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KRZYSZTOF 
WITKOWSKI

Wizjonerstwo? Na tym 
polega realizowanie 

nowych wyzwań!

AGATA
BIERNAT

Mam duszę 
sportowca i nigdy 

się nie poddaję

PAVEL
SAMOKHIN

Kocham muzykę. 
To nie tylko pasja, 

to dużo więcej

Niczego już nie muszę udawać!
Kamil Maćkowiak
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„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!” 

Znacie to? Pewnie, że znacie. Radosna, energetyczna piosenka Marka Gre-
chuty. Dla nas wiosna zaczęła się w ubiegłym roku i trwa przez cały czas. No 
i już na zawsze kojarzyć się będzie z wielką radością. Rok temu, mniej wię-
cej o tej porze trafił na rynek pierwszy numer naszego/Waszego magazynu. 
Jaki to był rok? Wyjątkowy, pełen nowych doświadczeń i setek spotkań. 

Rok wielu wyzwań, w których nie zawsze wszystko układało się po naszej 
myśli, ale ani razu nie zwątpiliśmy w sens wydawania LIFE IN. Łódzkie. 
A wszystko dzięki wspaniałym ludziom, których w tej wędrówce dane było 
nam poznać i z którymi mogliśmy pracować. Bez nich pewnie nie doszli-
byśmy tak daleko. Lista tych, którym chciałabym podziękować jest bardzo 
długa i trudno byłby pomieścić wszystkie nazwiska tu na tej jednej stronie. 
Więc po prostu powiem: DZIĘKUJĘ. Bądźcie z nami przez kolejny rok i przez 
następny i – jak mówi klasyk – do końca świata i jeden dzień dłużej! Wypi-
jemy kolejne kawy, spotkamy się przy lampce wyjątkowego wina, powy-
mieniamy doświadczeniami, nakreślimy nowe plany i cieszyć się będzie-
my wzajemnymi sukcesami, tymi małymi jak i wielkimi. Bo Łódź, choć nie 
mieszkam w niej od urodzenia, polubiłam, tak jak Kamil Maćkowiak i Pavel 
Samokhin. I tak jak Bożena Ziemniewicz nie wyobrażam już sobie, że mo-
głabym mieszkać gdzie indziej. Bo gdzie spotkam takich ludzi jak Krzysztof 
Witkowski, wizjoner z głową pełną pomysłów, który starym zaniedbanym 
łódzkim fabrykom nadaje nowego blasku, gdzie spotkam tylu ludzi, którym 
się po prostu chce, chce czegoś więcej od życia. Młodych, dynamicznych, 
jak Katarzyna Drożdżewicz, która biura swojej pracowni architektonicznej 
otworzyła już w kilku miastach. Jak Izabella Pietruszka-Kluska, która po-
rzuciła posadę nauczyciela, by realizować się jako fryzjerka. Jak Miss Po-
lonia Agata Biernat, która nie poddaje się dopóty dopóki nie dopnie swego. 
Jak Ewa Pilawska, od wielu lat realizującą jeden z najlepszych teatralnych 
festiwali i teatr otwarty na każdego widza, którą doceniono zaszczytnym 
tytułem Łodzianina Roku. Oni nie odpuszczają, konsekwentnie realizując 
swoje wizje i marzenia. I wierzę, że za rok także Kamil Maćkowiak będzie 
miał już swoją autorską scenę, bo przecież nie ma rzeczy niemożliwych. To 
tylko my sami stawiamy sobie granice. 

Wszystkiego najlepszego Państwu życzę

Beata Sakowska 
Redaktor naczelna

Dzień dobry

PS Zawsze bacznie wsłuchujemy się w oczekiwania naszych Czytelników i z uwagą przyjmujemy wszystkie 
sugestie. Niewielkie zmiany w układzie graficznym magazynu, jeszcze więcej tematyki kulturalnej, 
rozbudowana część biznesowa, to odpowiedź na Wasze oczekiwania. Wierzymy, że wprowadzone 
zmiany przyniosą Wam jeszcze większą przyjemność z lektury magazynu LIFE IN. Łódzkie. 



KONCERTY
Poleca Krzysztof Karbowiak 8 URODA

Piękno tkane każdego dnia 46

PIERWSZY KONGRES AGD
W ŁSSE 22 NIERUCHOMOŚCI

Żurawie nad Łodzią56

ROBERT KOZIELSKI
Model czterolistnej koniczyny 31 PODRÓŻE

Majówka w Łódzkiem70

PROCENT CZYNI CUDA
Felieton Moniki A. Kern 10 IZABELLA PIETRUSZKA-KLUSKA

Muśnięte słońcem48

STREFA ROZWOYOU
Pieniądze na rozwój 24 WOJCIECH ORZECHOWSKI

Nie czekaj, inwestuj!61

KRZYSZTOF WITKOWSKI
Wizjoner kochający Łódź 32 ŁÓDZKIE CENTRUM ROWEROWE

Nie tylko dla leniwych71

I PRZYSZŁA WIOSNA
Felieton Kamila Maćkowiaka 11 ROBERT AUGUSTOWSKI

Wino na wyjątkową okazję50

STARTUP SPARK
Wsparcie rozwoju młodych firm 25 AGATA BIERNAT

Miss z duszą sportowca62

WYSTAWA LENADRO DA VINCI
Od marzeń o lataniu do fabryki snu 36 KULTURA

Janda, Szyc i „Wesele”72

KAMIL MAĆKOWIAK
Niczego już nie muszę udawać 12 DESIGN

Zasługuje na Refleksje53

BOŻENA ZIEMNIEWICZ
Kobiety dźwigają połowę nieba 26 MOTORYZACJA

Na zakupy i do pracy68

CENTRUM NAUKI I TECHNIKI
Rodzinne weekendy w EC1 37 KSIĄŻKI NA WIOSNĘ

Polecamy, co warto przeczytać75

PAVEL SAMOKHIN
Jestem Słowianinem 18 KATARZYNA DROŻDŻEWICZ

Wnętrze skrojone na miarę54

BIZNES MIKSER
Kontakty, rekomendacje, relacje 30 KRZYSZTOF KOSZEK

Kręte drogi i piękne samochody69

TERESA JANICKA-PANEK
Jakość zawsze się obroni 38 KONFERENCJA

Kreatywność i ścieżki rozwoju 78
KRZYSZTOF KAMIŃSKI

Rok pełen rocznic 40
ZDROWIE

Słodka jest tylko w nazwie 42
ZDROWIE

O wstydliwych tematach 44

LIDIA POPŁAWSKA
Lądowanie na Ziemi Obiecanej79
ANDRZEJ MACIEJEWSKI
Koncentruj się na mocnych stronach80
KASIA MALINOWSKA
Twój wizerunek w biznesie81

Wydawca
RSMEDIA 

Robert Sakowski

Redakcja
48 509 499 400

90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3

redakcja@lifein.pl

www.lifein.pl

Redaktor naczelna
Beata Sakowska

Współpracują z nami
Krzysztof Karbowiak

Monika Kern

Marek Kondraciuk

Kamil Maćkowiak

Magda Maciejczyk

Katarzyna Malinowska

Andrzej Maciejewski

Marek Niedźwiecki

Foto

Paweł Łacheta

Joanna Jaros

Martyna Krawczyk

Patronaty

48 509 499 400

patronaty@lifein.pl

Reklama

reklama@lifein.pl

Damian Karwowski

48 727 925 865

12

18

26

32

40

62

72



W minionym roku...
bardzo dużo rzeczy przewartościowa-
łem. Podjąłem poważne decyzje, do-
tyczące pracy w serialach. Przestałem 
grać w „Komisarzu Aleksie”, zrobiłem 
przerwę w „Na dobre i na złe”. Ale to 
nie było łatwe, bo zostawiłem pracę 
w miejscach, które są mi bliskie z uwa-
gi na ludzi.  Myślę, że wartościowe jest 
spotykanie się z osobami. Nie zawsze 
z samym tematem pracy. Musiałem 
wyjść z mojego pracoholizmu, prze-
niosłem go na inne zainteresowania. 
Od pół roku przygotowuję się do no-
wego projektu, o którym jeszcze nie 
mogę oficjalnie mówić. To duże wy-
zwanie. Nagle się okazuje, że muszę 
przeanalizować swoje myślenie o ak-
torstwie. Odpowiedzieć, co ono dla 
mnie znaczy. Czy to tylko przestrzeń 
bycia użytecznym dla ludzi, czy też 
w większej mierze przestrzeń mojego 
osobistego przeżycia różnych rzeczy.

Nigdy więcej ...
nie powiem nigdy.

Komfortowo czuję się...
jak mam pasję, zajęcie, które ma sens. 
To przynosi mi wielką radość.

Ulubione zajęcie to...
poznawanie nowych rzeczy. Różnych. 
Od takich jak nowa książka czy rozmo-
wa z drugim człowiekiem po nurkowa-
nie, wspinanie się, strzelanie z łuku.

Idealny dzień...
zależy od przypływu inspiracji. Może być 
spędzany na czytaniu, graniu na tablecie, 
czasem pracy w ogrodzie. Mógłbym ro-
bić różne rzeczy.

Nie odbiorę telefonu...
bo śpię, jestem na czymś bardzo sku-
piony, pracuję, jestem z dziećmi.

Przez jeden dzień chciałbym...
być w Kosmosie.

Chętnie wracam...
do domu, do „moich ludzi” – żony Tere-
sy, dzieci Michała i Mai, mamy, siostry, 
przyjaciół, znajomych. Myślę, że naj-
większą wartością w życiu jest drugi 
człowiek. Czasami jedna osoba, z któ-
rą spędza się tylko kilka godzin, zostaje 
w sercu i w głowie na tyle, że w my-
ślach prowadzimy dialog przez lata.

Gdy patrzę w lustro...
widzę, że się zmieniam.

Mój ulubiony ciuch...
... (śmiech). Nie jestem stały w ciuchach.

Nie lubię w sobie...
całej litanii rzeczy.

Cofając czas...
nie chciałbym cofać czasu.

Czego się nie boję...
lubię się bać. Myślę, że strach ma w so-
bie coś absolutnie przepięknego. Boję 
się nierozróżniania lęku od strachu. Je-
śli coś jest kompletnie wyimaginowa-
ne i bez kształtu, to budzi we mnie lęk. 
Jak zaczynam identyfikować, czego 
naprawdę się boję: ciemności, ciszy, 
dźwięku, wysokości, ludzi, łapię dy-
stans i może przestaję się bać..

Lubię gdy...
Ona jest obok.

Zawsze podziwiam...
ludzi z pasją.

Autorytety...
miałem szczęście poznać ich wiele.

Ostatnio przeczytałem...
bardzo dużo. Z ciekawostek czytam 
ostatnio dużo o górach, przeczyta-
łem i nagrałem audiobook Piotra 
Pustelnika „Ja, pustelnik”. Przeczy-
tałem książkę „Kurtyka. Sztuka wol-
ności”, napisaną przez Bernadette 
McDonald. Z innej półki mam zna-
komitą książkę „Filozofia Kaizen. 
Jak mały krok może zmienić Twoje 
życie”. Nie opuszczają mnie „Shan-
taram” oraz „Cień góry” autorstwa 
Gregory’ego Davida Robertsa.

Marzenia...
jest ich dużo. Kiedyś myślałem, że 
ich nie mam. Był moment bardzo 
poważnego wewnętrznego wy-
palenia, które polegało na tym, 
że wydawało mi się, że wszystko 
co zrobiłem doprowadziło mnie 
do sytuacji skrajnej pustki, cha-
osu. Teraz widzę, że mam coraz 
więcej marzeń. To poznawanie 
ciekawych ludzi, podróżowanie, 
uczenie się języków, przekraczanie 
własnej wewnętrznej trwogi przed 
rzeczami, których się nie zna. Żeby 
wystrugać fajny patyk i popływać 
w oceanie. To jedzenie dziwnych 
rzeczy, jak w pierwotnych ple-
mionach i jednocześnie oglądanie 
drapaczy chmur w Szanghaju, No-
wym Jorku, Tokio. l

Pytała Magda Maciejczyk

Ireneusz  Czop 
aktor Teatru im. Jaracza 

w Łodzi, wykładowca Szkoły 
Filmowej w  Łodzi, znany 
m.in. z filmów: „Pokłosie”, 
„Kobieta sukcesu”, „Bejbi 
blues”, „Miłość w mieście 

ogrodów” seriali: „Komisarz 
Alex”, „Skazane”, „Na dobre 

i na złe”, ojciec Michała i Majki

KWESTIONARIUSZ GWIAZDY
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 polecamy

Urodziny Dętki
Muzeum Kanału „Dętka” 28 kwietnia obchodzi swoje 10. urodziny i tego dnia atrakcji 
nie zabraknie. Za zwiedzanie zapłacimy jedynie złotówkę i na dodatek otrzymamy 
specjalny upominek. A otwarcie sezonu wiosenno-letniego po zimowej przerwie na-
stąpi w piątek, 4 maja 2018 r. Od tego dnia „Dętka” będzie czynna dla zwiedzających 
przez wszystkie dni tygodnia. l

Młodzi w Łodzi

Tysiące tulipanów

Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy tu-
lipanów na przełomie kwietnia i maja 
rozkwita w łódzkim Ogrodzie Bota-
nicznym. Tulipany kwitną w całej ga-
mie kolorów: od ciemnofioletowego 
poprzez odcienie różu, czerwieni, po-
marańczy, żółci aż po biel. Można zo-
baczyć m.in. tulipany Triumph, Darwina, 
strzępiaste czy liliokształtne. l

Julian i jego rodzina

Coraz cieplej. Czas więc na wizytę w łódzkim zoo. Niedawno ulubieniec nie tylko dzieci 
lemur Julian świętował swoje 10. urodziny. Julian przyjechał do Łodzi z Opola w 2013 r. 
Mieszka z trzema dorosłymi samicami (Tonga, Fauna, Izy) i 13 potomkami. Lemury katta, 
na wolności żyjące na Madagaskarze, w łódzkim zoo mieszkają na skalnym wybiegu 
znajdującym się tuż przy głównym wejściu. l

„Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Startup” wystartował już po raz dziesiąty.  
Założeniem tegorocznej edycji konkursu jest umożliwienie najlepiej zapowia-
dającym się zespołom przedstawienie projektów – będących we wczesnej 
fazie wdrożenia – doświadczonym i uznanym w środowisku przedsiębiorcom, 
ekspertom z obszaru inwestycji wysokiego ryzyka oraz specjalistom z zakresu 
transferu technologii. Ważnym elementem konkursu będzie możliwość pracy 
z mentorami, dostęp do know-how, szansa na dopracowanie modelu bizne-
sowego oraz rozwój pomysłu. l

Szczegóły na stronie www.startupy.lodz.pl

Top 500 Innovators 

Światowe innowacje, międzynarodowi eks-
perci, praktyczne warsztaty - meet-up Top 500 
Innnovators w Łodzi! Okazja do spotkania bry-
tyjskich specjalistów, którzy z sukcesem pro-
wadzą startupy, polskich ekspertów z zakresu 
innowacji i transferu technologii. Spotkanie dla 
poszukiwaczy inspiracji, wiedzy i mocnych 
kontaktów. Światowej klasy prelegenci, którzy 
przedstawią praktyki z najbardziej rozwinię-
tego ekosystemu innowacji „Złotego trójkąta” 
(Cambridge-Oxford-Londyn). l

www.meet-up.top500innovators.org 
17-18 Maja, Zatoka Sportu
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„Christian Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Adama Leja”

Miłość w stylu OFF Wedding

Christian Dior był genialnym twórcą i prekursorem nowych idei. 
Kreację krawiecką porównywał do pisania wierszy. Okazał się 
być znakomitym szefem przedsiębiorstwa, odważnym w po-
dejmowaniu ryzyka i zdyscyplinowanym w przestrzeganiu wy-
znaczonych przez siebie standardów, dzięki czemu dom mody 
Dior do dziś definiuje świat mody. Jego kreacje nie wyrażały 
jedynie stylu czy gustu. Nosiły w sobie pewien ideał świata i ko-
biety, który stworzył i który stał się ponadczasowy. Kreacje Dio-
ra zrewolucjonizowały nie tylko modę, ale i kulturę.
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przypomina do-
konania Christiana Diora, a także powojennych paryskich mi-
strzów haute couture, dzięki uprzejmości polskiego kolekcjonera 
i eksperta, Adama Leja, właściciela ponad pięciu tysięcy obiek-

tów z historii mody. Jego kolekcja jest jedną z najbardziej zna-
czących w Europie.
Wystawa „Christian Dior i ikony paryskiej mody z kolekcji Ada-
ma Leja” składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona 
jest wyłącznie kreacjom spod znaku domu mody Dior. Druga 
prezentuje najważniejsze powojenne tendencje światowego 
krawiectwa w interpretacji czołowych paryskich projektantów, 
kreacje „haute couture” największych domów mody Paryża. 
Wszystkie zaprezentowane na wystawie obiekty będą poka-
zane w Polsce po raz pierwszy. l

Centralne Muzeum Włókiennictwa, wystawa czynna od 
26 kwietnia do 26 sierpnia 2018 r., budynek D, III piętro

Marzy wam się piękny, niezwy-
czajny ślub? Nie wiecie gdzie szu-
kać osób, które mogą pomóc zre-
alizować wasze marzenia? OFF 
Wedding jest dla Was!
To wydarzenie niestereotypowe, 
estetyczna uczta dla zmysłów, miej-
sce gdzie można obejrzeć projekty 
młodych twórców, spróbować naj-
lepszego słonego karmelu, napić 
się pysznej kawy i spokojnie poroz-
mawiać z wystawcami oferujący-
mi produkty i usługi najwyższej ja-
kości. Zapraszamy wszystkie osoby 
ceniące dobry design i piękno sztuki 

użytkowej, lubiące minimalizm, 
naturalne dekoracje, najnowsze 
trendy ślubne i przede wszystkim 
narzeczonych, dla których najważ-
niejsze jest szczere, niesztampowe 
podejście do ślubu. l

OFF Wedding odbędzie 
się 22 kwietnia 2018 
w niedzielę w godzinach 
od 11 do 18 w nowoczesnych 
przestrzeniach Dworca 
Łódź Fabryczna. Więcej 
informacji na www.facebook.
com/offwedding/

Zdjęcia: Michał Radwański
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 koncerty poleca Krzysztof Karbowiak

20 kwietnia, godz. 19

Kuba Badach – Oldschool

„Oldschool” to pierwszy solowy, muzycznie au-
torski album w dorobku Badacha, który zrodził 
się na przekór trendom i jest dla wszystkich 
tych, którzy tęsknią za ambitnym popem. Ar-
tyście udało się to po prawie trzydziestu latach 
pracy na scenie i muzycznej aktywności jako 
wokalista, kompozytor i producent, po setkach 
koncertów i muzycznych kooperacji z plejadą 
gwiazd polskiej sceny oraz dziesiątkach płyt 
współtworzonych z rozlicznymi artystami. Na 
debiutanckiej płycie jest kilkanaście kompozycji 
utrzymanych w zróżnicowanych stylistykach. 
Znajdziemy tu charakterystyczne między innymi 
brzmienie zespołu Badacha, znane z płyty „Tri-
bute to Andrzej Zaucha”. Już 20 kwietnia utwory 
z najnowszej płyty zabrzmią w łódzkim Klubie 
Wytwórnia. l

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)

27 kwietnia, godz. 20

The Dumplings Orkiestra

Po ubiegłorocznym debiucie na scenie głównej Opener’a, zespół The Dumplings 
nie tylko potwierdził swoją mocną pozycję na polskiej scenie muzycznej, ale też 
ruszył w trasę w zupełnie nowym formacie. Koncert będzie wyjątkową okazją, 
by usłyszeć znane utwory zespołu w nowych aranżacjach, gdzie dobrze znana 
warstwa elektroniczna miesza się z klasyką. Już pierwsze występy tego nowego 
projektu pokazały, że muzyka elektroniczna znakomicie zgrywa się ze smyczkami 
i instrumentami dętymi. Powstały pięć lat temu The Dumplings, czyli Justyna Święs 
i Kuba Karaś, to obecnie bez wątpienia jeden z najbardziej cenionych zespołów 
electropop, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Elektronika nasiąknięta głębokim 
basem, w której taneczne rytmy mieszają się z chwytliwymi melodiami. l

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)

28 kwietnia, godz. 20

Jary Oddział Zamknięty

Jary Odział Zamknięty to powołana do życia na przełomie 2013 i 2014 roku 
formacja Krzysztofa Jaryczewskiego, lidera legendarnego zespołu rocko-
wego z lat 80. ubiegłe-
go wieku, jakim bez 
wątpienia był właśnie 
Oddział Zamknięty. 
Jaryczewski był nie 
tylko jego wokalistą, 
tworzył muzykę i pisał teksty. Takie utwory jak choćby „Party”, „Ten wasz 
świat” czy „Andzia” na stałe wpisały się do historii polskiego rocka. Po wielu 
latach i ciężkiej chorobie gardła Jary powrócił na scenę i trzeba przyznać, że 
zrobił to z sukcesem. Podczas koncertu usłyszymy nie tylko znane kawałki 
Oddziału Zamkniętego, ale również nowe piosenki jego lidera. l

Scenografia Club & Cocktailbar (ul. Zachodnia 81/83)

4 maja, godz. 22

Wowa Band & Bałkańskie Nuty

Jeżeli ktoś traktuje koncerty jako świetną okazję do zabawy 
i chętnie by potańczył, to ten występ znakomicie się do tego 
nadaje. Grupa WOWA gra koncerty muzyki rozrywkowej 
doprawione ochrypłym wokalem, słowiańskim humorem 
i niesamowitym temperamentem scenicznym. Bohaterowie 
ich piosenek to zwykli ludzie i sytuacje z życia codziennego, 
o których lider zespołu śpiewa puszczając oczko do publicz-
ności. W swoich trafnych spostrzeżeniach ma wiele dystansu 
do świata, który nas otacza i prezentuje go wprost, z dużą 
dozą charyzmy. Muzycy mają na swoim koncie wiele suk-
cesów, m.in. zajęli II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
Wladimira Wysockiego oraz zagrali koncert wieczoru na II 
Międzynarodowym Festiwalu Zbliżenia Kultur. l

Scenografia Club & Cocktailbar (ul. Zachodnia 81/83)
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13 maja, godz. 19

Szalone nożyczki

Jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. Ciągle zapełniający widownię Teatru 
Powszechnego. Salon fryzjerski „Szalone nożyczki” prowadzony przez mistrza grzebienia 
i – rzecz jasna – nożyczek, Ola Boskiego odwiedziło już ponad 240.000 osób. Salon sły-
nie z doskonałej obsługi i profesjonalnych usług, niestety na jego nienaruszonej reputacji 
pojawia się skaza – morderstwo w sąsiadującym z salonem mieszkaniu dokonane przez 
nieznanego sprawcę. Podejrzani są zarówno pracownicy salonu, jak i jego klienci. I tu 
do akcji wkraczają… widzowie. To Państwo biorąc czynny udział w śledztwie wskazują 
winnego, to dzięki Wam dzielni policjanci mogą odtworzyć feralne zdarzenie z najdrob-
niejszymi szczegółami, to wreszcie Państwo, decydujecie o zakończeniu sztuki. l

Teatr Powszechny (ul. Legionów 21)

6 maja, godz. 16

Ślubu nie będzie

Właściciel agencji re-
klamowej, Thimothy 
Westerby, jest bar-
dzo podekscytowany. 
Choć niekoniecznie 
ślubem jedynej córki 
Judy, który ma rozpo-
cząć się lada chwila. 
Przygotowuje się wła-
śnie do nowej kampanii dla firmy produkującej biusto-
nosze i przed chwilą wpadł na genialny pomysł. Bieliznę 
będzie reklamować ponętna girlsa z lat dwudziestych. 
W przedślubnym szaleństwie nikt nie podziela jednak 
jego entuzjazmu, bo wielka uroczystość zdaje się wisieć 
na włosku. Jakby problemów było mało, Thimothy nie-
spodziewanie otrzymuje cios w głowę i zaczyna widzieć 
niemożliwe. Zaskakujące zwroty akcji, przezabawne sy-
tuacje, nasycone angielskim humorem dialogi, a wszystko 
przeplatane doskonałymi aranżacjami nieśmiertelnych 
przebojów z lat 20. i 30. l

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka (ul. Zachodnia 93)

13, 15, 16, 17 maja, godz. 19

Otchłań

„Otchłań” Jennifer Haley, to przejmujący dra-
mat o spustoszeniu duchowym, jakiego doko-
nuje w nas nowoczesna technologia. Wszyscy 
o tym wiemy. Jednak zanurzeni w interneto-
wych fantazmatach nie do końca zdajemy 
sobie sprawę, jak szybko i nieodwracalnie 
stajemy się emocjonalnymi wrakami, niezdol-
nymi do prawdziwych uczuć i relacji. Mariusz 
Grzegorzek sięgnął po „Otchłań”, bo, jak 

mówi: „To prowokacyjny tekst, pełen tajemni-
cy i niepokoju. Jego akcja rozgrywa się jedno-
cześnie sto lat temu i w odległej przyszłości. 
Science-fiction i retro. Thriller, romans i suge-
stywny dramat psychologiczny. Amerykański 
sentymentalizm i zuchwałe przekraczanie 
tabu – mieszanka wybuchowa. Co dzieje się 
naprawdę, a co na niby? To hipnotyczna opo-
wieść o głodzie miłości i cenie, jaką trzeba za 
jego zaspokojenie zapłacić”. l

Teatr im. Stefana Jaracza 
(ul.Stefana Jaracza 27)

19 maja, godz. 18.30; 20 maja, godz. 17.00

20 lat Człowieka z La Manchy

W tym roku obchodzimy 20-lecie premiery musicalu „Człowiek z La 
Manchy” w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Historia błędnego rycerza Don 
Kichota z Manchy to jedna z najpiękniejszych legend. To również jedna 

z najbardziej wzrusza-
jących opowieści o mą-
drości i głupocie, o ma-
rzeniach i rzeczywistości, 
a także o teatrze i życiu. 
Musical Mitchella Leigha 
od lat cieszy się wielkim 
powodzeniem i grany jest 
na całym świecie, a to 
za sprawą ciągle aktual-
nej mądrości Cer van tesa 
i pięknej muzyki. Spek-
takl Teatru Muzycznego 

w Łodzi był wydarzeniem sezonu artystycznego 1997/1998. Złote Maski 
– nagrody łódzkich recenzentów – otrzymali: reżyser i scenograf Wal-
demar Zawodziński, scenografka Maria Balcerek oraz Zbigniew Macias 
– najlepszy odtwórca męskiej roli. l

Teatr Muzyczny (ul. Północna 47/51)
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Monika A. Kern

Procent czyni cuda

Monika A. Kern – founder / general director w MK Media pr & marketing solutions

Z wykształcenia prawnik , PR-owiec z pasji i wyboru. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych 
oraz sektorze prywatnym. Specjalizuje się w PR politycznym , kreowaniu wizerunku osób publicznych , zarządzaniu 

marką osobistą i komunikacji kryzysowej. Skutecznie konsultowała kampanie samorządowe i parlamentarne. Dobrze 
czuje się zarówno w contencie lifestylowym , jak i biznesowym. Prywatnie – członek zarządu fundacji Monumentum 

Iudaicum Lodzense , której celem statusowym jest ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów łódzkich.
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Kwiecień, nareszcie... Słońce, zielone skwery, pierwsze 
kwiaty. Wszyscy budzimy się z zimowego letargu. Jed-
nak radość ze zbliżającej się wielkimi krokami, wybit-
nie długiej w tym roku majówki niejednemu jest w sta-
nie przyćmić termin składania deklaracji podatkowych.

