudia. - Za każdym
razem, gdy słyszałam negatywne komentarze bliskich o moim zachowaniu,
zawsze, gdy mówili, że mam się zmienić, myślałam o tym, aby się zgłosić. Po
kryjomu przed wszystkimi wysłałam zgłoszenie do 3. edycji. Jak dowiedziałam się
rok później, kiedy odebrałam telefon w tej sprawie, wtedy był już wybrany cały
komplet dziewcząt. Ale producenci byli mną zainteresowani i zaprosili mnie na
casting do kolejnej edycji.
Na pierwszy rzut oka iławianka jest atrakcyjną młodą kobietą. Ale... ładna buzia kryła sporo
kompleksów i bardzo krytyczną samoocenę. 23-latka mówi o tym bez ogródek.
- Sama widziałam czasem, że "przeginam" z alkoholem, z zachowaniem.
Dodatkowo monotonia życiowa, która mi towarzyszyła, coraz bardziej ściągała
mnie w dół, a brak szkoły i perspektyw jeszcze mocniej dobijał - przyznaje
dziewczyna. - Miałam o sobie złe zdanie. Nic nie osiągnęłam, nie mam szkoły, nikt
nigdy nie był ze mnie dumny. Czułam się jak wrak człowieka, dlatego
postanowiłam pójść inną drogą. Zawalczyć o siebie i o swoje marzenia i w końcu
zacząć myśleć o sobie, że jestem coś warta.
Program ją zmienił.
- Teraz jestem innym człowiekiem, w końcu otworzyłam się na moją rodzinę,
zaczęłam mówić o tym, co we mnie krzyczy i co mnie boli - opowiada Klaudia. Zaczęłam wierzyć, że mogę coś osiągnąć i że jest mnóstwo ludzi, którzy trzymają
za mnie kciuki. Teraz jestem silną kobietą, którą ciężko będzie złamać. Moi
bliscy widzą zmiany, ale te najistotniejsze widzę ja sama.
Klaudia przyznaje, że z trzech mentorek, które współpracują z uczestniczkami projektu, największy
wpływ miała na nią Tatiana Mindewicz-Puacz.
- To kobieta, która każdego wyciągnie z najgłębszego dołka. Na każde warsztaty
z Panią Tatianą czekałam jak na zbawienie. Dzięki nim uwierzyłam w siebie i w
swoje możliwości. Oczywiście Pani Irena i Pani Małgosia również są bardzo
bliskie mojemu sercu i za wszystko bardzo im dziękuję, ale Pani Tatiana
odmieniła moje wnętrze. Będę jej za to dozgonnie wdzięczna - mówi dziewczyna.
W XIX-wiecznym pałacu w Rozalinie, gdzie przyjechało trzynaście zbuntowanych dziewcząt,
zawiązały się też przyjaźnie.
- Z niektórymi dziewczynami się kłóciłam, bo jestem osobą, która nie pozwoli
sobie na różne rzeczy, ale z większością utrzymuję świetny kontakt. Oczywiście
są też przyjaźnie, które - mam nadzieję - pozostaną na zawsze - mówi Klaudia.

Ciekawi zadań i wyzwań, przed którymi stanęła w programie pochodząca z Iławy 23-latka? Pierwszy
odcinek eksperymentalnej szkoły życia z jej udziałem już dzisiaj - w poniedziałek, 20 maja o 21:30 na
antenie TVN.
Dzisiaj na co dzień mieszka i pracuje w Londynie, a pochodzi z Iławy. 23-letnia Klaudia
Zielińska jest uczestniczką nowego sezonu programu "Projekt Lady".

Buntowniczki i ich mentorki: Tatiana Mindewicz-Puacz (w drugim rzędzie), Małgorzata
Rozenek-Majdan, Irena Radomska-Kamińska. Klaudia przyznaje, że najwięcej zawdzięcza
pierwszej z wymienionych trenerek.

Jakie wyzwania postawi przed Klaudią program? To tajemnica producentów. Dowiemy się,
oglądając "Projekt Lady". Pierwszy odcinek już 20 maja. Klaudia Zielińska w pierwszym
rzędzie, trzecia od lewej.
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