A jeśli o pitach mowa, to od razu muszę wspomnieć 
o 1%. Tak, ten jeden, jedyny procent jest w stanie zdzia-
łać prawdziwe cuda. Zatem zastanówmy się, tak jak 
robimy to codziennie wydając pieniądze, nad świado-
mym spożytkowaniem tej kwoty. Podejmijmy decyzję 
odpowiedzialnie, mając radość z obdarowania potrze-
bujących. To daje fantastyczne samopoczucie.

Celowana kampania
Ja także co roku przekazuję swój procent na kon-
kretny cel. Jednak zawsze robię to po dokładnym re-
aserchu. Piszę te słowa na skutek pewnej rozmowy, 
której byłam świadkiem kilka dni temu. Otóż nie-
prawdą jest, że jeśli rozlicza nas zakład pracy – nie 
mamy wpływu na wskazanie beneficjenta 1%, ani 
też prawdą nie jest, iż pracodawca wskazuje z góry, 
którą organizację powinien wesprzeć  pracownik. 
Oczywiście jeśli jest to przedmiotem wspólnego, 
dobrowolnego ustalenia całej firmy – zgoda. Jednak 
żaden pracodawca nie ma takiego uprawnienia, aby 
wskazywać przeznaczenie i rozporządzać naszym 
procentem od podatku.

Drugie nieporozumienie, jakie chciałabym wyja-
śnić, po ożywionej dyskusji, wspomnianej wcześniej 
– osoby prowadzące działalność gospodarczą także 
mogą i mają prawo przekazać 1% na dowolny, wska-

zany cel, który winien zostać uwzględniony jako dys-
pozycja w biurze księgowym przedsiębiorcy.

Przyznam, że jeśli tego typu wątpliwości istnieją 
wśród społeczeństwa, znaczy to, iż wskazana byłaby 
celowana kampania informacyjna – zarówno organi-
zacji pozarządowych, ale także instytucji państwo-
wych, skarbowych nie wykluczając – uświadamiająca 
obywateli i edukująca ich.

Świadome obdarowywanie
Jak widać nie wystarczy jedynie aktywność NGO-sów 
w pozyskiwaniu na swoje cele statutowe 1%, ale zde-
cydowanie szersza akcja skierowana do podatników, 
aby jeszcze raz przypomnieć, że jeden procent jest 
w stanie zdziałać wielkie rzeczy i mamy bezpośredni 
wpływa na jego przeznaczenie.

Nie rezygnujmy z naszych przywilejów, nawet jeśli 
na pierwszy rzut oka wydają się mało znaczące, bo wi-
doczny efekt pojawia się dopiero po wielu miesiącach.

I tu także lekcja do odrobienia dla fundacji i stowarzy-
szeń – starajcie się docierać do swoich darczyńców. Nie 
wszyscy chcą i mogą znaleźć się w blasku fleszy, ale są 
tacy, którzy latami wspierają Wasze organizacje i warto 
powiedzieć im zwykłe, ale jakże bezcenne „DZIĘKUJĘ”.

Trzymam mocno kciuki, żeby druga połowa kwiet-
nia wraz ze zbliżającą się majówką, obfitowała nie tyl-
ko w soczystą, świeżą zieleń i coraz śmielej wyglądają-
ce zza chmur słońce – ale także w radość i satysfakcję 
z możliwości świadomego obdarowania organizacji, 
które zajmują się pomocą i wsparciem najbardziej po-
trzebujących. Powodzenia! l
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Kamil Maćkowiak

I przyszła wiosna...

Kamil Maćkowiak – aktor , reżyser , scenarzysta , tancerz i choreograf

Laureat ponad dwudziestu nagród teatralnych , Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka. Za autorski monodram „Diva Show” , 
zrealizowany przez fundację otrzymał prestiżową nagrodę im. Schillera dla twórcy sezonu za oryginalność ujęcia , choreografię , 
reżyserię i wykonanie aktorskie oraz nagrodę Plaster Kultury 2013. Zagrał główną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Korowód” , oraz 
m.in. w serialach „Pensjonat pod różą” , „Oficerowie” , „Kryminalni” , „Naznaczony” , „Barwy szczęścia” i „Przyjaciółki”. Jest laureatem 

Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.
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Zupełnie niespodziewanie…. Jednego dnia jeszcze 
kurtka puchowa i szal, drugiego już krótki rękaw 
i czapka z daszkiem.

To trochę jak z zakochaniem, które spada bez 
ostrzeżenia i wywraca twoje życie do góry nogami.

Tak, o zakochaniu chcę pisać, bo to właśnie syno-
nim wiosny. Początek, wszystko nowe, ekscytujące, 
endorfiny szaleją, biochemia mózgu zaburzona jak po 
najcięższych narkotykach.

Iskrzy od flirtu
Piszę ten felieton w kawiarni, siedzę sam i obserwuję 
ludzi. Przy stolikach tylko pary w różnych konfigura-
cjach. Między nimi aż iskrzy od flirtu, wzajemnej ko-
kieterii, od nieco za długich spojrzeń w oczy.

Jakie to ładne i rozczulające… Ten stan, gdy ner-
wowo czekamy na telefon czy sms, gdy walczymy ze 
sobą, by kolejny raz nie napisać jako pierwsi nie bę-
dąc uznani za desperatów, gdy od niewinnego dotyku 
wariujemy i nie możemy się doczekać, by pójść choć 
o krok dalej.

Te randki… Ta autokreacja, ulepszona wersja siebie…
Boże, jak ja tego nie umiem! Zawsze zrobię coś żenu-

jącego, zeżrę coś z czosnkiem albo z porem, spocę się 
z nerwów albo opowiem historię, z której nawet mojej 
terapeutce nie powinienem się zwierzać.

Zdecydowanie lepiej wychodzi mi bycie sobą, a to 
na pierwszych randkach nie zawsze się sprawdza.

Zatem jest wiosna. Łódź ładnieje, stacje rowerów 
miejskich opustoszałe, ogródki już się rozkładają. 
Tak, wszystko pięknieje i dojrzewa. Nawet ja „w mię-
dzyczasie” zostałem nestorem. Zaczęło się od sąsiadki 
w windzie, która stwierdziła: „Pan to się tak ładnie 
starzeje, ani jednego siwego włosa”.

Wiosna i tak przyjdzie
Potem przyszły dziwne zaproszenia na pokazy mi-
strzowskie, odczyty, udziały w różnych konferen-
cjach jako rzekomy specjalista od łączenia kultury 
z biznesem. Dziwnie być autorytetem, zwłaszcza na 
wyrost. Do tego znajoma od miesięcy mnie molestuje, 
żebym przesłuchał jej syna, czy się nadaje na aktora. 
Obraziła się, gdy w końcu zaoponowałem, żeby dała 
mu się cieszyć życiem, wiosną i na siłę nie robiła z nie-
go artysty (jako autorytet mogę tak, nie?).

A więc jako nestor – człowiek doświadczony (przed 
bolesną, zbliżającą się czterdziestką), patrzę na to 
miasto, na tę radość i wiosenne podekscytowanie 
z lekką zazdrością.

W jednej z piosenek Kayah śpiewała „choćby runął 
Ci świat, wiosna przyjdzie i tak” – no właśnie, niech 
przyjdzie, nie tylko za oknem. l
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LIFE IN. Łódzkie: Jak się zaczął dzień?
Kamil Maćkowiak: Od mocnej kawy. Odkąd rok temu 
rzuciłem palenie, z używek pozostała mi tylko kofeina. 
Jest dopiero dziesiąta, a ja już piję drugą kawę. Ostatnio 
każdy dzień, który zaczyna się inaczej niż te przez ostat-
ni rok, jest po prostu dobry. W końcu udało mi się wyjść 
z tego długotrwałego kryzysu.

Co takiego wydarzyło się przez ostatni rok?
Ten rok przeczołgał mnie chyba najbardziej w życiu. Cho-
roba mamy i jej śmierć, na którą jak większość z nas, nie 
byłem gotowy. To wydarzyło się zbyt szybko. Po paru la-
tach zakończył się też mój związek. To były dla mnie gra-
niczne doświadczenia. Przyniósł mi za to jedną wspaniałą 
rzecz, której wcześniej nie doceniałem – uświadomiłem 
sobie, że w mojej fundacji mam wielką bazę wsparcia.

Masz ludzi, którzy zawsze ci pomogą.
Ludzi, którzy mi pomogli, bo ten rok zweryfikował także 
moje przyjaźnie. Funkcjonuję w dużej grupie znajomych 
i teraz wiem, że czasami nadużywałem słowa przyjaźń. 
Przekonałem się, kto jest prawdziwym przyjacielem. Kiedy 
przyszedł ten dół totalny – rozpadły się moje dwa światy, 
odeszła mama, mój związek nie przetrwał próby czasu, 
musiałem siebie zdefiniować od nowa i zdecydować co da-
lej. Wtedy przekonałem się na kogo mogę naprawdę liczyć 
– na dziewczyny, z którymi pracuję w fundacji. One spraw-
dziły się w najtrudniejszym momencie mojego życia. By-
łem w stanie tylko grać spektakle, one zajęły się całą resztą 
i fundacja nie tylko się utrzymała, ale się rozwinęła.

Teraz wychodzisz na prostą, a czy za chwilę nie będzie go-
rzej? Jak wspomniałeś w jednym z felietonów obawiasz 
się zbliżającej czterdziestki.
Teraz jestem nieco bardziej optymistyczny, ale w ogóle 
mam depresyjną osobowość. I zazwyczaj widzę szklankę 

do połowy pustą. Nie należę do ludzi, którzy się cieszą ma-
łymi rzeczami, ja się tego z bardzo wielkim trudem uczę.

Ale coraz częściej się cieszysz tymi małymi rzeczami?
Tak. Wiele mogę sobie zarzucić, ale naprawdę nad sobą 
pracuję. Dziewiąty rok chodzę na terapię. Świadomie ją 
kontynuowałem i kontynuuję, mimo że problem, z którym 
tam trafiłem wiele lat temu, już jest nieaktualny. Wielu 
rzeczom się przyglądam i na bieżąco zmieniam.

Sam byś sobie nie poradził?
W pewnych sprawach na pewno nie. Może na ból kolana 
wystarczyłaby kapusta, ale lepiej skorzystać z rehabili-
tacji i terapia jest dla mnie jej formą, po części związaną 
z moim zawodem, który ewidentnie cały czas nadwyręża 
psychikę i po części z poczuciem własnej wartości, z któ-
rym miałem problem u punktu wyjścia.

Jak to, Kamil Maćkowiak nie wierzył w siebie?
Totalnie, ja nie znałem bardziej zakompleksionego i sfru-
strowanego człowieka ode mnie.

Stąd pomysł na aktorstwo. Ale czy to się trochę nie kłóci?
Nie, wręcz przeciwnie, rozdęte ego i kompleksy się nie 
wykluczają. Wiem to, bo mam jedno i drugie (śmiech). Je-
stem facetem, który przerabia kompleks za kompleksem 
na każdym poziomie, a mój komunikat do świata zawsze 
był inny – twardego faceta. Dzięki terapii ja już niczego 
nie muszę udawać, mogę śmiało mówić o swoich słabo-
ściach. Wygodniej się żyje będąc szczerym, nie kumuluje 
się emocji.

Nawet, gdy ta szczerość może kogoś zranić?
Staram się ją czasem podawać z zastrzykiem znieczulającym. 
W fundacji, w pracy, jestem szczery, muszę czasem punkto-
wać błędy czy nieskuteczność. Staram się być zawodowcem 

Niczego już nie 
muszę udawać
Wcześniej dokarmiał własne ego, a aktorstwo uprawiać zaczął dopiero 

parę lat temu. Zakompleksiony i sfrustrowany? To do niego nie pasuje, ale 
właśnie taki był. Długo borykał się z niskim poczuciem własnej wartości. 
Teraz już niczego nie musi udawać i śmiało mówi o swoich słabościach. 
Kamil Maćkowiak, aktor, reżyser, prezes Fundacji Kamila Maćkowiaka.
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i nazywać rzeczy po imieniu i dzięki temu moja ekipa wie na 
czym stoi. Nie kumuluję w sobie złości przez kilka miesięcy, 
by na końcu eksplodować. Staram się chwalić, doceniać, ale 
z artykułowaniem tego nadal mam problem. Uczę się mene-
dżerowania na żywym organizmie, nie kształciłem się w tym 
kierunku. Jedyne co robię, to kupuję książki poradnikowe, 
które potem dobrze prezentują się na półce, bo jakoś nie mam 
ochoty na ich czytanie. Dwie półki już zapełniłem. W mojej 
fundacji to relacje są najważniejsze, my się przyjaźnimy, jeź-
dzimy razem na wakacje.

Ucieknijmy na chwilę od zarządzania, zostańmy przy 
relacjach, ale tych rodzinnych, wróćmy na chwilę do two-
jego dzieciństwa, tak pięknie mówisz o miłości rodziców. 
Dzieciństwo miałeś szczęśliwe.
Trudno powiedzieć. Wiesz, ja mam wrażenie, że się urodzi-
łem z takim stemplem poczucia bycia nieszczęśliwym. Gdy 
miałem dziesięć lat napisałem swój pierwszy wiersz o życiu. 
Moja polonistka była przekonana, że to dzieło osoby dorosłej 
chorującej na depresję. Nie mam żadnych traum z dzieciń-
stwa. Moi rodzice bardzo się kochali, ale to nie jest tak, że 

ja jako nastolatek miałem z nimi wspaniałe relacje. Byłem 
trudnym dzieckiem, jak miałem dziewięć lat zamieszka-
łem w internacie szkoły baletowej. Mama przyjeżdżała raz 
w tygodniu i próbowała mnie wychować, ale ja byłem har-
dy i pozornie pewny siebie, bo tę pewność dawał mi balet, 
dokarmiał moje ego. A tak naprawdę pewność siebie na po-
ziomie wartości człowieka leżała i kwiczała. Brakowało mi 
męskich wzorców, tata – kapitan żeglugi wielkiej – rzadko 
bywał w domu, a balet sprawiał, że byłem gdzieś doceniony, 
w jednej ważnej dla mnie sferze. W aktorstwie na począt-
ku szukałem czegoś podobnego, czegoś co mnie przytuli 
i dowartościuje, pokaże światu, że jestem coś wart. W dużej 
mierze ten zawód wybierają ludzie jakoś zaburzeni, na po-
ziomie samooceny, własnej wartości. Teraz wiem, że aktor-
stwo uprawiam dopiero od kilku lat, wcześniej uprawiałem 
dokarmianie ego Kamila Maćkowiaka.

Jeden fajny obrazek z dzieciństwa?
Mam wiele cudownych wspomnień, dzięki temu, że tata był 
kapitanem, zabierał w rejsy całą rodzinę. To były naprawdę 
cudowne chwile. Jako ośmiolatek byłem w Brazylii, Argenty-
nie, Hiszpanii, jako jedenastolatek w Izraelu, potem w Skan-
dynawii. Pamiętam jak dziś – któregoś razu tato przywiózł 
zgrzewkę coli, to wypiliśmy jej z bratem tyle, że się porzy-
galiśmy. Przywoził też krewetki, których wówczas nienawi-
dziłem. Nie doceniałem tych luksusów i zawsze zazdrości-
łem Adamowi, koledze z klasy, kanapek z paprykarzem.

A dzisiaj pochwaliłbyś się takimi luksusami na FB? Gdzie 
jest granica prywatności, której nigdy nie przeskoczysz?

Cały czas uczę się odpowiedzialności. 
Dzięki temu, że stałem się menedżerem. 
Tej zawodowej odpowiedzialności nie 
miałem wcześniej jako aktor teatru.
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Dla fundacji zrobiłem z siebie produkt. Moja wrażliwość, 
moja twarz, moje umiejętności aktorskie czy reżyserskie są 
produktem fundacji i nie mam z tym żadnego problemu. Dla 
fundacji jestem w stanie zrobić bardzo dużo, nawet przekro-
czyć pewne granice, które dla mnie jako aktora wcześniej 
były nieprzekraczalne, ale celebrytą brylującym na ścian-
kach nie będę, na to nie pozwoliłoby sobie moje ego. Chcę 
być artystą i chcę być identyfikowany ze sztuką, bardziej lub 
mniej ambitną, ale ze sztuką, nie z bywaniem, skandalami. 
Szczęśliwie, kiedy dziesięć lat temu miałem taki okres popu-
larności, grałem w trzech serialach równolegle, to paparazzi 
za mną nie jeździli. Oj, parę skandali wyszłoby na jaw.

A jakie?
Przeżywałem je w tajemnicy, w zaciszach różnych do-
mostw i niech tak pozostanie. A na FB, nigdy nie pokażę 
tego, co jest intymne.

Wracając do fundacji – wspomniałeś , że cały czas się roz-
wija, idzie w dobrym kierunku, mimo iż byłeś na zakręcie.
Cały czas uczę się odpowiedzialności, dzięki temu, że sta-
łem się menedżerem. Tej zawodowej odpowiedzialności 
nie miałem wcześniej jako aktor teatru. Dziś wiem, że Ka-
mila Maćkowiaka z roku 2009, 2010, 2011 w swojej funda-
cji nigdy bym nie zatrudnił.

Dlaczego?
Bo nie chciałbym problemów. Nie chciałbym mieć histerycz-
nego, nieodpowiedzialnego kolesia. Byłem niesłowny, nie-
przewidywalny, musiałem manifestować swoją obecność, 

moje ego krzyczało. Teraz znam swoje miejsce i nie dążę do 
konfrontacji za wszelką cenę. Bardzo dobrze pracuje mi się 
na planie serialu „Przyjaciółki” z reżyserem Grzegorzem 
Kuczeriszką, który jest silnym samcem alfa i nie sprawia 
mi żadnego problemu ulokowane się w szeregu. Może dla-
tego się zmieniłem, bo mam swoją przestrzeń, w której się 
realizuję jako artysta, menedżer. I dlatego, że z tej rozhiste-
ryzowanej, niestabilnej emocjonalnie magmy wyrósł facet, 
który bierze odpowiedzialność za innych. Teraz potrafię być 
elementem i nie muszę zawsze być na samej górze.

W jakim dalej kierunku pójdzie fundacja?
Jesteśmy na takim etapie, że w tej formule dłużej niż pół-
tora roku nie pociągniemy. Jeśli nie uda nam się znaleźć 
swojego miejsca, miejsca na własną scenę, to pewnie fun-
dacja przestanie istnieć. Żeby pójść dalej musimy stwo-
rzyć markę poza Kamilem Maćkowiakiem, markę miej-
sca. Pracuję z ludźmi, którzy muszą dostawać wyzwania 
i produkcja dwóch kameralnych spektakli w sezonie to 
zdecydowanie za mało. Jesteśmy gotowi na własną scenę.

A jaką masz szansę? Czego potrzebujesz?
Albo kogoś kto mi zaufa, prywatny sponsor – w co słabo wie-
rzę, ale cuda się zdarzają – i da mi przestrzeń, w której będę 
mógł poprowadzić teatr, albo wydzierżawię lokal od miasta, 
taki, na który będzie mnie stać i tam zrobię kameralną scenę.

Myślisz, że jest przestrzeń na kolejną scenę w Łodzi?
Oczywiście, na naszą inicjatywę jest miejsce. Gramy tylko 
6-7 razy w miesiącu, w miejscu, w którym wynajmujemy 

Zdjęcia: Joanna Jaros
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scenę. Zapotrzebowanie na to, co proponujemy jest zdecy-
dowanie większe niż nasze możliwości. Bilety na spektakle 
szybko się rozchodzą. Niestabilność biznesowa związana 
z wynajmem sceny ogranicza nam możliwości rozwoju. Do-
staję propozycje zrobienia czegoś w innych teatrach, ale póki 
mam fundację, chcę pracować na własną markę. Poza tym 
nie szukam etatu dyrektora, ani możliwości pracy, szukam 
miejsca, gdzie będziemy tworzyć autorską instytucję.

Wiem, że już czytasz następne scenariusze…
Jesienią mamy premierę, ale niewiele jeszcze mogę po-
wiedzieć poza tym, że wyreżyseruje ją Waldemar Zawo-
dziński, który robi z nami trzecią realizację po „Cudownej 
terapii” i „Wywiadzie”. Spektakl „50 słów” będzie dwuoso-
bówką, ale nie zdradzę jeszcze kto zagra. Poza tym robię 
swój monodram o Klausie Kinskim.

Czemu akurat on?
To jest powrót do moich fascynacji toksycznymi i autodestruk-
cyjnymi geniuszami. To jest tak jak z Niżyńskim – gdy prze-
czytałem jego Dzienniki wiedziałem, że muszę się nim stać. 
Z Kinskim jest podobnie, zafascynowała mnie jego autobio-
grafia. To był potwór z niewiarygodną historią i osobowością.

A nie obawiasz się, że ta rola wyczerpie cię tak jak „Niżyń-
ski”? W pewnych momentach miałeś już dość?
Ale to jest coś za coś. Teraz może się wydawać, że bardziej 
jestem aktorem komediowym niż klasycznym i to mnie 
bardzo cieszy, ale przez lata w Teatrze Jaracza byłem 
specjalistą od hardcorów, bardzo traumatycznych ról. 
Wierzę w widza, wierzę, że on nie tylko potrzebuje roz-
rywki. Lubię bawić ludzi, ale czasami mam potrzebą wej-
ścia w inną skórę, pogrzebania w „mrocznych rejonach”. 
Jako aktor dotknąłem już wielu zaburzeń – alkoholizmu, 
narkomanii, ale seksoholika nigdy nie grałem. Z Kinskim 
mam tylko jeden problem – to pedofilia, którą upubliczni-
ła jego córka. Tego wątku w spektaklu nie podejmę.

Kamil nie wierzę, że już skończyłeś z „Niżyńskim”.
To nie koniec, bo przecież została wydana płyta DVD. Nie 
znam żadnego innego spektaklu, który doczekałby się 
takiego wydawnictwa. A reanimuję go tylko wtedy, gdy 
będę miał własną scenę.

Co zostało w Tobie po „Niżyńskim”?
Gdyby nie „Niżyński” nie byłoby fundacji, był pierwszym 
dużym krokiem w niezależność zawodową, mimo że zro-
biłem go mając zaledwie 25 lat. Pomysł na realizację tego 
monodramu wyszedł ode mnie, zająłem się też adaptacją 
tekstu, choreografią. „Niżyński” sprzedawał się bardzo 
dobrze i miał wyjątkowo entuzjastyczne opinie krytyków 
i to jego sukces zaważył na mojej decyzji o odejściu z Ja-
racza. Wielu mówiło, że to zawodowe samobójstwo, a ja 
wierzyłem, że widz pójdzie za mną i się udało.

Mistrz aktorski…
Teraz bardziej poszukuję mistrza ze sfery biznesu. Wie-
rzę w to, że można w biznesie osiągnąć sukces i wcale nie 
trzeba iść po trupach, kosztem wyzysku ludzi. Chcę być 
fajnym szefem choć wymagającym, to się daje łączyć.

Czyli po zasadach obowiązujących w korporacji nie ma 
już śladu?
Nie ma. Ja przez parę lat miałem taką potrzebę, żeby w tej 
fundacji liderem był ktoś inny, ja chciałem być tylko twa-
rzą. Dopiero od tego roku, kiedy ten potencjalny lider od-
szedł, ja naprawdę przejąłem odpowiedzialność. Pracuję 
z samymi kobietami, każda z nich doskonale wie, za co 
odpowiada i fundacja doskonale się rozwija.

Co ostatnio przeczytałeś?
Kończę „Codzienność w Toskanii”, to z takiego mojego nur-
tu książek do wanny (śmiech).

To długo siedzisz w wannie, chyba że szybko czytasz.
Długo siedzę w wannie, to taki mój rytuał dnia, nie codzien-
nie oczywiście, ale jak wchodzę to na półtorej godziny przy-
najmniej. Lubię czytać, ten rok nawet się dobrze zaczął, bo 
zrobiłem taki plan, by czytać jedną książkę tygodniowo. Po-
czątek był dobry, potem się trochę rozeszło. Lubię biografie, 
autobiografie, dzienniki i literaturę dotyczącą drugiej wojny 
światowej, i te czytadła do wanny, gdzie w tle jest jedzenie.

Bardzo lubisz jedzenie.
To chyba widać. Najbardziej lubię wszelkiego rodzaju wę-
glowodany, kocham ziemniaki, makarony, kasze…mógłbym 
jeść tylko to, ale jakoś z trenerem nie możemy wkalkulować 
w moją dietę dziennie 1,5 kg ziemniaków smażonych na ma-
śle z jajkiem sadzonym. Lubię prostą kuchnię.

Lubisz gotować.
Lubię i umiem, robię sobie obiady, takie szybkie, czerpię 
z tego przyjemność, nie traktuję tego w kategoriach wy-
zwania. Przedwczoraj zrobiłem galaretkę z nóżek, żeby 
się odstresować, wczoraj kapustę z grzybami, sałatkę 
z kurczaka, surówkę i to rozmawiając przez telefon. To 
mnie naprawdę relaksuje.

Co sprawia Ci największą przyjemność?
Teraz to wszystko jest związane z pracą – rozwój firmy, 
bycie liderem i głównym elementem jakiegoś przedsię-
wzięcia. Reżyseruję, piszę, gram, załatwiam masę innych 
rzeczy, wymyślam strategie, robię festiwale, realizuję się 
na wielu poziomach, na tylu dostaję też kopa w du…

Hardcorowe poczucie humoru…
Lubię żarty po bandzie, ale muszę mieć pewność, że ni-
kogo nimi nie urażę, lubię też żartować z siebie i strasz-
nie przeklinam.

Co Ci to daje?
To po prostu moja ekspresja. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Dziękujemy za pomoc w realizacji sesji:

wersja czarna
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LIFE IN. Łódzkie: Z Rostowa nad Donem do Łodzi jest 
dość daleko. Jak tu trafiłeś?
Pavel Samokhin: Można powiedzieć, że przypadkiem. Kon-
stantin Sadowski, perkusista, z którym grałem, miał polskie 
korzenie, jego rodzina pochodzi z Łodzi. Gdy jeździliśmy 
z Rostowa do Niemiec na koncerty, zatrzymywaliśmy się 
u jego rodziny, by chociaż odświeżyć się i zjeść coś normal-
nego. Konstantin miał dużo ciekawych pomysłów i dobrze 
znał Polskę. Zaczął załatwiać koncerty, także w łódzkich klu-
bach – Rolling Stone, Forum Fabricum, Irish Pub, czy Łodzi 
Kaliskiej. Zauważyłem, że bardzo dobrze nam się w Polsce 
występuje. Nie tylko w Łodzi, ale i w innych miastach. Oczy-
wiście w Niemczech zarabialiśmy więcej, ale za to w Polsce 
ludzie na koncertach byli o wiele cieplejsi, lepiej przyjmowali 
grany przez nas jazz. Na dodatek bardziej doświadczeni pol-
scy muzycy nie raz podpowiadali nam jak coś można lepiej 
zagrać, zaimprowizować. Dzięki temu, w tamtym czasie, 
bardzo dużo nauczyłem się właśnie jako muzyk, więcej niż 
wcześniej u siebie. W Polsce zrozumiałem, że samo skończe-
nie konserwatorium to za mało. Bardzo dużo nauczyłem się 
też grając na statku wycieczkowym z zespołem Alex Band, do 
dzisiaj jestem im wdzięczny.

A co spowodowało, że tu zostałeś?
Pewnego razu podczas koncertu w klubie Rolling Stone zo-
baczyłem bardzo ładną dziewczynę. Postawiłem jej martini 
i odprowadziłem do domu. To było jeszcze w czasach, gdy 
w szkołach uczono języka rosyjskiego, więc trochę łatwiej 
było nam się porozumieć. Spotkaliśmy się ze dwa razy na ka-
wie, nic większego z tego nie było. Dwa lata później przyje-
chałem z zespołem na zaproszenie klubu Forum Fabricum. 
Promowaliśmy nasz koncert na Piotrkowskiej jeżdżąc rik-
szami i na Placu Wolności zobaczyłem bardzo ładną dziew-
czynę. Spytałem ją, czy pomoże nam w rozdawaniu ulotek. 

Chcę podkreślić, że wtedy w Polsce było bardzo pozytywne, 
lepsze niż teraz, nastawienie do cudzoziemców. Wsiadła do 
rikszy, rozdawała te ulotki, ja grałem na trąbce. I kiedy doje-
chaliśmy już prawie do Horteksu, to popatrzyłem na nią ko-
lejny raz i zobaczyłem, że to Ola, ta sama dziewczyna, z którą 
spotkałem się kilka razy dwa lata wcześniej. Zapytałem: to 
Ty Ola. A Ona uśmiechnęła się i powiedziała: „tak”. Od tego 
momentu zaczął się jakby nasz romans. Uznałem, że skoro 
spotkałem ją po raz drugi, po takiej przerwie, to jakiś sygnał 
z „góry”. Miałem wtedy dziewczynę w Rostowie, ale po po-
wrocie rozstałem się z nią, bo zakochałem się w Oli. W 2000 
roku już bez zespołu przyjechałem do Polski, chciałem tu 
być razem z moją Olą.

Jakie były Twoje muzyczne początki po przyjeździe?
Nie miałem zespołu. Grałem na ulicy i tak poznałem Prze-
mka Pogockiego, który grał na bandżo. Zaczęliśmy grać ra-
zem. Przemek ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, 
dziś to szanowany wykładowca, profesor. Później dołączył 
do nas z saksofonem Michał Kobojek. I tak w trzech graliśmy 
po całej Polsce. Powoli pojawiało się coraz więcej znajomości 
muzycznych. Coraz lepiej mówiłem po polsku. Później po-
wstał zespół Dixie Friends Medicus Band, nagraliśmy nawet 
płytę i graliśmy dużo koncertów w weekendy. To był bardzo 
fajny czas. W 2003 roku założyłem Samokhin Band.

Jestem 
Słowianinem

Kocha muzykę. To nie tylko pasja, to nie tylko sposób na życie, na 
zarabianie pieniędzy, to dużo więcej. – Jeżeli przyjdzie nawet taki czas, 

że przestanę śpiewać, przestanę grać, to i tak będę szukać innych 
możliwości, by z nią mieć do czynienia, choćby komponując dla kogoś 

– mówi Pavel Samokhin, założyciel i lider Samokhin Band.

Każdy artysta przechodzi pewne etapy. 
Na przykład problemy z papierosami, czy 
z alkoholem, nie ma co ukrywać, a sport 

przypomina mi o higienicznym trybie życia.
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Kim się czujesz, Rosjaninem, Polakiem…?
W pierwszej kolejności czuję się Słowianinem. Czy to będzie 
Polska, Serbia, Bułgaria, Ukraina, Białoruś czy Rosja to dla 
mnie nie ma różnicy. Nie czuję się w Polsce obcokrajowcem. 
I jestem z tego dumny. Uważam, że łączy nas wspólna słowiań-
ska kultura. Może nasza mentalność jest różna w zależności 
od kraju, czy narodowości, ale wewnętrznie jesteśmy bardzo 
podobni, w przyjaźni choćby. Jestem niby Rosjaninem, ale 
mieszkam tutaj, mam żonę Polkę, dzieci które się tu wycho-
wują, chodzą do szkół. Tu mam przyjaciół. Moje świadome 
życie, dojrzewanie związane jest z Polską, z Łodzią. Czuję się 
Polakiem, aczkolwiek nie chciałbym też stracić jakiś swoich 
rdzennych kozackich korzeni. Wiem, że Kozak jest w Polsce 
odbierany zarówno negatywnie jak i pozytywnie. Choćby ta-
kie powiedzenie, że jak się coś super zrobi, to mówi się „ale 
jesteś Kozak”. Jednak Kozak doński to taka gorąca mieszanka 

kaukaska. Także przez odbieranie muzyki, co zresztą mocno 
wykorzystuję w swoim zespole. Nie jest łatwo mi powiedzieć 
Polak, Ruski, Kozak? Ale choćby ze względu na to dorosłe ży-
cie, to czuję się właśnie Polakiem, choćby wciąż niezbyt po-
prawnie mówiąc i z innym akcentem (śmiech).

Czujesz jeszcze momentami w sobie tą „kozackość” 
z pochodzenia we krwi?
Kozackość to wybuchowość. W Polsce musiałem bardzo 
na to uważać. Polacy mają inny temperament. Jak coś jest 
przyczyną konfliktu, to pogadają, by rozwiązać problem, 
a u nas jak coś się nie podoba, to koniec i zrywamy temat, 
takie zamykanie gwałtowne drzwi.

Podobno w dzieciństwie nie marzyłeś, by być muzykiem, 
ale kimś innym. Kim?

Zdjęcia: Samokhin Band
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Jak każdy, gdy byłem dzieckiem, marzyłem by być strażakiem 
czy kosmonautą. Ale chciałem też być kombajnistą i zbierać 
pszenicę, jak widziałem w telewizji (to oczywiście była pro-
paganda) jacy są ważni, jak ludzie dziękują im za to, co robią.

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? 
Dlaczego trąbka?
Dzięki ojcu. Puszczał mi różne płyty, na przykład Louisa Arm-
stronga. Usłyszałem wtedy pierwszy raz puzon, saksofon, 
fortepian, jeszcze nie rozumiejąc nawet co to za instrumenty. 
Pewnego razu tata spytał mnie, które dźwięki mi się najbar-
dziej podobają. Powiedziałem. Następnego dnia kupił mi trąb-
kę i posłał do szkoły muzycznej.

Grałeś też w orkiestrze wojskowej.
Trafiłem tam zaraz po skończeniu konserwatorium, bo wów-
czas był taki obowiązek. Rodzice nie mieli, jak inni, tyle pie-
niędzy, bym mógł uniknąć wojska. Zresztą tam mnie sami 
chcieli. Wiedzieli, że jestem dobrym muzykiem, a potrzebo-
wali solisty trębacza w jednostce wojskowej w Rostowie. Nie 
było tam tak źle, broń trzymałem w ręku tylko do zdjęcia. Mu-
zyk w wojsku to był trochę, jak taka święta krowa (śmiech).

Historycznie był to gorący czas….
Wojna w Czeczenii. Też tam pojechałem, oczywiście dobro-
wolnie, bo można było odmówić wyjazdu. Jednak to jest tak, 
że jesteśmy zespołem. Gdybym nie pojechał, nie mieliby soli-
sty do grania, a tam przecież byli żołnierze, którzy potrzebo-
wali posłuchać dobrej muzyki, by choć na chwilę zapomnieć 
o wojnie. Grałem dla ministra obrony, dla Putina. Oczywiście 
nie brałem udziału w żadnych walkach. Dzięki Bogu, że je-
stem muzykiem i nie musiałem, ale oczywiście sporo widzia-
łem. I nie było to miłe, jak to na wojnie…

Twój zespół jest prawdziwą mieszanką energetyczną. Ile 
w niej jest Ciebie?
Na pewno, jak każdy lider, wkładam swój charakter. Jestem jak-
by fundamentem, ale do tego dochodzą inni muzycy, z którymi 
się przyjaźnię, którzy mają swoje pomysły. Ponad rok temu do-
szedł do nas gitarzysta, także śpiewający, z Serbii, więc zarów-
no ja jak i inni członkowie zespołu wchłonęliśmy bałkańskie 
klimaty. To tworzy fajne połączenie. Wcześniej był w zespole 
Ormianin – Armen Karapetyan, który wnosił dużo klimatów 
z gorącego Kaukazu. Cenię też pianistę – Wojtka Stępnika, który 
jest ze mną od początku istnienia zespołu. Ogarnia większość 
muzycznych sytuacji. Nie boję się tego słowa. Dopasowuje to, co 
jest w mojej głowie do realiów, tak by dało się tego słuchać, by 
nie było zbyt połamane rytmicznie. Mieszamy różne klimaty, 
by ktoś kto przyjdzie na nasz koncert nie był znudzony, by do-
starczyć mu jak najwięcej przyjemności i emocji ze słuchania.

Występowaliście jako suport przed koncertem Joe Cocke-
ra. Jak to wspominasz?
To było duże wyróżnienie. Byliśmy dumni, że mogliśmy 
grać razem z nim na tej samej scenie. Mieliśmy też okazję 
do krótkiej rozmowy. Ale najbardziej utkwiło mi w pamięci 
to, że między naszym występem, a Joe Cockera miała być go-
dzinna przerwa, z której on zrezygnował, chciał wystąpić od 
razu, bo uznał, że publiczność była świetnie przez nas roz-
grzana. Dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Wcześniej było 

Pavel Samokhin
Założyciel i lider zespołu Samokhin Band. Rosjanin/Kozak z Rosto-
wa nad Cichym Donem. Gra na trąbce od 6 roku życia. Już jako 
dziecko wygrał wiele konkursów i zdobył mnóstwo wyróżnień 
muzycznych. Ukończył Konserwatorium im. Rachmaninowa. Autor 
tekstów, muzyki i aranżacji utworów. Na scenie emanuje wschod-
nim temperamentem i niebywałą energią. Porywa serca wysokimi 
dźwiękami trąbki, ujmuje swoim lekko zachrypniętym głosem.

kilka podobnych występów. Na przykład współpracowali-
śmy ze słynnym zespołem rosyjskim Leningrad, gdy przyje-
chał do Polski, czy z Kazikiem i zespołem Kult.

Jaka będzie nowa płyta zespołu?
Właśnie kończymy nagrywać nową płytę. Fizycznie będzie 
gotowa już w maju, ale na oficjalną premierę poczekamy kil-
ka miesięcy. Tytuł płyty „Życie bez snu” mówi, o tym, o czym 
będzie: o urokach życia, pięknych kobietach i miłości.

Jak relaksujesz się nie grając?
Mam różne hobby. Najważniejsze to karate. Chodzę do klubu 
Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego. Na początku zapi-
sałem tam syna, a później siebie. Wiadomo, że ze względu 
na próby czy koncerty różnie jest z częstotliwością i syste-
matycznością, bo nie zawsze jest czas. Jednak sprawia mi to 
dużo przyjemności. Lepiej się też dzięki temu czuję i na kon-
certach mam też dużo lepszą kondycję. Każdy artysta prze-
chodzi pewne etapy. Na przykład problemy z papierosami, 
czy z alkoholem, nie ma co ukrywać, a sport przypomina mi 
o higienicznym trybie życia. Nie wydaje ci się, że jak wypi-
jesz te 50 gram to jest super i masz więcej energii do grania, 
bo oczywiście po godzinie tej energii jest jeszcze mniej, to 
jest taka pułapka. By jej uniknąć dobrze wybrać sport.

Co jest w życiu najważniejsze?
Oczywiście rodzina. Może zabrzmi to banalnie, bo wszy-
scy tak mówią, ale taka jest prawda. Kiedy nie masz ro-
dziny, to najważniejsi są przyjaciele. Kiedy masz rodzinę, 
to ona wychodzi na pierwszy plan. Oczywiście nie da się 
wszystkiego dla niej poświęcić, ale czasami odmawiam 
przyjaciołom spotkań, bo wolę pójść z córką do zoo. Przy-
jaciele też są ważni. Nie to, że są na jakimś drugim pla-
nie, bo bez nich choćby nie stworzysz muzyki, nie zagrasz 
koncertu, bez nich nie powstanie płyta.

Wyobrażasz sobie życie bez muzyki?
Pewnie, ale co to by było za życie (śmiech). Muzyka to nie tylko 
pasja, to nie tylko sposób na życie, na zarabianie pieniędzy, 
to dużo więcej. Jeżeli przyjdzie nawet taki czas, że przestanę 
śpiewać, przestanę grać, to i tak będę szukać innych możliwo-
ści, by z nią mieć do czynienia, choćby komponując dla kogoś.

Pavel Samokhin to….
Człowiek, który kocha muzykę, szanuje rodzinę, ceni przyja-
ciół. Jest dumnym łodzianinem, i cieszy się, że mieszka tutaj. 
Polubił to miasto. l

Rozmawiał Krzysztof Karbowiak
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Pierwszy Kongres AGD 
w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej
To będzie największe spotkanie branży AGD w Europie! W Łódzkiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej po raz pierwszy rozmawiać będą producenci 
artykułów gospodarstwa domowego, ich poddostawcy, przedstawiciele 

rządu i samorządowcy. To najlepsze miejsce na kongres branży, która 
w Polsce jest najsilniejsza na kontynencie i stanowi jedną ze specjalizacji 
ŁSSE. Rozmawiamy z zarządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

prezesem Markiem Michalikiem i wiceprezes Agnieszką Sygitowicz.

LIFE IN. Łódzkie: Dlaczego Strefa współorganizuje 
Kongres AGD?
Marek Michalik: Polska branża AGD ma bardzo silną po-
zycję w Europie. Firmy z sektora utworzyły już w Łódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej ponad pięć tysięcy 
miejsc pracy, co czyni tę branżę strategiczną dla Strefy 
i dla regionu. Poza tym nadal jest bardzo perspektywicz-
na i rozwojowa, dlatego w partnerstwie z CECED Polska, 
Związkiem Pracodawców AGD, zdecydowaliśmy się na 
zorganizowanie pierwszego Kongresu AGD.
Agnieszka Sygitowicz: Współpraca między różnymi 
uczestnikami rynku zawiązana, bądź zacieśniona podczas 
Kongresu przyczyni się do podniesienia efektywności w ob-
szarze produkcji i dystrybucji produktów AGD, powstawa-
nia innowacji i poprawienia jakości obsługi na każdym eta-
pie łańcucha dostaw oraz kontaktów z klientem końcowym.

W minionym roku ŁSSE pozyskała znaczącą inwestycję 
z branży AGD.
Marek Michalik: Firmie Miele zaoferowaliśmy podstre-
fę Ksawerów, która ma potencjał, żeby stać się drugimi 
Kobierzycami (znakomicie skomunikowane i uprzemy-
słowione tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 410 

hektarów należące do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – przyp. red.). Ta inwestycja w liczbach to 
200 mln zł i 350 miejsc pracy w pierwszym etapie, a już 
wiemy, że będą kolejne. Okazane nam przez producenta 
zaufanie jest sygnałem dla branży potwierdzającym na-
szą pozycję. Wygraliśmy nie tylko z konkurencją w kraju, 
ale również ofertami zagranicznymi. Łódzka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna i województwo łódzkie to zagłębie 
AGD, to po prostu nasza specjalizacja.
Agnieszka Sygitowicz: Miele to prestiżowa marka, ale nie 
należy zapominać, że w ŁSSE zainwestowali już i rozwija-
ją się światowi potentaci, wiodący producenci jak Whirl-
pool i B/S/H oraz ich poddostawcy.
Marek Michalik: Te firmy nie tylko utworzyły u nas fa-
bryki, ale również kreują innowacje w swoich centrach 
B+R i pracują nad usprawnianiem procesów inwestycyj-
nych oraz produkcyjnych.

Co spotkanie branży może wnieść w jej rozwój?
Agnieszka Sygitowicz: Biznesowa, w tym technologiczna 
rzeczywistość zmienia się bardzo szybko i będzie zmieniać 
bardziej dynamicznie, niż nam się wydaje. Nie omija to 
branży AGD, a może wręcz dotyczy jej w sposób szczególny. 
Tej zmianie podlegają rynki, ale także użytkownicy sprzętu. 
Dlatego podczas Kongresu rozmawiać będziemy o potrze-
bach klientów, ich preferencjach dotyczących korzystania 
z e-commerce, czyli robienia zakupów online i czwartej re-
wolucji przemysłowej, czyli współczesnym wykorzystywa-
niu najnowszych osiągnięć automatyzacji, przetwarzania 
i wymiany danych oraz technik wytwórczych.
Marek Michalik: To z kolei łączy się takimi wyzwaniami 
dla branży jak zmieniający się rynek pracy, który w sektorze 

Biznesowa, w tym technologiczna 
rzeczywistość zmienia się bardzo szybko 

i będzie zmieniać bardziej dynamicznie, niż 
nam się wydaje. Nie omija to branży AGD.

KONGRES AGD | 23-24 MAJA | FABRYKA GROHMANA, SIEDZIBA ŁSSE
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KONGRES AGD | 23-24 MAJA | FABRYKA GROHMANA, SIEDZIBA ŁSSE

O branży AGD
Branża artykułów gospodarstwa domowego jest od lat 
niezwykle ważnym sektorem polskiej gospodarki. Produkcja 
około 22 mln urządzeń dużego i małego AGD, plasuje Polskę 
na 1. miejscu w UE wśród producentów w tym sektorze. 
W 30 fabrykach w Polsce zatrudnionych jest około 25 tys. osób.

produkcji stał się rynkiem pracownika. Automatyzacja 
i HR to zatem tematy komplementarne. Zwrócę jeszcze 
uwagę na aspekt doskonalenia łańcucha dostaw i gospo-
darkę obiegu zamkniętego. To również tematy, którymi 
będziemy się zajmować podczas Kongresu AGD.

Czy przewidziane są wydarzenia towarzyszące 
Kongresowi AGD?
Agnieszka Sygitowicz: Podczas drugiego dnia wydarze-
nia odbędzie się Mixer AGD, czyli spotkanie branżowych 
producentów z poddostawcami oraz usługodawcami, m.in. 
startupami oferującymi innowacyjne produkty i usługi.
Marek Michalik: Kongresowi towarzyszyć będzie rów-
nież Giełda Innowacji mająca na celu zaprezentowanie 
nowoczesnych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie 

w optymalizacji działalności firm z sektora AGD. Zaprezen-
tujemy nowoczesne technologie w zakresie przemysłu 4.0, 
m.in. dotyczące automatyzacji produkcji, logistyki, maga-
zynowania, HR, optymalizacji procesów, Big Data i inne. 
Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń do wymiany kon-
taktów i doświadczeń, a także do rozmów B2B. l
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Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera rozwój bizne-
su w regionie. Pieniądze na rozwój kompetencji kadr otrzyma-
ło już 366 firm.

Kompetencje pracowników to cenny kapitał każdej fir-
my, ale usługi, które pozwalają je rozwijać: szkolenia, 
studia podyplomowe, doradztwo wiążą się z kosztami, 
które dla mikro, małych i średnich firm są często barie-
rą nie do pokonania. Dlatego Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna realizuje projekt Strefa RozwoYou, Iskra 
Nowej Wiedzy, w którym pieniądze na rozwój kompe-
tencji kadr otrzymało już 366 firm.

1300 przeszkolonych pracowników
Pierwszy nabór wniosków ruszył z końcem września 
i od tego momentu cyklicznie przedsiębiorcy mogą 
aplikować o bony rozwojowe. Do końca lutego do pro-
jektu zakwalifikowało się 366 przedsiębiorstw, które 
łącznie otrzymały prawie 10 000 000 zł na podnosze-
nie kompetencji swoich pracowników.

 – Strefa RozwoYou jest szczególnym projektem, 
ponieważ pozwala bezpośrednio wpłynąć na rozwój 
firm poprzez wspieranie kadr. Dzięki dofinansowaniu 
w usługach rozwojowych wzięło udział prawie 1300 
pracowników łódzkich firm. A liczba ta z każdym na-
borem znacząco wzrasta, co napawa nas ogromnym 
optymizmem. Łódzkie jest nastawione na rozwój i po-
szerzanie swojej działalność, dlatego jesteśmy dum-
ni, że dzieje się to również dzięki naszej inicjatywie 
– podsumowuje działanie projektu Marek Michalik, 
prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z bonów korzysta Corin
Chętnych do skorzystania z bonów rozwojowych 
nie brakuje, w każdym naborze aplikuje ponad 200 
firm. Przedsiębiorcy decydują się przede wszystkim 
na kursy i szkolenia, coraz częściej pojawiają się rów-
nież korzystający z usług doradczych, które pozwa-
lają przedsiębiorcom wdrażać nowe systemy pracy 
i innowacyjne rozwiązania.

800 801 321 | www.strefarozwoju.lodz.pl
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem środków na szkolenia, zapraszamy do kontaktu pod bezpłatnym numerem telefonu infolinii

Jedną z takich firm jest Corin Sp. Jawna, która w pro-
dukcji swoich wyrobów uwzględnia wyniki badań na-
ukowych, prowadzonych metodą termowizyjną przez 
inżynierów z Instytutu Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Łódzkiej oraz lekarzy onkologów m.in. profe-
sora Marka Zadrożnego. Owocem tej współpracy było 
stworzenie Idealnego Biustonosza, o którym informacja 
dotarła do dwustu krajów. Pracownicy firmy Corin sko-
rzystają z bonów rozwojowych na szkolenia branżowe, 
które podniosą ich kwalifikacje, a tym samym wzmoc-
nią pozycję firmy na rynku polskim i światowym.

Wsparcie na każdym etapie
Projekt jest skierowany do szerokiej grupy odbiorców, 
Strefa zadbała o możliwość skorzystania ze środków 
przez przedsiębiorców z całego województwa bez 
względu na biegłość poruszania się w przestrzeni inter-
netowej oraz wiek.

 – Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego ofe-
rujemy wsparcie na każdym etapie starania się o dofi-
nansowanie. Dbamy o firmy, które nie mogą pozwolić 
sobie na przyjazd do naszej siedziby. Mobilni doradcy 
jeżdżą po całym regionie i informują o możliwościach 
pozyskania bonów rozwojowych, pomagają znaleźć 
ofertę dopasowaną do potrzeb firmy, podpisują umo-
wy i wspierają w procesie rozliczania usług – podkre-
śla Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Nisza na rynku pracy
Projekt ŁSSE wypełnia lukę i niszę na rynku pracy, 
wdrażając ideę lifelong learning i wyzwań jakie nie-
sie ze sobą gospodarka 4.0. Wspieranie rozwoju kadr 
przekłada się na zwiększenie wydajności przedsię-
biorstw, a także wzmocnienie pozycji łódzkich firm 
na rynku ogólnopolskim oraz światowym.

ŁSSE uzyskała dofinansowanie na realizacje projek-
tu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. l
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Inteligenta subskrypcja pieluszek wypracowana we współ-
pracy startupu z Procter&Gamble, system angażujący 
widzów imprez masowych powstały przy współpracy 
z Ericssonem i Legią Warszawa i bezprzewodowe czujniki do 
monitorowania produkcji rozwinięte z firmą Wielton S.A. To 
przykłady trzech z 27 produktów i usług z akceleratora Star-
tup Spark przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

ŁSSE S.A. wspiera młode technologiczne firmy finan-
sowo, otacza je opieką mentorów i łączy z zasobami 
korporacji. Przez 15 miesięcy oceniliśmy ponad 300 
projektów, 27 wyselekcjonowaliśmy wspólnie z sied-
mioma partnerami (Procter&Gamble, Albea Poland, 
Radio Łódź, Polska Grupa Energetyczna, Wielton, Grupa 
Pietrucha i Ericsson). – Po dwóch rundach akceleracji, 
podczas Spark Demo Day przyjrzeliśmy się efektom ja-
kie dała współpraca w opracowanym przez nas modelu 
wsparcia młodych technologicznych firm – relacjonu-
je Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A. – Wiele projektów 
powstałych we współpracy startupów z korporacjami 
szybko weszło w fazę komercjalizacji wdrażając na ry-
nek produkty i usługi, rozwiązania z zakresu przemysłu 
4.0, sztucznej inteligencji, gamifikacji, bezzałogowych 
statków powietrznych oraz e-commerce i rozwiązań dla 
wewnętrznych potrzeb organizacji.

Baby Box Club to startup, który we współpracy z Proc-
ter&Gamble czyni z zakupu pieluszek proste doświad-
czenie. Wystarczy podać datę pierwszej dostawy, żeby 
co miesiąc otrzymać pod drzwi paczkę z odpowiednią 
do wieku dziecka liczbą i rodzajem pieluch.

 – Dla Procter&Gamble, Polska jest ważnym centrum 
tworzenia innowacji. Jedną z dróg tworzenia nowych 
rozwiązań jest praca ze startupami. Dlatego przyjęliśmy 
zaproszenie ŁSSE i zostaliśmy partnerem w programie 
Startup Spark – podkreśla Małgorzata Mejer, menedżer 

ds. komunikacji korporacyjnej P&G w Europie Centralnej. 
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów współpracy 
w ramach pierwszej fazy akceleracji, podczas której zre-
alizowaliśmy projekty z trzema wybranymi startupami. 
Teraz podsumowujemy drugą już rundę, w której podjęli-
śmy współpracę z sześcioma kolejnymi partnerami.

Startup Social Wifi dopracował z firmą Ericsson roz-
wiązanie, które ułatwia interakcję organizatora imprez 
masowych z jej uczestnikami poprzez smartphone’a. 
Narzędzie pozwala na pozyskiwanie dodatkowych in-
formacji o przebiegu wydarzenia, przekazywanie orga-
nizatorom feedbacku w czasie rzeczywistym, a w dedy-
kowanym dla stadionów wariancie dostępnym już na 
arenie piłkarskiej Legii Warszawa dodatkowo typowa-
nie wyników meczów. – Partnerstwo w procesie akce-
leracji Startup Spark było dla nas dobrym doświadcze-
niem, na podstawie którego chcemy zaangażować się 
wspólnie z ŁSSE w kolejne projekty rozwijające startu-
py, szczególnie w aspekcie wyboru Łodzi jako miasta 
pilotażowego dla wdrożenia technologii 5G – komentuje 
Jakub Gabarkiewicz, Ericsson.

Tinkerer to startup, którego bezprzewodowe czujniki 
opracowywane przy współpracy z firmą Wielton moni-
torują przebieg produkcji i pozwalają m.in. szybko wy-
kryć awarię oraz wizualizować proces produkcji.

– Stawiamy na stały rozwój i szukamy innowacji. 
Współpraca ze startupami w akceleratorze Startup Spark 
okazała się odpowiedzią na to zapotrzebowanie – podsu-
mowuje Piotr Kowalski, dyrektor ds. strategii i rozwoju, 
Wielton S.A. i prezes zarządu Wielton Investment.

– Akcelerator przyniósł do regionu wiele ciekawych 
pomysłów i pozwolił zatrzymać w kraju te technologie, 
które będą stanowiły w najbliższych latach motor pol-
skiej gospodarki – mówi Agnieszka Sygitowicz, wicepre-
zes ŁSSE S.A. l

Startup Spark – wsparcie młodych 
firm dla rozwoju polskiej innowacji
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Kobiety dźwigają połowę nieba, 
ale... profitów z tego nie mają

W Łodzi przedsiębiorcy są tacy sami jak w Poznaniu czy Wrocławiu. 
Może tylko różni nas to, że działamy na trudniejszym, bo biedniejszym rynku. 

Musimy się znacznie bardziej narobić, żeby zarobić. Aby wypracować 
taki zysk, jaki z takiej samej działalności mają przedsiębiorcy z innych 

miejscowości, musimy pracować ciężej i dłużej – mówi Bożena Ziemniewicz, 
kobieta przedsiębiorcza, społecznik, właścicielka szkoły językowej BRITISH 

CENTRE, coach i trener, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

LIFE IN. Łódzkie: Lepiej się Pani czuje jako bizneswoman 
czy jako polityk?
Bożena Ziemniewicz: Zdecydowanie lepiej mi w biznesie. 
Świat polityki to dla mnie jednak obcy świat. Mój punkt 
widzenia na rzeczywistość, to przede wszystkim racjo-
nalny do bólu punkt widzenia przedsiębiorcy i w związku 
z tym dość często to, co mówię i robię jako przedsiębiorca, 

pozostaje w pewnym konflikcie z tym, co powinnam mó-
wić i robić jako polityk. Poza tym jestem bardziej znana 
jako przedsiębiorca niż radna sejmiku województwa.

Nie przeszkadza to Pani?
Absolutnie – utożsamiam się z biznesem, szczególnie 
edukacyjnym, częściowo z samorządem, ale nie z wielką 
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polityką. Był taki moment, że chciałam… chyba jednak 
głęboko we mnie tkwiące podejście typu win-win w tym 
przeszkadza. Polityka mnie interesuje, ale taka, w której 
miałabym faktycznie coś do powiedzenia i w której od-
powiadałabym za moje decyzje, a nie – tak jak teraz – za 
decyzje, z którymi się w gruncie rzeczy nie zgadzam albo 
nie zgadzam częściowo, podejmowane przez ludzi, co do 
których miewam zastrzeżenia.

A kto ma większy wpływ na rzeczywistość: politycy 
czy przedsiębiorcy?
Politycy, choćby dlatego, że przedsiębiorcy muszą się do-
stosowywać do narzucanych przez polityków regulacji. 
Zawsze mnie to denerwuje, bo jestem liberałem i mam 
przekonanie, że to rynek powinien regulować gospodarkę 
a nie politycy. Przewagę polityki nad gospodarką szcze-
gólnie wyraźnie widać w ostatnich dwóch latach. W tym 
czasie sporo regulacji dotyczących gospodarki zostało 
nam narzuconych, wyraźna jest skłonność do centraliza-
cji, co zakłóca wolność gospodarczą.

Polska polityka stała się w ostatnim czasie bardzo 
agresywna, a ten poziom agresji rośnie i przenosi się 
poza mury sejmu, senatu czy lokalnych magistratów 
i sejmików. Może Pani wie skąd tyle tej politycznej agresji 
i dlaczego wciąż jej więcej wokół nas?
Ze swojej działalności publicznej mam jedno spostrze-
żenie, które mnie wciąż zadziwia. Zawsze wyobrażałam 
sobie, że politycy, jako prominentna część społeczeń-
stwa, potrafią powstrzymywać emocje. I nie tylko poli-
tycy, bo ten problem dotyczy całej polskiej elity. Z moich 
obserwacji wynika jednak, że większość nie umie za-
chować się z dystansem do siebie i otaczającej rzeczywi-
stości. Emocje biorą górę i determinują ich postępowa-
nie, język wypowiedzi i zachowanie. Zastanawiam się 
czy to wynik braku dobrego wychowania, czy są jakieś 
inne przyczyny.

Na przykład…?
Może to kwestia tego, że w ostatnim czasie motywo-
wanie polega na wmawianiu ludziom, że są najlepsi, 
najmądrzejsi, a sukces jest na wyciągnięcie ręki. I oni 
wierzą, że tak właśnie jest. I w połączeniu z brakiem kin-
dersztuby ta buta i arogancja bierze górę. Rośnie także 
poziom społecznej akceptowalności chamstwa i agresji. 
No i jest – jak jest. Najbardziej jednak ubolewam nad 
tym, że akceptujemy kłamstwo. Kiedyś kłamca skazany 
był na społeczny ostracyzm, dziś możemy kłamać bez 
konsekwencji. A jak tak, to oszukuje się wszystkich do-
okoła. Czasem trudno rozróżnić kłamstwo od prawdy. 
Nie ma we mnie na to zgody!

Zostawmy politykę i porozmawiajmy o biznesie. Pani zda-
niem kobietom w biznesie jest trudniej niż mężczyznom?
Biznes, rozumiany jako prowadzenie własnej firmy, nie 
ma płci. Tu wszyscy traktowani są tak samo. Nie ma ba-
rier i różnic. Dostęp do banków jest taki sam, prawo po-
datkowe nie rozróżnia płci, składkę na ZUS trzeba płacić 
w takim samym wymiarze.

Mam rozumieć, że sukces w biznesie nie zależy od płci…?
Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałam – jesteśmy 
traktowane jednakowo, ale do zrobienia mamy o wiele 
więcej. Sukces w biznesie wymaga od nas większych na-
kładów. Bo kobiety oprócz tego, że prowadzą biznes, mają 
na głowie dom i dzieci. Muszą – i chyba zwyczajnie chcą! 
–  dzielić swój czas pomiędzy biznes i rodzinę. Od męż-
czyzn tego nikt nie oczekuje. Tak samo, jak tego, że zosta-
wi firmę na jakiś czas, bo urodzi mu się dziecko…

Na stanowiskach menedżerskich, w firmach prowadzo-
nych dla kogoś, jest inaczej?
Jako pracownicy najemni kobiety miały i wciąż mają go-
rzej. Muszą być znakomite, mieć wybitne kompetencje 
i umiejętności, żeby się przebić, awansować, odnieść suk-
ces w korporacji. Mężczyźni wciąż są postrzegani lepiej 
przez pracodawców. Na dodatek zatrudnienie kobiety na 
początku jej drogi zawodowej niesie za sobą określone 
ryzyko dla pracodawcy, ponieważ może ona zajść w ciążę 
i przez długi czas nie będzie z niej pożytku. Ale wie Pan co 
jest najbardziej paradoksalne w tej kwestii?
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A jak scharakteryzuje Pani łódzkich przedsiębiorców? 
Jest coś, czym się wyróżniają na tle innych?
Ludzie przedsiębiorczy wszędzie są tacy sami, więc 
łódzcy przedsiębiorcy są tacy sami jak w Poznaniu 
czy Wrocławiu. Może tylko różni nas to, że działamy 
na trudniejszym, bo biedniejszym rynku. Musimy się 
znacznie bardziej narobić, żeby zarobić. Aby wypra-
cować taki zysk, jaki z takiej samej działalności mają 
przedsiębiorcy z innych miejscowości, musimy praco-
wać ciężej i dłużej.

W tym roku mija 25 lat od czasu, gdy zdecydowała się 
Pani na uruchomienie szkoły językowej. Co spowodo-
wało, że podjęła Pani decyzję o zrezygnowaniu z posady 
nauczyciela i wejściu do biznesu edukacyjnego?
Tak, to już ćwierć wieku! Zadecydowała sytuacja życio-
wa, ale o tym długo by mówić… Mam też pewnie w so-
bie żyłkę przedsiębiorczości. Zawsze byłam aktywna 
i chciałam mieć wpływ na rzeczywistość.. Kiedy poja-
wiło się dziecko, potem drugie, doszłam do wniosku, 
że bycie matką jest dla mnie najważniejsze na świecie 
i muszę je pogodzić z zarabianiem na życie i robieniem 
czegoś, co lubię. A że najbardziej lubię uczyć, więc de-
cyzja była prosta.

Dziś Pani szkoła, BRITISH CENTRE, to jedna z najwięk-
szych placówek językowych w Łodzi i regionie. Da się 
zarobić na nauczaniu języków?
Da się w dwóch przypadkach. Pierwszy, przy małej ska-
li – gdy się uczy samemu, ograniczając do niezbędnego 
minimum wszystkie koszty. Drugi, gdy jest to efekt ska-
li, czyli duży obrót przy niewielkiej marży. British Cen-
tre jest dużą szkołą i właśnie skala pozwala na całkiem 
przyzwoite zyski.

Słyszałem, że szykuje Pani swoją firmę 
na zmianę pokoleniową…
To nie takie proste. Nie wiem czy rodzice powinni nama-
wiać swoje dzieci do tego, by przejęły ich firmy. Ja w każ-
dym razie mam z tym dylemat. Mam uzdolnioną córkę 
i wiem, że może ona osiągnąć sukces w innej branży niż 
biznes edukacyjny, dlatego nie namawiam jej, czas po-
każe jaką podejmie decyzję. A syn wybrał zupełnie inną 
drogę zawodową – jest informatykiem programistą 
w dużej korporacji.

Lubi Pani Łódź?
Tak. Pamiętam taki moment z mojej młodości, kiedy jako 
studentka wróciłam do Łodzi po półrocznym pobycie na 
praktykach w Bolonii. Tak się stęskniłam, że w moich 
marzeniach i wyobraźni Łódź zaczęła wyglądać bajecz-
nie. Choć rzeczywistość odbiegała od tych moich wy-
obrażeń, to po powrocie czułam się bezgranicznie szczę-
śliwa! Skonstatowałam, że Łódź jest naprawdę cudowna. 
Nie wyobrażam sobie, że mogłabym mieszkać gdzieś 
indziej. Wielekroć miałam okazję wyprowadzić się do 
innego miasta, nawet za granicę, ale nigdy nie skorzysta-
łam. Pewnie tak już zostanie… l

Rozmawiał Robert Sakowski

…?
To, że regulacje, które mają zapewnić kobietom ciężar-
nym ochronę, działają w ostatecznym rozrachunku 
na ich niekorzyść. Pracodawcy mając do wyboru męż-
czyznę i kobietę na takie samo stanowisko, wybierają 
mężczyznę. Nawet wówczas, gdy jego kompetencje są 
niższe. On zawsze będzie dyspozycyjny, nie pójdzie na 
macierzyński i wychowawczy. Nie będzie chodził na 
zwolnienia, kiedy dziecko złapie infekcję. To się oczy-
wiście zmienia, ale jest to proces ślamazarny. Mężczyź-
ni wciąż skutecznie bronią się przed praniem, sprząta-
niem i opieką nad dziećmi.

Chciałbym się z Panią nie zgodzić, ale nie mogę. Sta-
tystyki są bezlitosne. W Łodzi na średnich i wysokich 
stanowiskach menedżerskich jest tylko 23,4 procent 
kobiet. Jak zmienić te proporcje?
Przysłowie chińskie mówi, że kobiety dźwigają połowę 
nieba. I choć to prawda, to profitów tyle nie mają…. Sta-
tystyki, o których Pan wspomniał, da się zmienić, ale po-
trzeba na to czasu i należy głośno mówić o problemie. 
W niektórych krajach Unii Europejskiej zdecydowano się 
na parytety, czyli nakazano zatrudnianie w zarządach 
określonej liczby kobiet. To budziło wiele kontrowersji 
i sprzeciwów, ale dzięki temu udało się poprawić sytu-
ację i nagłośnić problem. No i kobiety pojawiły się w wie-
lu gremiach decyzyjnych, w których do tej pory nie było 
dla nich miejsca.

Działa Pani w kilku organizacjach zrzeszających 
łódzkich przedsiębiorców. Co daje przynależność 
do takich instytucji?
Po pierwsze dostęp do najświeższych informacji i szko-
leń dotyczących aktualnych zmian legislacyjnych – 
a za tym naprawdę trudno nadążyć! Po drugie możli-
wość pozyskiwania kontaktów i nawiązywania relacji 
– możemy robić biznesy między sobą, wymieniać się 
swoimi doświadczeniami, skorzystać z rozwiązań sto-
sowanych przez kolegów, poza tym mamy możliwość 
spotkań z przedstawicielami władz, których zaprasza-
my na nasze spotkania. No i po trzecie znika osamot-
nienie przedsiębiorcy – jesteśmy wśród ludzi podob-
nych do nas, mających podobne problemy, aktywnych, 
zainteresowanych zmienianiem rzeczywistości. Ra-
zem jesteśmy silniejsi!

Zawsze byłam aktywna i chciałam 
mieć wpływ na rzeczywistość.. Kiedy 
pojawiło się dziecko, potem drugie, 

doszłam do wniosku, że bycie matką 
jest dla mnie najważniejsze na świecie 

i muszę je pogodzić z zarabianiem na życie 
i robieniem czegoś, co lubię. A że najbardziej 

lubię uczyć, więc decyzja była prosta.





Sukces w biznesie zależy przede wszystkim od relacji i sieci 
dobrych kontaktów. Dzięki nim można wypracować mocną 
strategię opartą na marketingu rekomendacji. Dlatego już po 
raz drugi 140 przedsiębiorców z Łodzi i regionu wzięło udział 
w BIZNES MIKSERZE 2.0 organizowanym przez Łódzką Izbę 
Przemysłowo-Handlową.

Ideą wydarzenia, opierającego się na znanej konwen-
cji „szybkich randek biznesowych”, jest integracja 
środowiska biznesowego, umożliwienie nawiązania 
nowych kontaktów i pomoc w budowaniu relacji, 
również z przedsiębiorcami spoza regionu.

BIZNES MIKSER 2.0 to także szansa na stworzenie 
społeczności przedsiębiorców, w ramach której moż-
na czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń. – Biznes 
to nie tylko zarabianie pieniędzy. To również, a może 
przede wszystkim, relacje i sieć kontaktów – tłumaczy 
Marek Zimoch, członek zarządu Łódzkiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, przedsiębiorca. Podczas spotka-
nia, które odbyło się 19 marca w hotelu DoubleTree By 
Hilton w Łodzi, przedsiębiorcy najpierw prezentowali 
się partnerom, z którymi spotkali się przy kilkuoso-
bowym stoliku. Każdy miał trzy minuty na przedsta-
wienie swojej działalności. Po trzydziestu minutach 
następowała zmiana przy stolikach.

– Spotkania zaaranżowaliśmy w taki sposób, aby 
merytorycznie dobrać partnerów do rozmów. Przy 
zgłoszeniu, już w formularzu rejestracyjnym, każdy 
określał swoje preferencje biznesowe, na tej podsta-
wie staraliśmy się dobrać odpowiednich partnerów 
– wyjaśnia ideę spotkania Marek Zimoch.

Po trzech rundach rozmów przy stolach nadszedł 
czas na sesję networkingową: dalszą wymianę wizy-
tówek i rozmowy przy kawie. Edycja kolejnego BIZ-
NES MIKSER 2.0 organizowanego przez Łódzką Izbę 
Przemysłowo-Handlową już za rok. l

Kontakty, 
rekomendacje,
relacje
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Najbardziej fundamentalnym pytaniem w zarządzaniu w biz-
nesie w ogóle, zarówno w sferze naukowej, jak i w sferze 
przede wszystkim praktycznej, jest pytanie o źródła sukcesu 
w organizacji. To pytanie nabiera szczególnego znaczenia 
w sytuacji zmian, w których żyjemy.

Tylko jedna dobrze zinformatyzowana firma w ciągu 
jednej godziny wytwarza ponad 167 razy więcej infor-
macji niż znajduje się w całej bibliotece Kongresu Sta-
nów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich dwóch lat wy-
tworzonych zostało ponad 90% danych i informacji, 
które powstały w ciągu całej historii naszego świata. 
W tych okolicznościach pojawia się pytanie – co decy-
duje o sukcesie organizacji?

Odkrywanie rzeczywistości
Prawie 10 lat badaliśmy różne organizacje, od mBan-
ku, Sphinksa, dr Ireny Eris, po takie organizacje mię-
dzynarodowe jak Alibaba, Apple czy Facebook i szu-
kaliśmy źródeł sukcesu organizacji. Powstał model 
czterolistnej koniczyny, pewna metafora budowania 
sukcesu organizacji. I te organizacje, które odnosi-
ły sukces charakteryzowały się czterema głównymi 
kompetencjami – po pierwsze miały pewną zdolność 
odkrywania możliwości biznesowych. Kiedy powsta-
wał Sphinx, w Polsce była ogromna luka rynkowa 
– z jednej strony były bardzo proste, tanie dania, które 
można było kupić w Łodzi np. na Dworcu Fabrycznym, 
a w Warszawie na Dworcu Centralnym, a z drugiej 
strony były bardzo drogie restauracje – brakowało 

Model 
czterolistnej 
koniczyny!
Cztery czynniki, które 
decydują o sukcesie firmy

dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych orga-
nizacji. Uzyskał tytuł Chartered Marketer wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie – największą i najstarszą na 
świecie instytucję szkoleniowo-konsultingową specjalizującą się w dziedzinie marketingu. Autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów 
z zakresu działalności rynkowej, wydawanych w Polsce i za granicą. W ciągu dwudziestoletniej pracy szkoleniowo-konsultacyjnej pracował 
m.in. z takimi firmami jak Unilever, Microsoft, Hewlett-Packard, Merck, Danone, Johson&Johnson, Bayer, mBank, Aflofarm, Telekomunikacja 
Polska S.A., Polpharma, Merck, Abbott, BRE Bank, LOTOS. Więcej o autorze: http://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/robert-kozielski/

środka. Kiedy w połowie lat 90. powstawał Sphinx, po-
jawił się trend wychodzenia ludzi na zewnątrz, chęci 
zjedzenia na zewnątrz. Organizacje, które potrafią 
odkrywać możliwości biznesowe, odnoszą sukces.

Uczyć się na błędach
Drugim elementem jest zdolność budowania konceptu 
i modelu biznesowego. Koncept biznesowy to jest zdol-
ność definiowania klienta – kto ode mnie ma kupować 
moje produkty, a po drugie, dlaczego ma kupować ode 
mnie, a nie od moich konkurentów. Z drugiej strony jest 
model biznesowy – firmy, które odnosiły sukces, wie-
działy dokładnie, na czym zarabiają. Wydaje się to dość 
oczywiste, ale prawie 1/3 firm nie wie, na czym w rze-
czywistości zarabia, jakie są jej źródła przychodów. 
Trzeci element czterolistnej koniczyny to sprawność 
operacyjna i zdolność przełożenia pewnej idei, wizji, 
marzenia na codzienne procesy, systemy, procedury. 
To jest umiejętność stworzenia pewnej efektywnie 
funkcjonującej maszyny, organizacji. Wreszcie czwar-
ty element, wspólny dla wszystkich organizacji, które 
odniosły sukces, to silny lider. Te organizacje potrafiły 
też tworzyć kolejnych liderów, miały dość szczególną 
kulturę organizacyjną – taką, która umożliwiała eks-
perymentowanie i popełnianie błędów, ale nie po to, 
żeby przegrać, ale po to, aby się czegoś nauczyć. W Ap-
ple był Steve Jobs, w Microsofcie Bill Gates.

Model czterolistnej koniczyny definiuje źródła suk-
cesu organizacji właśnie nie w tradycyjnych warun-
kach, ale również w tych nowoczesnych. l
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LIFE IN. Łódzkie: Pasjonuje Pana mitologia Indian połu-
dniowoamerykańskich? Pytam, bo słyszałem, że nazwa 
Virako ma związek z Inkami. To prawda?
Krzysztof Witkowski: Tak, nazwa firmy pochodzi od 
boga Wirakoczy, ale pierwotnie nie był to bóg Inków tylko 
Ajmarów. Wierzono, że stworzył świat i był ojcem słońca 
i księżyca. Po podboju Ajmarów przez Inków stał się także 
inkaskim bogiem. A pomysł takiej nazwy dla firmy, to nie 
jest kwestia moich pasji, lecz efekt kreatywności moich 
współpracowników. Zawsze otaczają mnie młodzi, fanta-
styczni ludzie. Pomysł z Wirakoczą był ich, a ja go z entu-
zjazmem przyjąłem.

Czym dla Pana jest Virako – zwyczajną firmą dewelo-
perską, jakich w Łodzi pełno, czy czymś więcej niż tylko 
miejscem do zarabiania pieniędzy?
To jest pytanie o to, czym dla nas jest praca. Dla mnie to 
spora część życia, poświęcam jej mnóstwo czasu i energii. 
Pod tym względem Virako jest dla mnie czymś więcej niż 
tylko firmą. Z jednej strony jest to sposób na życie, filozo-
fia działania, pasja. Z drugiej, Virako, to firma rodzinna, 
ale to także firma, w której pracuje dużo młodych i bardzo 
zdolnych osób. Mam szczęście i ogromną przyjemność, 
że mogę z nimi współdziałać. I wreszcie to miejsce, w któ-
rym realizujemy ciekawe projekty. Nietuzinkowe i nie-

O rewitalizacji i projekcie Monopolis, o Kalendarzu 
Virako i pomaganiu innym, o zarabianiu pieniędzy 

i odpowiedzialności społecznej opowiada Krzysztof 
Witkowski, prezes zarządu firmy Virako.

Wizjonerstwo?
Na tym polega 
realizowanie

nowych wyzwań!

koniecznie interesujące dla działającego według określo-
nych schematów dewelopera.

A propos ciekawych projektów – jest Pan jednym z pierw-
szych przedsiębiorców, którzy zaczęli rewitalizację Łodzi. 
Starą Fabrykę Motorów Henryka Wegnera przekształcił 
Pan w centrum biznesu. Skąd pomysł, żeby zamiast bu-
dować nowe biurowce, inwestować w starą, zaniedbaną 
przestrzeń pofabryczną?
To właśnie charakteryzuje Virako. Od samego początku 
istnienia firmy, szukamy wyzwań i nowych rozwiązań. Od-
ważnych i nie mieszczących się w standardach. Takim po-
mysłem była rewitalizacja budynku pofabrycznego, wybu-
dowanego w 1920 roku. Blisko dwadzieścia lat temu, takich 
zaniedbanych i niszczejących pofabrycznych przestrzeni 
było w Łodzi bardzo dużo i nie bardzo wiadomo było co 
z nimi zrobić. Jako jedni z pierwszych w Polsce podjęliśmy 
ryzyko i zdecydowaliśmy się nadać starej zdewastowanej 
fabryce nową funkcję. To się udało. Powstało Centrum Biu-
rowe Faktoria, które działa do dziś.

Virako nie jest już właścicielem Faktorii?
Nasza filozofia działania jest prosta – realizacja wyjątko-
wych przestrzeni do pracy, ich komercjalizacja, zarządza-
nie nimi przez jakiś czas, a na końcu sprzedaż.
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No właśnie, po sprzedaży Centrum Biznesowego Fakto-
ria, przyszedł czas na inwestycję w Forum 76 Business 
Centre – wielokrotnie nagradzane, nowoczesne cen-
trum biurowe w środku miasta. Znowu był Pan jednym 
z pierwszych w Łodzi, którzy zainwestowali środki w po-
wierzchnie biurowe, tym razem w nowoczesne.
Virako jest łódzką firmą, która rozwija się w sposób orga-
niczny. Polega to na tym, że realizujemy określone inwe-
stycje, sprzedajemy je, a zarobione środki przeznaczamy 
na kolejne wyzwania. To powolny rozwój, ale skuteczny 
i stabilny. Dziś jesteśmy jednym z największych łódzkich 
deweloperów na rynku biurowym. Forum 76, to było dla 
nas spore wyzwanie, z którym poradziliśmy sobie znako-
micie. Zostaliśmy docenieni z jednej strony przez najemców 
– zaufały nam i u nas mają swoje biura, znane korporacje, 
a z drugiej strony nasza inwestycja została dwukrotnie na-
grodzona jako najlepszy biurowiec w Polsce. Ważne jest to, 
że docenili nas ci, dla których wybudowaliśmy Forum 76, 
bo nagrody dostaliśmy dzięki głosom naszych najemców.

Trochę Pan ryzykował z tą inwestycją. W tamtym czasie 
nie było takiego, jak dziś zainteresowania przestrzenią 
biurową. Opłaciło się?
Właśnie na tym polega poszukiwanie nowych wyzwań 
i realizowanie wizji rozwoju takiego miasta jak Łódź. Ob-

serwowanie i przewidywanie przyszłych potrzeb ludzi, 
firm. I faktycznie – jak do tej pory, nos nas nie zawodził. 
A czy się opłaciło…? Każda nasza inwestycja była opła-
calna. Inaczej nie byłoby nowych.

Forum 76 zostało sprzedane jednemu z funduszy 
inwestycyjnych i dziś Virako jedynie zarządza tą 
przestrzenią. Z kolei Pan stawia przed sobą nowe 
wyzwanie – Monopolis. Czym dla Pana jest ten projekt?
Przez lata nikt w Łodzi nie miał pomysłu co zrobić 
z budynkami pofabrycznymi Łodzi. Stały puste i co 
za tym idzie niszczały. Jedną z takich przestrzeni były 
budynki po łódzkim Polmosie. Kilka lat temu doszli-
śmy do wniosku, że warto skorzystać z doświadczenia 
zdobytego przy okazji rewitalizacji Faktorii i spróbo-
wać dać również temu miejscu nowe życie i inny cha-
rakter. To wnioski, które wyciągnęliśmy z obserwacji 
rynku i analizy oczekiwań pracowników biurowców. 
Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia unikatowego 
miejsca, w którym zachowana zostanie jednak rów-
nowaga pomiędzy pracą a życiem. Przy okazji uda się 
zrewitalizować i przywrócić do życia kolejny, piękny 
fragment miasta. Następnym krokiem było zakupie-
nie tych terenów i budynków, mozolne przygotowanie 
i dopracowywanie projektu.

Foto: Ukryte w kadrze
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Zwykle po pracy uciekamy w inne miejsca, w których 
ładujemy akumulatory na następny dzień – do domu, 
by spędzić czas z rodziną, zabieramy się z przyjaciółmi 
do któregoś z lokali, idziemy do kina, teatru, na kon-
cert. Projekt Monopolis ma oferować to wszystko 
w jednym miejscu.
Monopolis to pewna wizja miejsca i jego funkcjonalności. 
Chcemy, by tutaj połączyły się praca i życie po niej. Za-
leży nam na tym, aby ta przestrzeń była atrakcyjna nie 
tylko zza biurka. Musi dawać wiele możliwości, sprzyjać 
rozmaitym aktywnościom, zachęcać, aby wyjść na chwilę 
na kawę, oderwać się od obowiązków i zrelaksować wśród 
zieleni, a po pracy zabrać tutaj rodzinę albo umówić się 
z przyjaciółmi na koncert lub wydarzenie kulturalne 
– właśnie o takie miejsce nam chodzi i na tym nam zależy.

W tym, jak opowiada Pan o Monopolis, da się wyczuć 
ogromne zaangażowanie i wiele pozytywnych emocji. 
To wciąż tylko biznes, czy coś jeszcze?
Każdy, kto realizuje projekty przyszłości – a tak postrze-
gam projekt Monopolis – musi być w to zaangażowany. Ja 
jestem, ale najbardziej cieszy mnie maksymalne zaanga-
żowanie w projekt zespołu. I jestem pewien, że nie jest to 
angażowanie się na pokaz, wszyscy mamy poczucie, że tu-
taj tworzy się super miejsce do pracy i do życia. A biznes 
w tym oczywiście również jest. Emocje w biznesie istnie-
ją, ale nie mogą przesłaniać tego, że całość inwestycji musi 
się składać finansowo.

Jakiś czas temu powiedział Pan, że chciałby, aby Łódź 
na nowo stała się „ziemią obiecaną” i wierzy, że tak się 
kiedyś stanie. To tylko marzenia, czy rzeczywiście widzi 
Pan potencjał gospodarczy w Łodzi?
Oczywiście, że ten potencjał Łódź ma. On jest na kilku róż-
nych płaszczyznach. Zawsze powtarzam, że wbrew po-
wszechnej opinii, Łódź jest pięknym tylko zaniedbanym 
miastem. To po pierwsze. Po drugie dzięki temu, że w cza-
sie drugiej wojny światowej Łódź nie została zniszczona, 
jest dziś miastem prawdziwym. No i po trzecie, to miasto 
pod względem urbanistycznym ma swój niepowtarzalny 
klimat. Nie ma takiego drugiego w Polsce. Teraz wreszcie 
zaczęliśmy nadrabiać te wieloletnie zaległości i zaniedba-
nia. Miasto się zmienia – zaniedbane kamienice odzyskują 
blask, a odnowione fabryki zaczynają pełnić nowe funkcje. 
Ważnym elementem w budowaniu nowej – jakkolwiek 

szumnie by to nie zabrzmiało – „ziemi obiecanej” jest także 
społeczna odpowiedzialność łódzkiego biznesu i przedsię-
biorców za Łódź. Chęć uczestniczenia w rewitalizacji mia-
sta, wspieranie się w tych działaniach. I przede wszystkim 
świadomość, że to od nas zależy przyszłość. Każdy, czy to 
właściciel sklepu z Piotrkowskiej, czy przedsiębiorca z wie-
lomilionowym obrotem, musi poczuć się odpowiedzialny 
za miasto. Ten pierwszy niech chociażby zadba o to, żeby wo-
kół jego sklepu było posprzątane, był zmyty chodnik i czysta 
witryna. Ten drugi musi wiedzieć, że choć inwestycje w za-
niedbane, stare nieruchomości kosztują więcej niż budowa 
nowych, to należy je realizować, bo dzięki nim będziemy 
mogli żyć w pięknym mieście. Przedsiębiorcy powinni mieć 
świadomość, że wspieranie miasta w zakresie inwestycji, ale 
także działań społecznych jest niezbędne. Bo to po prostu 
nam się opłaca. Dziś można korzystać z pieniędzy unijnych, 
ale przecież nie będzie tak zawsze. Tamtą „ziemię obiecaną” 
zbudowali fabrykanci. W ich działaniach było wiele ciem-
nych stron, ale przecież zasług mieli więcej – nie tylko dawa-
li miejsca pracy, ale też budowali szpitale, szkoły i kościoły, 
dofinansowywali teatry. Bierzmy z nich przykład.

Dawniej ta łódzka „ziemia obiecana” kojarzyła się z prze-
mysłem włókienniczym. Co Pana zdaniem dziś wyróżnia 
Łódź, jaka dziedzina, branża gospodarki?
Kiedy mówię o „ziemi obiecanej”, to rozumiem to jako 
model funkcjonowania biznesu, który angażuje się 
w sprawy miasta i przyczynia się do jego rozwoju. A je-
żeli chodzi o branże, które dziś pozwalają się Łodzi roz-
wijać, to przede wszystkim są to usługi outsourcingowe. 
Nie można jednak przesadzić i dopuścić do monokultu-
ry biznesowej, bo to może się skończyć tak, jak się stało 
z przemysłem włókienniczym. Kiedy upadł, Łódź znala-
zła się w dramatycznej sytuacji. Każde miasto musi się 
rozwijać na wielu płaszczyznach.

Mówią o Panu „biznesmen z sercem”. Skąd potrzeba 
pomagania innym?
To miłe, dziękuję. Jednak nie jestem w tym sam. Dookoła jest 
dużo osób, które pomagają innym, a nic o nich nie wiemy. My 
też staramy się wspierać otoczenie, w którym funkcjonujemy. 
Dlaczego? Żeby w przyszłości wszystkim było łatwiej. Jeżeli 
agresywnie prowadzimy biznes i nie dostrzegamy, albo nie 
chcemy widzieć, że ludzie obok nas mają problemy, to bądźmy 
pewni, że to kiedyś zwróci się przeciwko nam. Pomagajmy za-
tem z czystego egoizmu, bo jeżeli chcemy, by nam było lepiej, 
to inni dookoła nas też powinni żyć godnie. Poza tym każdy 
ma w sobie odrobinę empatii. Trzeba z niej korzystać.

Pracowity, zaradny, dbający o ubogich i zagrożonych 
wykluczeniem – tak się charakteryzuje „lodzermenscha”. 
Uważa się Pan za takiego?
Nie mam poczucia, że jestem lepszy od innych. Po prostu 
robię to, co uważam za słuszne. Ocenę pozostawiam innym.

Od kliku lat wydaje Pan „Kalendarz Virako”. To arty-
styczny projekt, który kosztuje, a nie przynosi zysków. 
Kalendarza nie można kupić w szerokiej dystrybucji, jego 
nakład jest limitowany i trafia do określonych odbior-
ców. Nie można nie zauważyć walorów estetycznych 

Monopolis to pewna wizja miejsca 
i jego funkcjonalności. Chcemy, by tutaj 

połączyły się praca i życie po niej. Zależy 
nam na tym, aby ta przestrzeń była 

atrakcyjna nie tylko zza biurka. Musi dawać 
wiele możliwości, sprzyjać rozmaitym 
aktywnościom, zachęcać, aby wyjść 
na chwilę na kawę, oderwać się od 

obowiązków i zrelaksować wśród zieleni.
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kalendarza – piękne modelki, ale proszę powiedzieć jakie 
korzyści z kalendarza ma Virako?
To trochę paradoksalna sytuacja, bo pierwszy kalendarz 
Virako był działaniem całkowicie marketingowym nie 
stricte artystycznym – miał reklamować nasz nowo wy-
budowany biurowiec Forum 76. Ale już wtedy powstała 
idea, aby z tego wydarzenia wynikało coś więcej. Padł 
pomysł, aby wesprzeć świetlice środowiskowe i zadbać 
o przebywające tam dzieci i młodzież. Odeszliśmy zatem 
od promowania naszego biznesu za pomocą kalendarza 
na rzecz promocji świetlic z zaangażowaniem wybitnych 
grafików, fotografów. Dziś o tych placówkach opiekują-
cych się dziećmi z enklaw biedy mówi się zdecydowanie 
więcej. Ludzie mają świadomość czym one się zajmują. 
Mam poczucie, że spora w tym zasługa tego projektu. Uda-
ło nam się zaprosić do kalendarza uznanych artystów – Ja-
nusz Kaniewski, Chris Niedenthal, Andrzej Pągowski czy 
Ryszard Horowitz – i z czegoś małego na początku zrobiło 
się spore przedsięwzięcie. Dziś Kalendarz Virako jest już 
osobną marką i oddzielnym projektem, do którego z chę-
cią angażują się kolejni bardzo zdolni artyści, choć nie-
znani jeszcze szerokiej publiczności. Zdjęcia do ostatniego 

kalendarza przygotowała wspaniała, łódzka fotograf Iza-
bela Urbaniak, rok wcześniej robił je Arkadiusz Branicki.

Mocno zaangażował się Pan w życie kulturalne Łodzi 
– Letnia Scena Monopolis i inne projekty teatralne, do 
tego szereg wystaw w budynkach pofabrycznych… Teatr, 
kultura, to Pana pasja?
Lubię teatr. Kiedyś w Weronie miałem okazję oglądać 
spektakl zrealizowany w miejskiej przestrzeni. To mnie 
zainspirowało do tego, żeby coś podobnego zrobić u nas. 
Letnia Scena Monopolis, to pomysł na to, żeby pokazać 
inny wymiar teatru i zainteresować nim tych, którzy do 
teatru chodzą rzadko albo w ogóle. To się udało.

Dużo mówi Pan o pracy zespołowej, o pracownikach, 
podkreśla ich angażowanie w realizowane projekty. 
Dlaczego to dla Pana takie ważne?
Bo Virako, to ludzie. Zawsze podkreślam, że praca z zespo-
łem, to ogromna przyjemność. Oni cały czas udowadniają, 
że nie ma rzeczy niemożliwych. l

Rozmawiał Robert Sakowski
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Kazimierz Prószyński, Jan Wnęk, Czesław Tański, Jan Szcze-
panik – polscy wynalazcy wszechstronni jak Leonardo da 
Vinci, którzy zapisali się w historii światowego lotnictwa, włó-
kiennictwa i kinematografii, przyczynili do powstania fotogra-
fii barwnej i rozwoju telewizji. Ich sylwetki i projekty prezen-
tuje przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury polska 
część wystawy „Leonardo da Vinci – Energia Umysłu”, którą 
do 3 czerwca możemy oglądać w hali maszyn EC1.

EC1 jest jedynym miejscem na świecie, gdzie można zo-
baczyć zrekonstruowany biopleograf Kazimierza Pró-
szyńskiego nazywanego Kolumbem kina. Odtworzony 
na podstawie zdjęć i ówczesnych materiałów przez Ja-
nusza Króla, przy współpracy z Narodowym Centrum 
Kultury Filmowej, biopleograf jest jednym tego typu 
urządzeniem na świecie.

„Przyrząd służący do kopiowania z natury i odtwa-
rzania wrażeń świetlnych, jakie odbiera oko nasze 
przy wszelkich widocznych ruchach ciał z zachowa-
niem wrażenia ciągłości danych ruchów” to udosko-
nalona wersja pleografu z roku 1894 (a zatem wcze-
śniejszego o rok od kinematografu braci Lumière!), 
służąca do rejestracji i projekcji materiału filmowego. 
Na wystawie znajduje się także replika stworzonego 
przez Prószyńskiego chwytaka taśmy filmowej.

Drugim „filmowym” bohaterem wystawy jest Jan 
Szczepanik, autor kilkuset opatentowanych rozwią-
zań z dziedziny techniki filmowej i fotograficznej. 
Wśród jego wynalazków są m.in. telektroskop i telefot 

– urządzenia do przesyłania na odległość ruchome-
go obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem (czyli pier-
wowzór telewizji), kamera wykorzystująca system 
rolek, który umożliwiał stabilizację taśmy filmowej 
wewnątrz obudowy, pozwalał zmniejszyć rozmiary 
urządzenia i zwiększyć precyzję rejestracji obrazu, 
system filmu barwnego, a także… programowanie 
wyrobu tkanin żakardowych oraz kamizelka kulood-
porna. Twórczością Szczepanika zafascynowany był 
jego przyjaciel Mark Twain.

Obok filmowych eksponatów, możemy zobaczyć pol-
skie wynalazki bliższe technologicznie myśli Leonarda 
da Vinci: loty Jana Wnęka i lotnię Czesława Tańskiego. 
Cieśla i artysta rzeźbiarz, samouk z okolic Odporyszo-
wa, nazywany „Ikarem znad Dunajca” Jan Wnęk prak-
tykował loty na lotach na blisko ćwierć wieku przed 
uznawanym za ojca szybownictwa Ottonem Lilientha-
lem. Bazując wyłącznie na obserwacji ptaków, owadów 
i nietoperzy, stworzył najprawdopodobniej pierwszy na 
świecie, sterowalny załogowy statek powietrzny.

Czesław Tański z kolei jest autorem pierwszego pol-
skiego szybowca, tzw. lotni, przy pomocy której jako 
prawdopodobnie pierwszy człowiek na świecie wzbił 
się w powietrze z płaskiego terenu. Oryginalna lotnia 
uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej, a jej 
rekonstrukcję możemy zobaczyć na wystawie.

Obiekty zrekonstruowane na potrzeby wystawy 
zostaną włączone do kolekcji Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej. l

Od marzeń o lataniu do fabryki snów

Zdjęcia: Paweł Łacheta
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Od węgla do atomu i z Ziemi do gwiazd. Macie ochotę na tak 
niezwykłą podróż. Wybierzcie się do Centrum Nauki i Tech-
niki EC1, najlepiej całą rodziną w sobotę lub niedzielę i zare-
zerwujcie kilka godzin na dobrą zabawę połączoną z nauką. 
Rzeczywistość poznajemy tu różnymi zmysłami, poprzez za-
bawę, doświadczenia i eksperymenty.

Znajdujące się w Centrum Nauki i Techniki EC1 ekspona-
ty zostały stworzone specjalnie na życzenie i podobnych 
próżno szukać gdzie indziej. Do największych atrak-
cji należą bez wątpienia historyczne elementy ścieżki 
zwiedzania „Przetwarzanie energii”. Ekspozycja opisuje 
fazy działania elektrowni konwencjonalnej. Zaczyna się 
na placu węglowym, gdzie przechowywano miesięcz-
ną rezerwę głównego źródła energii, skąd konwojerem 
transportowano czarne złoto do kotłów. Poznajemy obieg 
technologiczny pary wodnej i przetwarzanie jej w prąd. 
Następnie w rozdzielni zarządzamy jego dystrybucją 
podczas wyjątkowej gry kooperacyjnej.

Mikroświat – Makroświat
Kolejna ze ścieżek „Mikroświat – Makroświat” to eks-
ponaty opowiadające o najdalszych zakątkach Wszech-
świata oraz o tym, jak możemy je badać. Korzystając 
z ogromnego ekranu o ponad czterometrowej przekątnej 
zanurzamy się w głębinach kosmosu i z bliska oglądamy 
galaktyki znajdujące się nawet miliony lat świetlnych od 
nas. Możemy też wcielić się w rolę prawdziwych astro-
nomów. Przypięci do specjalnej uprzęży staniemy na 
księżycu, Wenus i Marsie. Duże wrażenie robią trójwy-
miarowe pokazy w kinie sferycznym mieszczącym się 
w ogromnej kopule znajdującej się tuż za turbogenerato-
rem firmy Brown Boveri.

Rozwój wiedzy i cywilizacji
Ostatnia wystawa „Rozwój wiedzy i cywilizacji” to raj 
dla najmłodszych, w którym wszystkiego można dotknąć 
i poczuć na własnej skórze. Ukazuje różnorodne zjawiska 
z zakresu fizyki, chemii i nauk przyrodniczych. Ekspozy-
cja opowiada, jak na przestrzeni wieków ludzie poznawa-
li kolejne prawa rządzące otaczającym nas światem i jak 
potrafili je wykorzystać za pomocą wynalazków. Week-
endowe, rodzinne spotkanie z nauką warto zakończyć 
w sąsiadującym z centrum – Planetarium. A w nim wiele 
interesujących pokazów m.in. Gwiazdozbiory wiosennego 
nieba, Polaris, czy najnowszy – Na skrzydłach marzeń. l

Rodzinne weekendy w EC1

Centrum Nauki i Techniki EC1
ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź
Czynne: od wtorku do piątku w godz. 9 – 19,
w soboty i niedziele od 10 do 20.
Bilety: w kasach na miejscu 
oraz online (bilety.ec1lodz.pl) Zd
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LIFE IN. Łódzkie: Pani Rektor, jakie są Pani zdaniem naj-
większe atuty Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 
która jest trzecią pod względem rekrutacji uczelnią 
niepubliczną w Łodzi?
Prof. Teresa Janicka -Panek: Na podkreś le nie zasługuje 
aspekt ludzki w uczelni, czyli przyjazna atmosfera. Studen-
ci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie 
nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym 
świadczy fakt, że często wracają do nas na studia magisterskie, 
podyplomowe, przyprowadzają znajomych, dzielą się dobrą 
opinią. Uczelnia przez lata budowała swój prestiż właśnie na 
dobrych opiniach swoich studentów i absolwentów, i relacjach 
z nimi. Realizujemy projekt filmowy „Nasi Absolwenci”, w któ-
rym pokazujemy jak poradzili sobie na rynku pracy. I okazuje 
się, że radzą sobie bardzo dobrze.

Czym jeszcze uczelnia się wyróżnia?
Oferujemy studia I i II stopnia na kierunkach: kosmetologia, 
dietetyka, pedagogika. Mamy doskonale wykwalifikowaną 

kadrę naukową i praktyków/specjalistów oraz bardzo dobrze 
wyposażone pracownie: kosmetologiczne, dietetyczne, pedago-
giczne. Nacisk kładziemy na jakość i kształcenie praktycznych 
umiejętności oraz kompetencji studentów. Reagujemy na ich in-
dywidualne potrzeby. Kształcenie dostosowujemy do potrzeb 
rynku pracy, tworzymy je we współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi, środowiskiem biznesowym, ekspertami z ze-
wnątrz. Kilka dni temu nasz kierunek kosmetologia (studia I i II 
stopnia) zdobył prestiżowy Certyfikat i Znak Jakości „Studia 
z przyszłością”. To dla nas cenne wyróżnienie potwierdzające 
wysoki poziom kształcenia na kierunku, współpracę ze środo-
wiskiem zewnętrznym, w tym pracodawcami oraz wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.

Niż demograficzny doskwiera uczelniom. Jakie wyzwania 
stoją teraz przed Panią jako Rektorem?
Na bieżąco monitorujemy rynek pracy, tak by nasza oferta 
odpowiadała na zmieniające się jego potrzeby. Dbamy o pro-
mocję i marketing. Nawet przez moment nie odpuszczamy 

Jakość zawsze się obroni
Wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, starannie dobierana oferta edukacyjna, 

doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, unikatowe kierunki 
kształcenia, to bez wątpienia atuty Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. 

Rozmawiamy z rektorem uczelni dr hab. prof. Teresą Janicką-Panek.

Foto: Fotolia



jakości kształcenia, dlatego tak istotne są dla nas informacje 
zwrotne pozyskiwane od studentów i słuchaczy. Niezwy-
kle istotne jest dla nas także stałe doskonalenie organizacji 
pracy. Cenię sobie bardzo współpracę z Senatem uczelni, 
który sprawnie podejmuje wszystkie decyzje, jest otwar-
ty na zgłaszane pomysły i wnikliwie analizuje możliwości 
rozwoju. W naszej uczelni nie odczuwamy skutków niżu 
demograficznego, wręcz przeciwnie, od roku akademickie-
go 2017/2018 obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania 
ofertą i wzrost liczby studentów.

Jakie cele sobie Pani wyznaczyła?
Przyświeca mi jedna zasada – ,,wysoka jakość zawsze się 
obroni”, dlatego tak bardzo zależy mi na jakości kształcenia. 
Pragnę także utrzymać wysoką pozycję uczelni na łódzkim 
rynku akademickim i dalej poszukiwać takich niszy na ryn-
ku pracy, do których brakuje specjalistów. Niezbędny jest 
również rozwój technologiczny, a za tym idzie wdrożenie zin-
tegrowanego systemu informatycznego w uczelni. Udało się 
już otworzyć w Rybniku – Wydział Zamiejscowy WSBiNoZ.

Uczelnia oferuje szereg ciekawych i unikatowych na 
rynku specjalności: trychologia, podologia, dietetyka 
sportowa, dietetyk wieku dziecięcego, resocjalizacja, 
coaching. W jakim kierunku dalej będzie się rozwijała?
Od roku akademickiego 2018/2019 uruchomimy specjal-
ności: pedagogika wieku dziecięcego z integracją senso-
ryczną – na kierunku pedagogika, na studiach drugiego 
stopnia oraz dietetyka medyczna – na kierunku dietetyka, 
na studiach pierwszego stopnia. Dalej będziemy doposa-
żać nasze pracownie w najnowocześniejszy sprzęt. Słu-
chaczom studiów podyplomowych zaoferujemy szereg 
nowych specjalności jak chociażby: pedagogika lecznicza, 
wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju osób z au-
tyzmem i/lub zespołem Aspergera, Wczesne nauczanie 
języka angielskiego, logopedia, terapia pedagogiczna. 
Współpraca uczelni z firmami i światowymi markami 
Klapp, Habys, Podopharm, Herla, świetnie wyposażone 
pracownie specjalistyczne, kadra fachowców, nowocze-
sne programy nauczania. To niewątpliwie atuty placówki.

Czym zaskoczycie w niedalekiej przyszłości?
Nie mogę wszystkiego zdradzić... Na pewno obecni 
i przyszli studenci mogą liczyć na to, że z semestru na se-
mestr będą pojawiały się nowe pracownie specjalistycz-
ne, nowe specjalności, a także nowe kierunki studiów 
i studiów podyplomowych. Potencjał uczelni jest ogrom-
ny, dlatego jej rozwój jest nieunikniony, a kierunki tego 
rozwoju będą wyznaczały potrzeby naszych studentów 
i słuchaczy oraz rynek pracy. l

ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
REKRUTACJA: tel.: 42 683 44 18; rekrutacja@medyk.edu.pl
www.medyk.edu.pl; facebook.com/szkolawyzszamedyk Zd
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Pięć rocznic
 l 120. rocznica uruchomienia w Łodzi komunikacji tramwajowej,
 l 70. rocznica uruchomienia w Łodzi komunikacji autobusowej,
 l 25. rocznica powstania MPK-Łódź Sp. z o.o.,
 l 15. rocznica uruchomienia Turystycznej Linii Tramwajowej,
 l 5. rocznica uruchomienia Zajezdni Muzealnej Brus.

LIFE IN. Łódzkie: Łódzkie MPK ma w tym roku wiele okazji 
do świętowania, rocznic nie brakuje.
Krzysztof Kamiński: Rzeczywiście powodów do świętowa-
nia nam nie brakuje. Jeden z nich – jubileusz 25-lecia już za 
nami. 1 stycznia 1993 roku została powołana do życia spółka, 
która zastąpiła dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe. 
Przed nami 120. rocznica pojawienia się w mieście pierwsze-
go tramwaju i 70. rocznica wprowadzenia komunikacji auto-
busowej w Łodzi. Najistotniejsza jest ta najdłuższa. Byliśmy 
pierwszym miastem w Królestwie Polskim, które wprowa-
dziło komunikację elektryczną. W innych miastach najpierw 
pojawiły się tramwaje konne, w Łodzi nigdy ich nie było.

O rocznicach, zmieniającej się komunikacji miejskiej i planach na przyszłość 
rozmawiamy z wiceprezesem MPK-Łódź Krzysztofem Kamińskim.

Rok pełen rocznic

Jaka była ta pierwsza trasa?
23 grudnia 1898 roku o  godz. 13.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie ruchu tramwajowego w  Łodzi. Skład wagonów 
Herbrand VNB125 z doczepą „petersburską” I klasy wyru-
szył z zajezdni przy ul. Nowo-Wysokiej i przejechał do He-
lenowa. Odtąd każdego dnia kilkanaście wagonów silni-
kowych dowoziło ludzi do pracy w prężnie rozwijającym 
się wówczas przemyśle włókienniczym.

Jak na przestrzeni tych 120 lat zmieniła się komunikacja 
w mieście? Była to bardziej ewolucja czy rewolucja?
Zdecydowanie ewolucja. Choć idea została ta sama, to 
różnica między pojazdami jest niebywała. Wystarczy 
spojrzeć na tramwaj z początku ubiegłego wieku i ten 
z ostatnio do nas dostarczonych. Z biegiem lat przybywa-
ło nowych tras, mogliśmy się szczycić najdłuższą trasą 
tramwajową w kraju (Łódź-Ozorków) liczącą ponad 35 
kilometrów, coraz większą rolę zaczęła pełnić informacja 
pasażerska, zmieniały się taryfy i bilety, wygląd przy-
stanków. Cieszę się, że wielu pasjonatów dba o to, by za-
chować w naszej pamięci historię komunikacji miejskiej. 
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Imprezy rocznicowe

 l 13 maja: Dzień Kierowcy Zawodowego 
– Dzień Otwarty Zajezdni Limanowskiego

 l 19/20 maja: Noc Muzeów – Dzień otwarty 
Zakładu Techniki MPK-Łódź

 l 3 czerwca: Tramwajowy Dzień Dziecka 
– Zajezdnia Telefoniczna

 l 29 lipca: Dzień Bezpiecznego Kierowcy 
– Dzień Otwarty Zajezdni Nowe Sady

 l 15 sierpnia: Dzień Otwarty Zajezdni Muzealnej Brus
 l 16 września: Dzień otwarty Zajezdni Chocianowice
 l 13 października: „Poznaj autobusową Łódź” – Dzień 

otwarty Zajezdni Limanowskiego i Zajezdni Nowe Sady
 l 25 listopada: „Poznaj tramwajową Łódź” – Dzień 

otwarty Zajezdni Telefoniczna i Zajezdni Chocianowice
 l 6 grudnia: Mikołajkowy tramwaj/autobus
 l 16 grudnia: Parada zabytkowych tramwajów i autobusów

Dowodem na to, jaką popularnością cieszy się ta tematy-
ka, są ogólnopolskie giełdy biletów komunikacji miejskiej 
organizowane corocznie w naszym muzeum, czy też dni 
otwarte w Zajezdni Brus, gdzie zachowało się wiele zabyt-
ków pamiętających jeszcze carskie czasy.

A jaka przyszłość przed nami? Czy tramwaje kiedyś znik-
ną z łódzkich ulic?
W najbliższej perspektywie czasowej na pewno nie. To 
dość optymalny środek komunikacji, jeśli weźmiemy 
pod uwagę fakt, że nie wymaga on takich nakładów fi-
nansowych i sił jak chociażby metro. Tramwaj, szcze-
gólnie wtedy, kiedy jeździ wydzielonym torowiskiem, 
jest szybkim sposobem przemieszczania się z miejsca na 
miejsce dużych potoków pasażerskich.

A w jakiej są one obecnie kondycji?
Niestety, jeśli chodzi o tabor tramwajowy, to wiele mamy 
jeszcze do zrobienia. Mamy sporo starych tramwajów typu 
805, wyprodukowanych w latach 60., 70. W tej chwili zro-

biliśmy potężne zakupy i mamy nadzieję, że kolejne przed 
nami, i że udział tego nowoczesnego taboru, przede wszyst-
kim niskopodłogowego, przyjaznego pasażerom, będziemy 
stopniowo zwiększać. Kupiliśmy już 22 pojazdy PESA, w tej 
chwili 12 mamy zakontraktowanych i do listopada powinny 
być dostarczone, mamy nadzieję, że wkrótce będzie otwarcie 
nowego przetargu na 30 kolejnych pojazdów. Znacznie lepiej 
jest z taborem autobusowym, tutaj mamy aż trzy czwarte no-
wych, niskoemisyjnych pojazdów.

Plany na przyszłość, co nas czeka oprócz wymiany taboru 
zarówno tramwajowego jak i autobusowego.
Cały czas poszukujemy optymalnego środka dystrybucji bi-
letów. Mamy już w każdym pojeździe biletomaty, są również 
biletomaty stacjonarne w dużych centrach przesiadkowych, 
jest sieć dystrybucji stacjonarnej. Bilety można kupować po-
przez aplikację. Obecnie testujemy system opłaty przystanko-
wej tak, by pasażer faktycznie płacił za ilość przejechanych 
przystanków. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które 
wprowadziło taki system. l

Zdjęcia: Paweł Łacheta
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 – Cukrzycę nazwać można chorobą interdyscyplinar-
ną – sama w sobie jest przyczyną wielu niekorzyst-
nych procesów zachodzących w oczach, nerkach, 
naczyniach krwionośnych, sercu czy mózgu chorego. 
Chorzy powinni być pod opieką całych zespołów te-
rapeutycznych (diabetolog, chirurg, kardiolog, nefro-
log, neurolog, okulista, rehabilitant, psychiatra, pielę-
gniarka edukacyjna), gdyż tylko takie kompleksowe 
podejście do choroby pozwala nad nią dobrze zapano-
wać, czyli de facto – dobrze leczyć – tłumaczy Agniesz-
ka Lipińska, diabetolog, kierująca zespołem specjali-
stów Centrum Medycznego ARGO w Łodzi.

W  populacji światowej cukrzycę rozpoznaje się 
co 5 sekund, a co 10 sekund ktoś umiera z powodu jej po-
wikłań. Szacuje się, że w 2025 roku liczba chorych na cu-
krzycę typu 2 na świecie zwiększy się z 135 do 380 milio-
nów osób. Uważa się, że w około 50 procent przypadków 
wykrywa się ją zbyt późno. Choroba początkowo prze-
biega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, dlatego bywa 
rozpoznawana nawet po 12  latach jej trwania. Z  tego 
powodu w momencie rozpoznania cukrzycy u około po-
łowy pacjentów występują już przewlekłe powikłania.

Zbyt późno
 – Często trafiają do nas pacjenci z niegojącymi się ra-
nami stóp, którzy nie mają pojęcia o tym, że rana jest 
powikłaniem cukrzycy. Owrzodzenie w tzw. zespole 
stopy cukrzycowej powstaje u około 25 procent osób 
chorych na cukrzycę. Z powodu braku czucia bólu, wy-
nikającego z zaburzeń neurologicznych, pacjenci bar-
dzo długo nie zgłaszają się do lekarza. Czasami dopiero 
nieprzyjemny zapach zmusza ich do wizyty – opowia-
da Przemysław Lipiński, chirurg z Pracowni Leczenia 
Ran Centrum Medycznego ARGO.

W Pracowni Leczenia Ran udało się już uratować 
przed amputacją niejedną stopę. – Trudno gojące się 

rany stopy cukrzycowej leczymy od lat. Sukcesy w tym 
zakresie opierają się na postępowaniu zgodnie z naj-
nowszą wiedzą medyczną, na mozolnej pracy zespołu 
lekarsko-pielęgniarskiego oraz, a może przede wszyst-
kim, na współpracy pacjenta. Oczywiście pomagają nam 
nowoczesne metody. Na przykład oprócz skalpela do 
oczyszczania takich ran wykorzystujemy laser albo tzw. 
biochirurgię, czyli larwy much Lucilia sericata, które 
usuwają martwe tkanki szybko i dokładnie. Bardzo sku-
teczna jest także miejscowa terapia podciśnieniowa (tzw. 
VAC). Dzięki tej metodzie stwarzamy optymalne środo-
wisko do odbudowy zdrowych tkanek, poprawiamy 
ukrwienie, zmniejszamy obrzęk, usuwamy szkodliwe 
wydzieliny i skutecznie chronimy ranę przed zakaże-
niem. Efekty są naprawdę znakomite – wyjaśnia doktor 
Przemysław Lipiński. 

–  Niestety ciągle zbyt wielu pacjentów jest do nas 
kierowanych o wiele za późno, aby im skutecznie po-
móc. Aby to zmienić prowadzimy regularne szkolenia 
dla personelu medycznego naszego regionu, ucząc 
wczesnego wykrywania i właściwego leczenia ran 
stopy cukrzycowej – dodaje Przemysław Lipiński.

Pielęgnacją stopy cukrzycowej, zakładaniem opa-
trunków podciśnieniowych, opracowywaniem ran 
trudno gojących się oraz edukacją pacjentów zajmuje 

Słodka jest tylko 
w nazwie

Boryka się z nią ponad 2,6 miliona Polaków. Co szósty cukrzyk nie 
wie o swojej chorobie. Ci bardziej świadomi niekiedy próbują unikać 
badań, a ponad połowa chorych trafia do specjalisty dopiero wtedy, 
gdy już rozwiną się powikłania zagrażające zdrowiu i życiu. Cukrzyca 

– choroba cywilizacyjna, z którą powoli uczymy się żyć.

 Cukrzyca to nie wyrok, szybko 
zdiagnozowana i od powiednio 
leczona, nie wnosi do naszego 
codziennego życia zbyt wielu 

ograniczeń. Początkowo najważniejsza 
jest zmiana niektórych nawyków.
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się mgr Danuta Tulikowska, dyplomowana pielęgniar-
ka, która od lat opiekuje się chorymi na cukrzycę.

Warto wiedzieć, że w zapobieganiu powstania stopy 
cukrzycowej oraz w pielęgnacji po zagojeniu rany, klu-
czową rolę spełnia podolog. Jego praca polega m.in. na 
usuwaniu odcisków, opracowywaniu pękających pięt, 
szlifowaniu narastających zrogowaceń specjalną frezar-
ką, prawidłowym obcinaniu paznokci. Dobiera również 
właściwe kremy. – Uważam, że każdy cukrzyk powinien 
regularnie korzystać z opieki podologa. Na pewno ilość 
powstających ran byłaby przez to o wiele mniejsza – tłu-
maczy Danuta Tulikowska. – Pacjenci Centrum Medycz-
nego ARGO chętnie z takich usług korzystają.

Pierwsze objawy
Cukrzyca to nie wyrok, szybko zdiagnozowana i od-
powiednio leczona, nie wnosi do naszego codziennego 
życia zbyt wielu ograniczeń. – W początkowym eta-
pie najważniejsza jest zmiana niektórych nawyków 
– właściwa, zbilansowana dieta ograniczająca ilość 
prostych węglowodanów oraz aktywność fizyczna 
mająca na celu utrzymanie odpowiedniej masy ciała, 
a także baczna obserwacja swojego organizmu – tłu-
maczy doktor Agnieszka Lipińska.

Pierwsze objawy cukrzycy często kładziemy na 
karb przemęczenia, stresu oraz innych czynników ze-
wnętrznych. Łatwo jest więc je bagatelizować. Bo dla-
czego akurat chroniczne zmęczenie, senność i ocięża-
łość po posiłku, napady głodu, nieuzasadniony apetyt 
na słodkie i problemy z utratą wagi, przypisać cu-
krzycy. Niestety, późniejsze objawy, takie jak infekcje 
skórne, ciężko gojące się rany, zaburzenia widzenia, 
częste oddawanie moczu, nadmierne pragnienie, pro-
blemy z erekcją i nagła utrata wagi, oznaczają, że cu-
krzyca wyrządziła już szkody w organizmie.

A jak potwierdzić, że chorujemy na cukrzycę? Na 

Centrum Medyczne ARGO
ul. Sterlinga 27/29, Łódź, budynek Cotton House, I piętro
Rejestracja i informacja telefoniczna
od poniedziałku do piątku tel. 42 632 14 05, 531 000 520
www.argo-med.pl

początek wystarczy zbadać poziom glukozy we krwi. 
– To badanie powinno być regularnie wykonywa-
ne nawet wtedy, gdy nie odczuwamy niepokojących 
objawów, bo cukrzyca może przez lata rozwijać się 
w ukryciu – wyjaśnia Agnieszka Lipińska.

Zespół doktor Agnieszki Lipińskiej prowadzi rów-
nież kompleksową opiekę nad kobietą ciężarną cho-
rującą na cukrzycę. – Pacjentka z cukrzycą powinna 
się do ciąży odpowiednio przygotować. Do lekarza 
najlepiej zgłosić się od trzech do sześciu miesięcy 
wcześniej, żeby mieć czas na wykonanie szeregu nie-
zbędnych badań. Dzięki nim można ocenić czy ciąży 
zagrażają jakieś powikłania.

Do  podstawowych badań należy: poziom hemo-
globiny glikowanej – HbA1c, badanie wzroku, w tym 
badanie dna oka, badanie nerek, badanie neurologicz-
ne, badanie ciśnienia tętniczego krwi, badanie stanu 
serca. Najważniejsze jest wyrównanie poziomu cukru, 
czyli osiągnięcie normoglikemii przed planowaną cią-
żą. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi może dopro-
wadzić do wad rozwojowych płodu, poronień, śmierci 
płodu oraz innych komplikacji porodowych.

Tylko ścisła współpraca ginekologa z diabetologiem 
pozwala uniknąć niebezpiecznych powikłań i dopro-
wadzić ciążę do szczęśliwego rozwiązania – tłumaczy 
profesor Instytutu CZMP Tomasz Stetkiewicz, gineko-
log-położnik opiekujący się pacjentkami w Centrum 
Medycznym ARGO. l

Danuta Tulikowska Agnieszka Lipińska Przemysław Lipiński

Zd
ję

ci
a:

 M
ar

ci
n 

G
ór

ko



44

 zdrowie

O wstydliwych tematach 
też trzeba rozmawiać
O przypadłościach tej okolicy ciała wolimy w ogóle nie rozmawiać, 

a na samą myśl, że trzeba wybrać się na konsultację do lekarza proktologa 
czujemy wielkie zażenowanie, wstydzimy się i pobudzamy naszą 

wyobraźnię do wyszukiwania kolejnych obaw. Zupełnie niepotrzebne. 
To taka sama wizyta jak u każdego innego specjalisty.

Proktologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się 
chorobami odbytu i odbytnicy, a więc końcowych odcin-
ków przewodu pokarmowego. Choroby proktologiczne 
towarzyszą nam od tysięcy lat i nie oszczędzają nikogo, 
w równym stopniu dotykają kobiety jak i mężczyzn. Na 
żylaki odbytu skarżyli się Karol Marks, Marylin Mon-
roe, Ernest Hemingway… Cierpiał na nie też Napoleon: 
podczas bitwy pod Waterloo nie był w stanie siedzieć 
na koniu, więc dowodził na leżąco. – Hemoroidy są naj-
częstszym schorzeniem, z którymi zgłaszają się do nas 
pacjenci, 80 procent przypadków leczy się zachowaw-
czo, a tylko 20 procent wymaga leczenia zabiegowego 
– tłumaczy doktor habilitowany Michał Mik, przyj-
mujący pacjentów w Centrum Medycznym ARGO, na 
co dzień pracujący w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolo-
rektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Wojskowej Akademii Medycznej.

Centrum Medyczne ARGO wyspecjalizowało się 
w nowoczesnej proktologii. Oferuje pacjentom leczenie 
wszystkich schorzeń odbytu. – Leczymy żylaki odbytu, 
nietrzymanie stolca, szczeliny i przetoki odbytu, ropnie, 
polipy, kłykciny, wyrośla. Od niedawna funkcjonuje 

u nas również jedyny w Łódzkiem punkt opieki stomij-
nej, który prowadzi doświadczona pielęgniarka, mgr 
Agnieszka Biskup, pracująca ze mną w tej samej klinice 
– opowiada doktor Michał Mik.

Nie ma się czego bać
Choć wielu z nas odczuwa dolegliwości w tych okolicach 
ciała, wizyta u lekarza to ostatnia rzecz, o której pomyśli-
my w pierwszej kolejności. Zwykle najpierw poszukamy 
w internecie, poradzimy się farmaceuty. – Tymczasem 
nie ma się czego bać. To wizyta jak u każdego innego spe-
cjalisty. Proktologia to taka sama specjalność jak laryn-
gologia, tylko zaglądamy w inne miejsce – mówi doktor 
Michał Mik. Do pierwszej wizyty nie trzeba się przygo-
towywać. – Dopiero po wstępnym badaniu wskazujemy, 
jak się przygotować na następne wizyty. Wtedy odbywa-
ją się zwykle już bardziej szczegółowe badania specjali-
styczne – wyjaśnia doktor Ryszard Kujawski.

W Centrum Medycznym ARGO skorzystamy z nowo-
czesnych badań diagnostycznych. – Najważniejszym ba-
daniem wykonywanym w chorobach proktologicznych 
jest wideorektoskopia i badanie TRUS, czyli nic innego 

Michał MikJarosław Cywiński Ryszard Kujawski
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jak przezodbytnicze badanie USG. W przypadku zaparć 
albo brudzenia bielizny wykonujemy manometrię od-
bytu i odbytnicy czyli pomiar ciśnień zwieraczy. Pacjenci 
mogą też skorzystać z nowoczesnej metody biofeedback, 
polegającej na treningach mięśni zwieraczy i mięśni dna 
miednicy pod kontrolą komputera. Terapia jest całkowi-
cie bezpieczna i pozbawiona efektów ubocznych. Wyko-
rzystywana jest przede wszystkim w leczeniu nietrzy-
mania stolca – mówi doktor Ryszard Kujawski.

Niepokojące sygnały
A jakie sygnały powinny nas zaniepokoić? – Jeśli tylko 
pojawi się krwawienie, to od razu powinna się zapalić 
nam czerwona lampka ostrzegawcza, że niezbędna jest 
wizyta u specjalisty. Podobnie wszelkiego rodzaju bóle 
odbytu – wyjaśnia doktor Jarosław Cywiński.

Nie należy jednak czekać na niepokojące sygna-
ły. Przy obecnej dostępności badań endoskopowych 
każda osoba, która ukończyła 45. rok życia, powinna 
profilaktycznie wykonać chociażby kolonoskopię. 
– Nawet najmniejszy polip usadowiony w jelicie może 
świadczyć o zmianie nowotworowej, a wcześnie wy-
kryty i usunięty umożliwia szybki powrót od zdrowia 
– mówi doktor Jarosław Cywiński.

O ile na nowotwory jelita grubego z roku na rok za-
pada coraz więcej osób, o tyle rak odbytu nie jest na 
szczęście dość powszechną chorobą. Najczęściej mamy 
problemy z hemoroidami. Są one fizjologiczną struktu-
rą kanału odbytu, ale w pewnym momencie zaczynają 
chorować. Możemy mieć do czynienia z przejściowym 
wzmożeniem ciśnienia wewnątrzbrzusznego i stąd 
okresowym powiększeniem się żylaków odbytu, a tak-
że z sytuacją gdzie to ciśnienie jest tak duże, że sploty 
żylne nie wytrzymują i dochodzi do przesączania krwi, 
pękania naczyń albo zatrzymywania się w nich krwi.

Bezbolesne leczenie
– W pierwszym okresie choroby hemoroidalnej zalecamy 
leczenie nieoperacyjne – proponujemy pacjentowi lekko-
strawną dietę, ruch i oczywiście leczenie farmakologicz-
ne. Jeżeli ta terapia nie daje rezultatów albo choroba ma 
tak zaawansowany stopień, że nie poddaje się leczeniu 
zachowawczemu proponujemy pacjentowi inne rozwią-
zania. Nie zawsze musi to być operacja. Stosujemy metody 
leczenia bezoperacyjnego, zapewniające taką samą, albo 
i lepszą skuteczność, a przy tym całkowicie bezbolesne 
– wyjaśnia doktor Michał Mik. – Z nieleczonych hemoro-
idów nie zrobi się nowotwór, ale nie wolno nam bagateli-
zować żadnych objawów. Tym bardziej że w najbardziej 
zaawansowanych stadiach choroby nie da się zastosować 
metod bezoperacyjnych i pacjent jest skazany na dokucz-
liwy zabieg w szpitalu. Warto zatem nie zwlekać. l

Łódź, ul. Sterlinga 27/29
budynek Cotton House, I piętro
Rejestracja i informacja telefoniczna
od poniedziałku do piątku tel. 42 632 14 05, 531 000 520
www.argo-med.pl
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Piękno tkane 
każdego dnia

Tkalnia Spa to wyjątkowe miejsce na mapie regionu łódzkiego – tu 
znajdziemy wszystko, co kojarzy się z pięknem, luksusem i komfortem. 

Mieści się w pofabrycznych budynkach hotelu Fabryka Wełny w centrum 
Pabianic, które po rewitalizacji zachowały swój industrialny charakter.

To unikatowe miejsce łączy dziś ponad 100-letnią hi-
storię z nowoczesnością, co widać w wystroju wnętrz 
i w ofercie zabiegowej. Nawiązanie do historii moż-
na odnaleźć już w samej nazwie Tkalnia Spa. Jeszcze 
więcej odniesień do przeszłości tego miejsca widać 
w ofercie pakietów Day Spa i kosmetycznych rytuałów. 
Efektownie brzmiące nazwy Aksamitnego czy Kaszmi-
rowego Day Spa odzwierciedlają piękno, komfort i har-
monię, dostępne w tym wyjątkowym miejscu.

Zabiegów cała gama
Koncepcja zabiegowa oparta jest na połączeniu 
świata nowoczesnej kosmetologii z usługami well-

ness, inspirowanymi najstarszymi technikami 
manualnymi. Niewiele hotelowych salonów spa 
może zaoferować gościom taki szeroki zakres zabie-
gów z wykorzystaniem najnowszych technologii. 
W Tkalnia Spa przy pomocy najnowocześniejszych 
urządzeń można zadbać o kondycję skóry całego cia-
ła, wymodelować sylwetkę, pozbyć się niechcianego 
owłosienia i powstrzymać procesy starzenia. Na 
szczególną uwagę zasługuje szeroka oferta zabie-
gów wyszczuplająco-ujędrniających od karboksy-
terapii, przez zabiegi oferowane przez urządzenie 
Maximus Trilipo, po działania z bandażami Arosha 
z presoterapią. Dla uzyskania najlepszych efektów 
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95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 2
tel: +48 42 206 83 00,
+48 519 340 355
e-mail: kontakt@tkalniaspa.pl
www.tkalniaspa.pl
www.facebook.com/tkalniaspa

zabiegowych terapeuci Tkalnia Spa przygotowują 
indywidualne programy tzw. terapii łączonych.

Laser na straży urody
W ostatnim czasie Tkalnia Spa poszerzyła swoją 
ofertę o zabiegi z wykorzystaniem najnowszej ge-
neracji lasera diodowego Mediostar Next Pro, który 
gwarantuje bardzo skuteczną i bezbolesną depilację, 
niezależnie od pory roku, koloru włosów czy kar-
nacji. To rozwiązanie pozwala na kontynuację serii 
zabiegowych także latem, co w przypadku innych 
urządzeń było do tej pory niemożliwe. Laser ten ma 
również zastosowanie w przywracaniu jędrności 
skóry twarzy (fotoodmładzanie), w leczeniu trądzi-
ku i grzybicy paznokci.

Skóra jak nowa
Terapeuci Tkalnia Spa specjalizują się również w roz-
wiązywaniu najczęściej występujących problemów 
skóry twarzy. Każdy zabieg poprzedzony jest szcze-
gółowym wywiadem w celu dobrania odpowiedniej 
terapii. Do najpopularniejszych zabiegów należą: 
mezoterapia mikroigłowa z właściwie dobranymi 
preparatami wspomagającymi procesy odnowy skó-
ry, karboksyterapia jako zabieg o najszerszym spek-
trum działania, zabiegi niwelujące przebarwienia, 
ujędrniające i przeciwzmarszczkowe, możliwe dzięki 
laserowi Mediostar Next Pro i technologii tripolarnej 
fali radiowej Maximus TriLipo.

Masaże i kosmetyczne rytuały
Dla osób doceniających techniki manualne i natural-
ne terapie, poszukujących relaksu na najwyższym 
poziomie Tkalnia Spa przygotowała bogatą ofertę 
masaży i kosmetycznych rytuałów. Największą po-
pularnością cieszą się masaże i rytuały stanowiące 
swoistą podróż dookoła świata. Japoński masaż twa-
rzy Kobido – nazywany liftingiem bez skalpela, to 
niekwestionowana gwiazda wśród masaży. Swoimi 
efektami zaskakuje nawet najbardziej wymagających 
gości. Zmysłowy masaż Lomi Lomi Nui zapewnia nie-
zapomniany relaks, a rytuały na ciało wykorzystują-
ce aromaty i techniki z najdalszych zakątków świata 
określane są często jako dwugodzinne wakacje.

Ukojenie przez cały rok
Filozofi a Tkalnia Spa wpisuje się w dzisiejszy nurt „Slow 
life”. To odpowiedź na potrzeby społeczeństwa żyjącego 
w coraz szybszym tempie i stresie. Choć obiekt położony 
jest w centrum miasta, znajdziemy w nim ukojenie, ciszę 
i spokój przez cały rok. Nie musimy czekać na kolejny 
urlop, wystarczy jedno popołudnie lub jeden weekend, 
aby zrzucić z siebie stres dnia codziennego, zapomnieć 
o problemach i nabrać nowej energii. Na świecie tego ro-
dzaju forma wypoczynku traktowana jest jako higiena 
życia – warto się czasami nie spieszyć, skupić na sobie, 
pozwolić na relaks zarówno ciała jak i umysłu.

Pobyt w Tkalnia Spa może być świetnym prezentem 
dla bliskiej osoby, pomysłem na spędzenie popołu-
dnia z przyjaciółkami lub chwilą relaksu we dwoje. l
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 – Staram się nie zmuszać klientki do mojej wizji. Jeżeli czuję, że jest związana ze 
swoimi włosami, to nigdy jej nie powiem, że to tylko włosy i zawsze odrastają. Dla 
mnie to jest naprawdę integralna, bardzo ważna część naszego wizerunku – mówi 

Izabella Pietruszka-Kluska, Fryzjer Roku 2018, właściciela marki Blossom Beauty.

LIFE IN. Łódzkie: Od niedawna może się Pani chwalić 
tytułem Fryzjer Roku? Czym dla Pani jest to wyróżnienie?
Izabella Pietruszka-Kluska: To jest taka niesamowita 
nagroda od moich klientek. Wszystkie panie, które wcho-
dzą do salonu gratulują, chwalą się, że na mnie głosowały, 
cieszą się. Ja też, bo zdaję sobie sprawę, że to niesamowite 
wyróżnienie, to tak naprawdę ich zasługa.

Dyplom już wisi na ścianie?
Właśnie jeszcze nie, dzisiaj porządkowałam swoje certy-
fikaty i dyplomy. Postanowiłam zrobić z tym porządek, 
żeby też mogły zobaczyć to także moje klientki.

Jakie certyfikaty?
Zajmuje się przede wszystkim fryzjerstwem, ale moją 
wielką pasją jest trychologia. Jestem po studiach pody-
plomowych, ukończyłam sporo kursów w tym kierunku, 
zajmuję się też makijażem.

Wiem, że była Pani nauczycielką w podstawówce. Obec-
nie fryzjerką, jak to się stało?
To prawda, przez dziesięć lat byłam nauczycielem przy-
rody. Warto podkreślić, że nauczycielem mianowanym. 

Miałam już dwie klasy wychowawcze za sobą, ale posta-
nowiłam, że kończę z tym.

A skąd pomysł na fryzjerstwo?
Na początku to było poszukiwanie czegoś nowego. Bardzo 
mocno zainteresowałam się rozwojem osobistym, szcze-
gólnie MentalWay Michała Wawrzyniaka, który jest dla 
mnie wielkim autorytetem. On mi pomógł odszukać pasję, 
a ja postanowiłam zmienić całe swoje życie zawodowe. 
Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co nowego mogłoby 
mnie zainteresować i wciągnąć. Rozmawiałam z wieloma 
osobami, jeździłam na różne szkolenia. Poznałam ludzi, 
którzy realizowali swoje pasje i odmieniali życie.

Wcześniej nie miała Pani doświadczenia z fryzjerstwem?
Nie, na to, że mogę być fryzjerem, wpadłam w którymś 
momencie swoich poszukiwań. I się zaczęło – znalazłam 
ludzi, którzy pomogli mi rozwinąć tę pasję i od ponad 
dwóch lat to mój nowy sposób na życie.

To pasja czy praca? A może sztuka?
Pasja i bardzo ciężka praca. Sztuka też i bardzo chciała-
bym zostać kiedyś takim artystą fryzjerstwa. Ale także 

Muśnięte 
słońcem

Zdjęcia: Paweł Łacheta
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artystą, który ma poważne podwaliny z dobrego rzemio-
sła, bo wydaje mi się, że to jest podstawa – najpierw trzeba 
opanować fundamenty, a dopiero później mówić o sztuce.

Skończyła Pani szkołę fryzjerską?
Tak, zrobiłam dwuletnią szkołę i mam tytuł technika 
fryzjerstwa. Zdałam egzamin państwowy, mam papiery 
uprawniające mnie do wykonywania tego zawodu, ale cały 
czas się szkolę – biorę udział w wielu kursach i warsztatach.

Kiedy przychodzi do Pani klientka, która nie wie jaką 
chciałaby fryzurę, to co wtedy?
Rozmawiam, najważniejsza jest rozmowa – czego ocze-
kuje, co jest dla niej ważne, czego nie lubi. Staram się nie 
zmuszać klientki do mojej wizji. Jeżeli czuję, że jest zwią-
zana ze swoimi włosami, to nigdy jej nie powiem, że to 
tylko włosy i zawsze odrastają. Dla mnie to jest naprawdę 
integralna, bardzo ważna część naszego wizerunku.

Pokazuje Pani zdjęcie, jak może wyglądać fryzura?
Porozumiewamy się zdjęciami, to jest najłatwiejsze. Czę-
sto jest tak, że trudno coś wyjaśnić, jakie mamy oczeki-
wania, ale można pokazać. Jeżeli zobaczę zdjęcia, to już 
czuję, co jest ważne.

A są tacy klienci, którzy mówią: „a niech Pani szaleje”?
Są, ale wolę porozmawiać z klientką i ustalić co robimy. 
Aczkolwiek lubię, kiedy klientka mówi: oddaję się w pani 
ręce, ufam pani. To jest miłe, ale nawet wtedy omawiam 
dokładnie to, co chcę zrobić ze świadomością, że nie za-
wsze się da uzyskać pewne elementy. Z czarnych włosów 
platynowy blond nie wyjdzie.

Co wpływa na kondycję naszych włosów?
Wiele czynników, przede wszystkim włosy są efektem 
naszych genów. Odpowiednia pielęgnacja, dieta, aktyw-
ność fizyczna na pewno znacznie poprawiają jakość wło-
sów, ale nie spowodują, że cienkie włosy będą grube. Poza 
tym na kondycję włosów ogromny wpływ ma pielęgnacja: 
odpowiednie szampony, stosowanie odżywek, masek do 
włosów. Za wygląd naszych włosów często odpowiada 
również stan naszego zdrowia, przebyte choroby.

No właśnie jakich szamponów używać?
Szampony dobieramy do skóry głowy. Odżywki, maski sto-
sujemy na włosy i tego nie należy łączyć. Poza tym zawsze 
powinniśmy zerkać na skład kosmetyków. Modna obecnie 
proteina w nadmiarze powoduje kruszenie się włosów. 
Najbardziej istotny jest skład kosmetyku – im krótszy tym 
lepszy, tak jak w przypadku jedzenia.

Co Pani poradzi osobie z bardzo osłabionymi włosami?
Na pewno odstawienie lokówek i prostownic. Przede wszyst-
kim odpowiedni szampon, odżywkę i maskę – odżywki przy 
włosach zniszczonych mogą sobie nie poradzić, maska może 
być konieczna. Należy zastanowić się, dlaczego włosy są 
osłabione i rozpocząć terapię trychologiczną.

Powinniśmy myć włosy codziennie?
Zasada jest taka, że myjemy tak często, jak jest to potrzebne. 
Jeżeli skóra głowy mocno się przetłuszcza, to myjemy codzien-
nie, jeżeli nie, to wystarczy raz na dwa, trzy dni. Ja muszę myć 
włosy codziennie. Nie stosuję szamponów z SLS-ami i zawsze 
używam odżywki oraz maski. Chociaż na kilka minut. Raz 
w miesiącu warto wykonać peeling skóry głowy. Przecież 
żyjemy w środowisku zanieczyszczonym, a to wpływa nieko-
rzystnie na skórę głowy i włosy.

A oprócz kosmetyków aktywność fizyczna i dieta?
Bieganie, fitness, siłownia, jazda na rowerze – wszystko to, 
co poprawia krążenie krwi. Jeżeli mamy dobrze ukrwio-
ną, zdrową, elastyczną skórę głowy, to i włosy będą lep-
sze. Trzeba też pić dużo wody, a dieta powinna być bogata 
w składniki mineralne i odżywcze, cysteinę i metioninę.

Jakie fryzury są dziś modne?
Wciąż modne są włosy muśnięte słońcem, a więc wszelkie 
pojaśnienia. Cały czas modne są pastele. Na topie zaczyna-
ją też być piaski, kolory na granicy ciepłych i zimnych – to 
warto wiedzieć, bo Polki często nie do końca dobrze wyglą-
dają w zimnych kolorach. Widać wtedy zmęczenie, zaczer-
wienienia na twarzy. W tym sezonie powracają lata 90.

Włosy długie czy krótkie?
Wszystko zależy od tego w czym dobrze się czujemy. Pa-
miętajmy, że włosy rosną 1-1,5 cm na miesiąc. Co w roku 
daje około 10-15 cm. Więc jeżeli dzisiaj zetnę 50 cm wło-
sów, to musi sporo czasu upłynąć, żeby wrócić do poprzed-
niego stanu. Oczywiście warto zafundować sobie zmianę 
fryzury. Najważniejsze jednak, to dobrze przemyśleć, co 
chcemy mieć na głowie i jaki wpływ będzie to miało na 
stan naszych włosów. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Izabella Pietruszka-Kluska
www.facebook.com/
IzabellaPietruszkaBlossomBeauty, 
tel. 793015386
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O tym, dlaczego jedno wino kosztuje 50 złotych, drugie 450 i dlaczego za te 
najdroższe trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co sprawia, że 
wina francuskie są droższe od pozostałych opowiada Robert Augustowski, 

winiarski ekspert, właściciel sklepu Dom Wina przy ul. Narutowicza 103.

LIFE IN. Łódzkie: Chciałbym kilka butelek wyjątkowego 
wina. Co Pan poleci?
Robert Augustowski: Najpierw zdefiniujmy co to znaczy 
wino wyjątkowe…

Na przykład na wyjątkowe spotkanie po latach albo na 
sfinalizowanie umowy biznesowej, a za butelkę mogę 
zapłacić 80–150 zł.
To więcej niż standardowo przeznacza się w Polsce na zakup 
wina, ale skoro okazja wyjątkowa, to i cena niestandardowa. 
Na początek zaproponuję dwa izraelskie wina ze Wzgórz Go-
lan – Yarden Cabernet Sauvignon, kilka razy uznane za naj-
lepszy cabernet na świecie w swojej kategorii cenowej i Yar-
den 2T, wyprodukowany z portugalskich szczepów touriga 
nacional i  tinto cão. Ich uprawy w Izraelu na Wzgórzach 
Golan dały niesamowity efekt. Wina są oczywiście koszerne 
i chętnie kupowane, pomimo ceny przekraczającej 100 zł.

A może coś z hiszpańskiej półki…?
Bardzo proszę – Abadía Retuerta Selección Especial, jedno z mo-
ich ulubionych. Właściciele winnicy odnieśli sukces w biznesie 
farmaceutycznym i jakiś czas temu zaczęli produkcję wina. Nie 
idą na żadne kompromisy. Warto podkreślić, że to – według lon-
dyńskiego International Wine&Spirit Competition – najlepsze 

czerwone wino na świecie. Myśląc o Hiszpanii trudno przejść 
obojętnie obok Tinto Pesquera Crianza z winnic należących do 
Alejandro Fernandeza, guru winiarstwa, zaliczanego do gro-
na najważniejszych winiarzy na świecie. W latach 80. założył 
winnicę na zboczach rzeki Duero i zaczął produkować wina ze 
szczepu tempranillo. Wina znakomite! Inni poszli za jego przy-
kładem czego efektem było powołanie apelacji o nazwie Ribera 
del Duero. Korci mnie, żeby polecić Panu jeszcze jedno wino, ale 
wykracza poza podany przez Pana przedział cenowy, więc nie 
wiem czy powinienem.

Bardzo proszę.
O tym winie najbardziej opiniotwórczy krytyk winiarski 
naszych czasów, Robert Parker napisał: „Kiedy zastana-
wiam się, który winiarz australijski stoi za moimi ulubio-
nymi winami przychodzi mi na myśl osoba Bena Glatzera. 
Jego Amon-Ra bez wątpienia jest jednym z największych win 
Australii ostatnich czasów, pełnym siły, ale też elegancji.”

Ile kosztuje?
Ponad 400 złotych…

Sporo…
Zgadza się, ale przecież rozmawiamy o winach wyjątkowych. 

Wyjątkowy trunek 
na wyjątkową okazję
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rozmowy o winie

Już przywołuję się do porządku. Następne wyjątkowe wino 
to przedstawiciel Ameryki Południowej. Nie pochodzi z Chi-
le czy Argentyny, ale z mniej znanego winiarsko Urugwaju. 
Produkuje go dziewiąte pokolenie rodziny Carrau: Javier 
i jego syn Marcos. Tą gwiazdą jest Amat Tannat wielokrotnie 
okrzyknięty najlepszym winem Urugwaju.

Zaskoczył mnie Pan swoimi propozycjami – sześć różnych 
rodzajów win i ani jednego z Francji…
To nie oznacza, że bojkotuję wina francuskie. Zaproponowa-
łem doskonałe wina i gdyby Pan chciał podobne z francu-
skich winnic, to niestety musiałby Pan sięgnąć głębiej do kie-
szeni. Wina francuskie są znacznie droższe od pozostałych.

Są lepsze?
Niekoniecznie.

W takim razie co powoduje, że jedna butelka wina kosz-
tuje 50 złotych, a stojąca tuż obok 450?
Głównym elementem ceny jest to, ile butelek wina możemy 
wyprodukować z jednego hektara winnicy. Są producenci, 
którzy produkują nawet do 150 hektolitrów z hektara.

Ile to butelek?
Hektolitr, to 100 litrów, w butelce mieści się 0,75 litra czy-
li wychodzi prawie kilkanaście tysięcy butelek. Ale… Są 
producenci, którzy produkują z hektara tylko 10-30 hekto-
litrów wina czyli kilkukrotnie mniej, ale za to jego jakość 
jest nieporównywalna.

Skąd takie różnice? Mówimy o różnych gatunkach wino-
rośli czy chodzi o coś innego?
To nie jest tylko kwestia gatunków winorośli. Wydajność 
winnicy może być niższa z dwóch powodów. Wiek winni-
cy to pierwszy z nich. Kilkudziesięcioletnia winnica rodzi 
mniej owoców niż kilkunastoletnia, ale owoce mają na-
prawdę wysoką jakość, a właściciele tych winnic chwalą się 
często ich wiekiem w katalogach. Inny powód niższej wydaj-
ności to tzw. zielone zbiory czyli usuwanie części kiści wino-
gron, kiedy są jeszcze niedojrzałe. Chodzi o to, aby te, które 
pozostaną były lepiej nasłonecznione i odżywione a tym 
samym miały większe stężenie cukrów i aromatów. W obu 
przypadkach chodzi o to samo – lepsza jakość winogron, to 
lepsze wino. Stąd też różnice w cenie.

A co jeszcze dokłada się do ceny butelki wina?
W Polsce przeznaczamy na zakup wina średnio od 30 do 100 
złotych. Taki poziom ceny potrafimy zaakceptować. Przy wyż-
szych cenach zaczynamy się zastanawiać jaki procent ceny, 
to wynik pięknych hostess i marmurów w salach degusta-
cyjnych, prestiżu producenta czy renomy regionu, z którego 
wino pochodzi. Poza tym wydatki na marketing – przecież je 
też trzeba zrównoważyć ceną. Osobiście podziwiam produ-
centów wina z Francji. Nie za to, co potrafią zrobić, tylko za 
to jak drogo potrafią to sprzedać. Choćby szampan. Zrobiony 
metodą tradycyjną czyli popularne bąbelki powstają w spo-
sób naturalny poprzez drugą fermentację w zamkniętej butel-
ce, ale przecież tak również produkuje się choćby hiszpańską 
cavę, z tym że szampana trudno kupić poniżej 100 zł, a dobra 
cava często nie przekracza 40 zł.

Generalnie wina francuskie są droższe. Dlaczego?
Przyczyn jest kilka, ale rozważania zostawmy ekonomi-
stom. Francji zawdzięczamy za to zupełnie inne podejście 
do uprawy i produkcji wina, chęć wyprodukowania jak 
najlepszego trunku to setki lat doświadczeń, prób, ekspery-
mentów cierpliwości doboru odmiany do konkretnego sie-
dliska. Efektem jest np. przypisanie konkretnych odmian do 
konkretnego miejsca, np. Burgundia to królestwo pinot noir, 
Bordeaux to cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc.

Pinot noir, nie wyrośnie w Bordeaux?
Nigdy nie wyrośnie taki, jak w Burgundii – w chłodniej-
szym klimacie i na innej glebie. Ale w Burgundii też nikt 
nie myśli o tym, żeby zasadzić cabernet sauvignon.

Ale czy to nie jest mit, weźmy producentów wina z Ar-
gentyny, Chile, Australii czy Kalifornii. Oni też produkują 
wino z tych szczepów. I nie jest gorsze od francuskiego…
No, ale czy ktoś zapłaci za butelkę argentyńskiego Pinot Noir 
kilkanaście tysięcy złotych? Bo za burgundzkiego zapłacą!

Nie wierzę!
Zapłacą, na przykład za butelkę francuskiego Romanee-Conti. 
Ta winnica to kilkaset lat tradycji. O tym winie biskup Paryża 
mówił, iż jest to aksamit i satyna zamknięte w butelce, a w cza-
sie rewolucji francuskiej żołnierze przechodzący obok bur-
gundzkich winnic salutowali, co nie przeszkadzało im wcze-
śniej pozbawić życia ich właścicieli. Na szczęście te czasy już 
minęły i producenci win burgundzkich mogą spać spokojnie.

Przecież to nie ma uzasadnienia ekonomicznego…
Wiele rzeczy wokół nas nie ma uzasadnienia ekonomicz-
nego. W przypadku Romanee-Conti podaż jest o wiele 
mniejsza niż popyt, stad astronomiczne ceny.

Ile prawdy jest w powiedzeniu, że im wino starsze, 
tym lepsze?
To akurat prawda w przypadku nielicznych win, które 
rzeczywiście podczas leżakowania stają się lepsze. W swo-
im sklepie mam ponad 400 gatunków wina, ale z tego do 
dłuższego przechowywania nadaje się jakieś 10 procent. 
Wyprodukowane są z takich odmian winogron, które po-
trzebują czasu, żeby się ułożyć w butelce. Pozostałe prze-
znaczone są do bieżącej konsumpcji. Ale takie mamy cza-
sy. Dziś nikt nie myśli, żeby kupić 50 butelek i 30 odłożyć 
do piwnicy, bo po pierwsze nie wszyscy mamy piwnice, 
a po drugie dostęp do dobrego wina jest dziś nieograni-
czony i bardzo łatwy.

A co to znaczy dobre wino?
Dobre to takie, które nam smakuje, ale inne będzie idealne 
na spotkanie z przyjaciółmi przy grillu, a inne na roman-
tyczna kolację czy biznesowy lunch.

Jaki z tego wniosek?
Cieszmy się winem, nie bójmy się eksperymentów, nie mie-
szajmy go do polityki, niech zawsze kojarzy się z dobrym, 
przyjemnym czasem. Jednym słowem Czas na Wino. l

Rozmawiał Robert Sakowski
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Tinto Pesquera Crianza

Świetnie zrównoważone wino wytrawne 
o intensywnym bukiecie pełnym aromatów 
dojrzałych ciemnych owoców przemieszanych 
z nutami opadłych liści i przypraw. W ustach 
bujne, pełne, o dojrzałych taninach i długim 
posmaku. Wyprodukowane przez Grupo 
Pesquera. Apelacja: Ribera del Duero. Szczep: 
tempranillo. Leżakowało przez 18 miesięcy 
w beczce z dębu amerykańskiego. Tempe-
ratura podawania: 16-17°C. Cena: 99 zł.

Amat Tannat

Jedno z najlepszych czerwonych win o bogatym, 
eleganckim bukiecie złożonym z aromatów doj-
rzałych czerwonych owoców i lukrecji, okraszonych 
subtelną kokosową nutą z domieszką świeżego 
tytoniu. W ustach mocne, doskonale zrównoważone, 
o miękkich taninach i długim, złożonym posmaku. 
Wyprodukowane przez Bodegas Carrau. Apelacja: 
Cerro Chapeu. Szczep: tannat. Leżakowało przez 
20 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. 
Temperatura podawania: 18°C. Cena: 139 zł.

ul. Narutowicza 103A
Godziny otwarcia: pn.-pt. 11 – 19; sob. 10 – 15
tel. 601 924 917
e-mail: r.augustowski@domwina.pl

Glaetzer Amon-Ra

Kultowe wino Bena Glaetzera o bogatym, 
mocnym smaku i fi nezyjnej strukturze. Eksploduje 
obfi tością owocowych aromatów (śliwki, czarne 
wiśnie) przemieszanych z nutami likieru z czarnej 
porzeczki, przypraw i anyżku. Świetna integra-
cja nut owocowych i przyprawowych z mło-
dymi, ale krągłymi taninami. Wyprodukowane 
przez Glaetzer Wines. Apelacja: Barossa Valley. 
Szczep: shiraz. Leżakowało przez 14 miesięcy. 
Temperatura podawania: 16-18°C. Cena: 415 zł.

Yarden Cabernet Sauvignon

Bogate, skoncentrowane czerwone wino wy-
trawne o aromatach dojrzałych jeżyn, czereśni, 
śliwek i likieru z czarnej porzeczki przemieszanych 
z nutami waniliowymi, tostowymi i przyprawowy-
mi. W ustach doskonale zbudowane, jedwabiste, 
o długim, złożonym posmaku. Wyprodukowane 
przez Golan Heights Winery. Apelacja: Galilee. 
Szczep: cabernet sauvignon, merlot. Leżakowało 
przez 18 miesięcy w beczce z dębu francuskiego. 
Temperatura podawania: 18-22°C. Cena: 149 zł.

Yarden 2T

Fantastyczny bukiet stanowiący mieszankę 
aromatów czereśni i śliwek z nutami czekolado-
wymi, kwiatowymi, przyprawowymi i dębowymi. 
Mocne, skoncentrowane, pełne i smakowite 
w ustach, o bardzo długiej, intensywnie owoco-
wej końcówce. Wyprodukowane przez Golan 
Heights Winery. Apelacja: Golan Heights. Szczep: 
touriga nacional, tinto cão. Leżakowało przez 18 
miesięcy w beczce z dębu francuskiego. Tem-
peratura podawania: 18-20°C. Cena: 139 zł.

Abadía Retuerta Selección Especial

Mocne, skoncentrowane wino, o bogatym bukiecie 
złożonym z aromatów przetworzonych owoców, 
kwiatów i przypraw oraz nut czekolady, toffi  i lukrecji. 
W ustach świeże, mineralne, smakowite i zrówno-
ważone, o eleganckich taninach i bardzo długim 
posmaku. Wyprodukowane przez Abadia Retuerta. 
Apelacja: Castilla y Leon. Szczep: 75% tempranillo, 15% 
cabernet sauvignon, 10% merlot. Leżakowało przez 16 
miesięcy w beczce z dębu francuskiego i amerykań-
skiego. Temperatura podawania: 16-18°C. Cena: 149 zł.
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Łódź Design Festival w tym roku w nieco innym wydaniu. 
Zmiany dotyczą nie tylko terminu, Tym razem nie październik, 
a wiosenny maj (od 19 do 27). Wydarzenie zwraca się także 
ku festiwalowym korzeniom, skupiając się na edukacji, kry-
tycznej dyskusji i poszukiwaniu inspiracji. Hasłem przewodnim 
tegorocznej, 12. edycji są REFLEKSJE. 

W centrum zainteresowania stanie tym razem relacja 
człowiek – technologia. Temu zagadnieniu poświę-
cona będzie wystawa główna „Nothing but flowers”, 
przygotowana przez Łódź Design Festival. Wyda-
rzenie w tym roku stawia też na większą obecność 
w przestrzeni publicznej i rozbudowę elementów 
programu poruszających zagadnienia urbanistyczne 
i architektonicznie.

Znaki rozpoznawcze festiwalu: must have oraz 
make me! must have to najważniejszy w Polsce plebi-
scyt promujący polskie wzornictwo. To znak jakości, 
którym wyróżniane są wdrożenia polskich projektan-
tów i producentów, prezentujące najnowsze trendy we 
wzornictwie. Natomiast make me! to międzynarodo-

wy konkurs dla młodych projektantów i studentów 
kierunków wzorniczych (20–35 lat). Nagradzane 
są w nim projekty innowacyjne, eksperymentujące 
z materiałem, poszukujące nowych interpretacji do-
tychczasowych funkcji.

Gościem specjalnym festiwalu będzie Jaime Hayon, 
hiszpański artysta i projektant. Wystawiał i tworzył 
instalacje w ważnych galeriach i muzeach na całym 
świecie. Stworzył pełen przekrój mebli n.in. dla kul-
towej duńskiej firmy Fritz Hansen, a także dla Magis, 
Established and Sons, Bisazza. Zaprojektował różne 
kolekcje opraw oświetleniowych dla Metalarte. Stwo-
rzył akcesoria dla Piper Heidsieck, Gaia i Gino oraz 
The Rug Company. Jest także autorem kolekcji zegar-
ków dla nowej szwajcarskiej marki OROLOG.

Łódź Design Festival to wydarzenie, na którym 
inspiracji poszukiwać mogą projektanci, architekci, 
przedstawiciele zawodów kreatywnych, ale przede 
wszystkim każdy zainteresowany kulturą i zmiana-
mi jakie zachodzą w naszym otoczeniu. Mecenasem 
festiwalu jest Ceramika Paradyż. l

Design zasługuje na REFLEKSJE

Wiktoria Szawiel – Dychotomia Koloru

Caesarstone’s Stone Age Folk by Jaime Hayon Image Credit Tom Mannion
Kolekcja mebli dziecięcych Tuli
projekt Joannna Leciejewska, producent Vox

Barbara Szczepanek – książka „Demony Słowiańskie” z ilustracjami UV
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LIFE IN. Łódzkie: W powszechnej opinii wynajęcie archi-
tekta wnętrz wiąże się z pojęciem ekskluzywności czy to 
mit, czy faktycznie usługa do takich się zalicza?
Katarzyna Drożdżewicz: Jeszcze jakiś czas temu była to 
usługa ekskluzywna, natomiast teraz wydaje mi się, że 
stało się to dość powszechne. Każdy, kto kupuje mieszka-
nie powinien zwrócić się do architekta, dzięki temu zaosz-
czędzi czas i pieniądze. 

Dlaczego?
Dlatego, że mamy wiedzę, doświadczenie, narzędzia do 
pracy, wiemy jakie rzetelne firmy wynająć, do kogo zgło-
sić się z danym problemem. Potem remont czy budowa 
przebiega bez większych kłopotów. 

Rozumiem, że Pani nadzoruje to wszystko.
Zawsze staramy się nadzorować realizacje naszego pro-
jektu do końca.

A jak to wygląda od kuchni… Przychodzi klient i mówi: 
kupiłem mieszkanie. 
No właśnie, najlepiej, jakby klient przyszedł do nas zanim 
kupi mieszkanie, wtedy jesteśmy w stanie oszacować czy ma 
ono potencjał, czy jest ustawne, czy możemy coś zmienić na 
etapie budowy (tzw. zmiany inwestorskie). To jest naprawdę 
ważne. Decydując się na wybór danego mieszkania bierze-
my pod uwagę wiele czynników jak chociażby infrastruktu-

ra, bliskość rodziny, odległość od centrum czy od szkoły. Na-
tomiast to, czy jest ustawne i można je dobrze zaaranżować, 
odsuwane jest na dalszy plan. 

Ale jak już kupiliśmy mieszkanie i mamy swoją wizję…
To przy dobrej kawie zaczynamy od luźnej rozmowy. Pyta-
my o ulubione kolory, sposób spędzania czasu, wykonywa-
ną pracę, czas spędzany w domu, w kuchni. Jeśli ktoś jest 
biznesmenem, to raczej rzadko bywa w domu, a jak w ogóle, 
to raczej wieczorami, nie ma czasu na gotowanie ponieważ 
spełnia się zawodowo, więc kuchnia będzie miała zdecydo-
wanie formę reprezentatywną i można ją połączyć z salo-
nem. Inaczej też będą wyglądały jego szafy, potrzebne w nich 
będą przestrzenie na garnitury i eleganckie ubrania. I to są 
elementy, na które klient projektujący sam swoje mieszkanie 
w ogóle nie zwraca uwagi. A nam czasami wystarcza wiedza 
o kolorze ulubionego kubka. 

Naprawdę? 
Tak, czasami wystarczy, że klient przychodzi na spotkanie, 
jest ubrany w stonowane kolory, raczej zachowawczo i już 
wiemy, że będzie to wnętrze zachowawcze i spokojne, może 
skandynawskie. Zdarzają się klienci, którzy są ekstrawa-
gancko ubrani i to z reguły odwzorowujemy w ich wnętrzu. 
Ale bywa też tak, że przychodzi klient w szarym garniturze 
i na przykład jego okulary mają czerwoną oprawę, to jest dla 
nas sygnał, by zaproponować wnętrze bardziej stonowane, 

Wnętrze skrojone 
na miarę

 – Myśląc o projekcie własnego wnętrza, często zapominamy 
o wielu elementach. Architekt czuwa nad całością, czasami, by stworzyć 

coś wyjątkowego wystarczy, że powiemy jaki kolor ma nasz ulubiony kubek 
– mówi Katarzyna Drożdżewicz, architekt, właścicielka firmy NOBO Architects.



55

architektura

ale z taką ,,wisienką na torcie’’, smaczkiem. Każdy klient jest 
inny i każdemu trzeba dopasować wnętrze i podejść do każ-
dego bardzo indywidualnie. Bo w końcu projektujemy wnę-
trze dla inwestora, a nie dla siebie.

Jakie kolory teraz są trendy? Do niedawna wszystko 
malowaliśmy na szaro, biało, czarno a kilka lat wcześniej 
dominowały beże. 
Aktualnie te kolory nadal są modne. Kolor czarny zawsze 
będzie modny, tak jak „mała czarna”, daje głębie w po-
mieszczeniach. Na targach światowych okrzyknięte przez 
łowców trendów w palecie “Color Trends 2018” możemy 
znaleźć odcienie czerwieni, pastele, kolory ziemi czy bla-
de róże, błękity i zielenie.

Projektując mieszkania trzeba patrzeć perspektywicznie, 
kilka lat do przodu. 
Staramy się tak projektować mieszkanie, żeby było funkcjo-
nalnie i żeby ,,rosło’’ razem z klientem. Gdy myśli on o po-
większeniu rodziny, to pokój, który ma być w przyszłości 
przeznaczony dla dziecka, najpierw jest gabinetem, ale do-
bieramy już odpowiedni kolor ściany, regały, tak, by mogły 
być wykorzystane w przyszłości po niewielkiej korekcie. 
Architekt musi być psychologiem, lekarzem, budowlańcem, 
elektrykiem i hydraulikiem. A na koniec często stajemy się 
przyjacielem rodziny, dla której stworzyliśmy przestrzeń do 
życia i wtedy jak myślą o zamianie mieszkania na dom, to 
chętnie do nas wracają.

Jak długo trwa proces od momentu zgłoszenia się do 
Pani do czasu zakończenia inwestycji?
To zależy, w którym momencie klient do nas trafia, czy jesz-
cze przed zakupem mieszkania czy już po. W tym pierwszym 
przypadku pomagamy wybrać jak najlepsze lokum, a jego 
poszukiwania mogą trochę potrwać. Jeśli mieszkanie jest 
kupione, to najpierw trzeba zrobić inwentaryzację, spraw-
dzić czy metraż się zgadza i wszystkie instalacje są we wła-
ściwych miejscach i we właściwym stanie. Potem spotkanie 
przy kawie i rozmowa o upodobaniach i o przytoczonym 
wcześniej ,,ulubionym kubku do kawy’’. Na kolejnym spotka-
niu przedstawiamy trzy propozycje, jedną odzwierciedlającą 
wizję klienta, jedną naszą i trzecią mieszaną – wizja klienta 
i nasza. Z reguły klienci wybierają tą ostatnią, gdzie ich ocze-
kiwania łączą się z naszymi pomysłami. Gdy już wszystko 
ustalone, na budowę wkraczają fachowcy, a my wszystko 
koordynujemy. Koncepcja projektowa trwa około miesiąca, 
a prace remontowo-budowalne około dwóch miesięcy. 

Co jest najważniejsze przy projektowaniu przestrzeni, 
domu, biura?
Na daną przestrzeń trzeba spojrzeć z każdej strony. Jeśli 
projektujemy biuro dla 100 osób, to nie jesteśmy w stanie 
porozmawiać z każdym z pracowników, wówczas pytamy 
menedżerów o najistotniejsze kwestie. Dla informatyków 
komfortowa przestrzeń do pracy będzie inaczej wyglądać 
niżeli zespołu kreatywnego. Dla jednych bardziej liczy się 
dobre oświetlenie dla innych akustyka. Nie zawsze najwy-
godniej siedzi się przy biurku. Czasami wystarczy pufa czy 
nawet siedzenie na dywanie czy sztucznej trawie. Bardzo 
ważny jest kolor wnętrza, na przykład u księgowych do pra-

cy analitycznej i wymagającej skupienia poleca się kolory 
neutralne – biele, beże, szarości, błękity i zielenie. Nie za-
wsze chodzi o malowanie ścian na zielono, można na nie na-
łożyć chociażby sztuczną trawę. Wszystko oczywiście musi 
współgrać z linią firmy i jej wartościami.

Czy ma Pani takie wymarzone zlecenie?
Jest to biuro jako budynek i wnętrza dla Google. To przodu-
jąca marka jeśli chodzi o podejście do pracownika w biurze 
i wyznaczająca trendy biurowe. Myślę, że to byłoby to.

Bliższe są Pani wnętrza czy projektowanie domów, 
dużych brył?
Projektowanie obiektu bez myślenia o wnętrzu jest głupotą, 
a raczej ignorancją potencjału jaki daje nam bryła. Dobrym 
przykładem są łódzkie fabryki. Piękne sufity, duże okna, 
cegła, żeliwne słupy, tak niewiele potrzeba temu wnętrzu, 
żeby wyglądało imponująco. 

To znaczy, że Pani firma wykonuje kompleksowe projekty 
– bryła plus wnętrze?
Tak. Ponieważ jestem zarówno architektem jak i architek-
tem wnętrz i zawsze myślę ogólnie o projekcie, dzięki czemu 
mogę zaoferować klientowi optymalne i funkcjonalne wnę-
trze połączone z ciekawą bryłą. 

Pani ulubione wnętrze.
Po całym dniu spotkań, wizyt na budowach, uzgodnień 
w urzędach, wieczorami siadam do moich projektowych 
perełek, których nikomu nie oddaję – to dziecięce pokoje. 
I może to w zawodzie architekta mało ambitna przestrzeń, 
ale można tam poszaleć, a na koniec mamy ogromną satys-
fakcje i na pewno szczerą radość. l

Rozmawiał Damian Karwowski

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 19a; tel. 695 866 833
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Żurawie 
nad Łodzią

Jak długo potrwa budowlany boom w Łodzi? Czy grozi nam 
kolejna bańka cenowa? Skąd łodzianie mają pieniądze na nowe 
mieszkania? Na te i wiele innych pytań odpowiada Piotr Brzózka.
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60 żurawi rozpostartych nad Łodzią, z których więk-
szość pracuje na rzecz deweloperów budujących nowe 
mieszkania, sygnalizuje materializację zjawiska przez 
lata funkcjonującego jedynie w kategoriach mitu, poboż-
nego życzenia, tudzież marketingowego chwytu. Tak. Do 
Łodzi zawitał najprawdziwszy budowlany boom. Jak to 
możliwe w sytuacji gdy – cytując znanego polityka – pol-
ską klasę średnią od bezdomności wciąż dzielą dwie raty 
niespłaconego kredytu i w mieście, które pod względem 
wielu wskaźników wciąż odstaje od czołówki? Najwyraź-
niej nie jest z nami tak źle, jak zwykliśmy sami uważać…

Dużo, wysoko, gęsto
Z ostatnich danych GUS wynika, że w pierwszych 3 kwar-
tałach 2017 r. w samej tylko Łodzi oddanych zostało około 
1200 mieszkań deweloperskich, o 700 więcej niż w ana-
logicznym okresie poprzedniego roku. W tym samym 
czasie rozpoczęto budowę kolejnych 1800 lokali, a liczba 
mieszkań, co do których wydano pozwolenie na budowę 
lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, prze-
kroczyła 2400.

I najwyraźniej podaży odpowiada popyt, mieszka-
nia znów sprzedają się nawet na etapie słynnej „dziury 
w ziemi”. – O pierwszym etapie inwestycji niemal już 
zapomnieliśmy, natomiast drugi budynek, którego bu-
dowa jeszcze się nie rozpoczęła, już jest zarezerwowany 
w 80 procentach – mówi Agnieszka Wróbel z łódzkiej fir-
my Tree Development, realizującej osiedle Central Park 
Apartments na terenach dawnych zakładów Norbelana 
przy ul. Żwirki.

Skok ilościowy koresponduje ze zmianami jakościo-
wymi. Po pierwsze widać coraz większą koncentrację 
inwestycji mieszkaniowych w centrum Łodzi i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, tak jakby deweloperzy 
uwierzyli w potencjał zmieniającego się Śródmieścia, 
a przy tym wyczuwali tendencję do „zwijania się” wy-
ludniającego się miasta.

Po drugie – buduje się coraz wyżej i coraz odważniej, 
jeśli chodzi o liczbę mieszkań. Z jednej strony umożli-
wia to deweloperom „wyciśnięcie” większego PUM z po-
wierzchni działki, z drugiej jednak jest to też wyraz wia-
ry w możliwość zarobku na łódzkim rynku.

Po trzecie – coraz silniej w Łodzi zaznacza się tenden-
cja do budowy mieszkań inwestycyjnych, służących nie 
do zaspokajania podstawowych potrzeb, lecz zarabiania 
na ich najmie oraz sprzedaży w sytuacji wzrostu cen.

Kupuj i wynajmuj
Mieszkania inwestycyjne na wynajem – nie jest to zja-
wisko nowe, ale chyba nigdy dotąd nie było tak otwar-
cie wykorzystywane przez samych deweloperów 
w komunikacji marketingowej. W ostatnim czasie na 
billboardach oraz w prasie pojawiły się reklamy łódz-
kiej firmy Real Development, która wprost obiecuje 
swoim klientom zysk rzędu 5 procent rocznie z inwe-
stycji w mieszkanie.

– Oferujemy możliwość zakupu mieszkań inwesty-
cyjnych o powierzchni do 40 metrów kwadratowych 
– mówi Tomasz Świeboda, prezes Real Development. 
– Klient kupuje mieszkanie, płaci za jego wykończenie 

i wyposażenie według naszych standardów, a także 
powierza nam wieloletnie zarządzanie. My gwaran-
tujemy za to zysk na poziomie 5 proc. rocznie – tłu-
maczy Świeboda. Prezes podkreśla, że jego firma kon-
centruje się na obsłudze dużych korporacji. – Chodzi 
o zaopatrzenie firm w mieszkania dla pracowników. 
Tylko w obecnie powstających w Łodzi biurowcach 
w ciągu 2 lat znajdzie się około 18 tysięcy miejsc pra-
cy, łatwo sobie wyobrazić, że nie będą tam pracować 
tylko łodzianie – zaznacza Świeboda.

Jan Olczyk, łódzki ekspert rynku nieruchomości, 
podkreśla, że lokowanie pieniędzy w mieszkaniach 
na wynajem jest w państwach wysoko rozwiniętych 
uznawane za jeden z bezpieczniejszych sposobów in-
westowania aktywów na rynku nieruchomości. – Ob-
serwując rozwój prywatnego rynku najmu w innych 
krajach, można sądzić, że w polskich uwarunkowa-
niach prawnych i rynkowych najlepiej sprawdzą się 
fundusze budujące portfele, czyli inwestorzy pośredni, 
a także fundusze długoterminowe. Perspektywa wpro-
wadzenia nowego prywatnego budownictwa czynszo-
wego na rynek jest atrakcyjna – mówi Olczyk.

Przyczyn obecnego boomu w budownictwie miesz-
kaniowym należy upatrywać w kilku czynnikach, za-
równo makroekonomicznych, jak i dotyczących sytu-
acji w samej Łodzi. Rynek silnie stymulują wzrost PKB, 
wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia oraz miliardy 
złotych z programu 500+ . Do tego wciąż wyjątkowo ni-
skie są stopy procentowe, które sprawiają, że kredyty są 
tanie (i dla klientów i dla deweloperów), a trzymanie 
pieniędzy na koncie mija się z celem – lepiej dobrze je 
zainwestować, niż mrozić na lokacie oprocentowanej 
poniżej wskaźnika inflacji.

Czy grozi nam kolejna bańka cenowa
Deweloperzy zachęcają do kupna mieszkań tradycyj-
nie sugerując, że tanio, to już było, a teraz może być 
tylko drożej. Średnia cena ofertowa 1 metra kwadra-
towego nowego mieszkania w Łodzi wynosi obecnie 
4,9 tys. zł. To o około 300-400 zł więcej niż 3 lata temu. 
Ale to wciąż znacznie mniej niż we wszystkich innych 
dużych miastach w Polsce. Czy to oznacza, że jest pole 
do dalszych podwyżek? Niekoniecznie, bowiem nic co 
dobre w gospodarce nie trwa wiecznie, podaż miesz-
kań jest duża, a bardzo silnym hamulcem mogą być 
już zapoczątkowane trendy demograficzne.

Niewątpliwie jednym z czynników, które w naj-
większym stopniu przyczyniły się do ożywienia na 
rynku nieruchomości, są rekordowo niskie stopy 
procentowe, od 3 lat utrzymujące się na poziomie 1,5 
procent i to mimo faktu, iż inflacja – po kilku latach 
spędzonych w rejonie zera – w 2017 roku osiągnęła 
poziom 2 proc. Póki co, w styczniu 2018 r. Rada Po-
lityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy na 
niezmienionym poziomie, a jej szef Adam Glapiński 
zadeklarował, że stan ten nie powinien się zmienić 
do końca roku. Jednak rynek nie do końca wierzy 
w te zapewnienia. Silna presja inflacyjna sprawi, że 
prędzej czy później do podwyżki stóp (i to nie jed-
nej) dojdzie, co spowoduje podwyższenie kosztów 



Osiedle Primo warszawskiej firmy Profbud 

jest pierwszą inwestycją mieszkaniową, 

która ma zostać zrealizowana na terenach 

Nowego Centrum Łodzi. U zbiegu ul. 

Węglowej i Lindleya, w dwóch etapach 

wybudowanych zostanie 420 mieszkań 

o powierzchni od 31 do 105 mkw

Dwóch różnych deweloperów, dwie 

różne inwestycje. Łączy je jedno – obie 

realizowane są na terenach zakładów 

Norbelana. Profit Developmnet kończy 

budowę drugiego budynku przy ul. 

Gdańskiej 141. Z kolei od ul. Żwirki 

w głąb działki rozbudowywany będzie 

kompleks Central Park Apartments firmy 

Tree Development.

Gigantyczny kompleks apartamentów, 

realizowany przez firmę Mota-Engil, 

przy ul. Kilińskiego. Wieżowce zostały 

utrzymane w nowoczesnej stylistyce, 

ale w bryłe drugiego budynku 

wkomponowano budynek secesyjnej 

Resursy Rzemieślniczej.

Neopolis – Inwestycja łódzkiej firmy 

Real Development zlokalizowana przy 

ul. Kopcińskiego. To 207 mieszkań na 11 

kondygnacjach. Po zakupie mieszkania 

nabywca zleca deweloperowi jego 

wykończenie, a następnie oddaje 

w wieloletnie zarządzanie.

Po dawnej Norbelanie

Primo – pierwszy w NCŁ

Neopolis – mieszkania na wynajem

Ilumino – najwyższy w Łodzi
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kredytów, ale też zwiększenie oprocentowania lokat. 
To czynniki, które w naturalny sposób przyduszą ry-
nek mieszkaniowy.

Trudno dziś kreślić scenariusz, w którym dochodzi 
do napompowania bańki cenowej w sposób taki, w jaki 
stało się to w latach 2006-2008. Po pierwsze, hamująco 
wpływać będzie zbiorowa mądrość i doświadczenie 
płynące z tamtych lat. Po drugie – w ekonomii często 
liczy się tzw. efekt bazy. O ile można było sobie wyobra-
zić wzrost cen o 200-300 procent z niecałych 2 do po-
nad 5 tys. zł za metr kwadratowy, o tyle ciężko wierzyć 
w skok z 5 do 10-15 tysięcy złotych. Choćby ze wzglę-
du na ograniczoną zdolność kredytową nabywców. Po 
trzecie – mieszkanie przestało być dobrem deficyto-
wym, na rynku jest duża podaż tego produktu (i jeszcze 
większa podaż jego tańszej wersji z rynku wtórnego). 
Po czwarte – po stronie popytu coraz intensywniej daje 
o sobie znać czynnik demograficzny.

Spadek po babci, a rynek nieruchomości
To właśnie demografia jest podstawowym czynni-
kiem ryzyka w średnio – i długofalowej perspektywie. 
Tym, co w największym stopniu ograniczać będzie 
chłonność rynku mieszkaniowego, są procesy depo-
pulacji i starzenia się miast. Problem ten w szczegól-
ności dotyczy Łodzi, która nie może się wydobyć z ka-
tastrofalnego trendu demograficznego, tracąc ludność 
od 1988 r. Z ostatnich danych GUS wynika, że w poło-
wie 2017 r. liczba mieszkańców Łodzi wynosiła zale-
dwie 693,2 tys. (o 161 tysięcy mniej niż 30 lat temu). 
Zaś prognozy mówią, że w 2050 roku będzie nas za-
ledwie 484 tysiące. Głównym winowajcą jest ujemny 
przyrost naturalny – rocznie w Łodzi umiera około 4 
tysięcy osób więcej, niż się rodzi.

W połowie 2017 r. odsetek ludności Łodzi w wielu pro-
dukcyjnym spadł do 58,5 procent, zaś poprodukcyjnym 
– wzrósł do 26,9 proc. A to dopiero początek tego trendu. 
W 2050 r. osoby po 65. roku życia mają stanowić aż 38 pro-
cent mieszkańców Łodzi. Ma to oczywiste implikacje dla 
rynku mieszkaniowego.

– Typowy wiek osób kupujących dziś mieszkania to 
przedział 30-40 lat – mówi prof. Piotr Szukalski, de-
mograf i ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. – Na 

koniec 2016 roku, w grupach wiekowych 30-34 oraz 
35-40 lat, żyło w Łodzi po blisko 60 tysięcy osób. Ale 
zobaczmy co dzieje się, jeśli spojrzymy na młodsze 
roczniki. 25-29 lat: już tylko 45 tysięcy. 20-24 lata: 35 
tysięcy. 15-19 lat: zaledwie 26,7 tysiąca osób. Patrząc 
więc na czystą demografię, widzimy mierne możliwo-
ści rozwoju rynku pierwotnego. Zwłaszcza, że w Łodzi 
występuje niespotykany, jeśli chodzi o skalę, wpływ 
demografii na rynek wtórny. Mówiąc wprost, umie-
rający zwalniają bardzo dużą liczbę mieszkań, które 
w znacznej części trafiają na sprzedaż – zauważa prof. 
Szukalski.

Mowa o odchodzącym pokoleniu, które wykupiło 
mieszkania komunalne i spółdzielcze, między inny-
mi po to, by przedmiot własności przekazać w spadku 
dzieciom i wnukom. Są to zazwyczaj mieszkania sta-
re, o niskiej jakości. Spadkobiercy często wystawia-
ją je na sprzedaż, zwiększając i tak już bardzo dużą 
podaż na rynku wtórnym. Jednocześnie jednak część 
młodych zamieszkuje w odziedziczonych mieszka-
niach – ta grupa wpływa z kolei ujemnie na stronę po-
pytową. Niska jakość, duża podaż i mały popyt odbija-
ją się na cenach. Typowe M3 na łódzkim blokowisku 
wciąż można kupić w cenie 3,2-3,6 tys. zł za 1 mkw.

Jak to się ma do rynku pierwotnego? Z jednej strony 
rynek wtórny działa stabilizująco na ceny, ogranicza-
jąc presję, którą tradycyjnie starają się na nabywcach 
wywierać deweloperzy. Z drugiej jednak strony opisa-
ne zjawisko dziedziczenia nieruchomości paradoksal-
nie jest bardzo dobrą wiadomością dla deweloperów. 
Pieniądze ze sprzedaży starych mieszkań stanowią 
bowiem dla wielu przeciętnych łodzian istotny wkład 
w zakup apartamentu na rynku pierwotnym.

– I w tym właśnie momencie należy sobie powie-
dzieć: demografia nie jest przeznaczeniem – podsumo-
wuje prof. Piotr Szukalski z UŁ – Liczy się też czynnik 
ekonomiczny. Ludzie coraz lepiej zarabiają, mają też 
aspiracje. Dziś można kupić tanie mieszkanie na ryn-
ku wtórnym. Ale patrząc na jego stan, wyposażenie, lo-
kalizację, sąsiadów, coraz więcej osób powie: a co tam, 
wolę zapłacić 100 tysięcy więcej i kupić nowe. l

Piotr Brzózka

Zdjęcia: Paweł Łacheta
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Na każdych 10 tysiącach złotych zainwestowanych w na-
jem długoterminowy można zarobić 800–1500 złotych 
rocznie. To dużo więcej niż w krajach Europy Zachodniej.

Jak zainwestować 100 tysięcy?
To nie jest proste, ale… Jeśli nigdy nie zajmowałeś się nie-
ruchomościami to pierwszą inwestycję powinieneś zro-
bić za mniejsze pieniądze. Sprawić, by kapitał, z którym 
startujesz – na przykład 30 000 zł – był maksymalnie wy-
korzystany. Wiadomo, że za 30 tysięcy nie można w Łodzi 
kupić mieszkania. Na to trzeba mieć minimum 120 tysię-
cy złotych i trafić na okazję np. zaniedbaną, zniszczoną 
30-metrową kawalerkę. Jeżeli masz zdolność kredytową, 
to bank pożyczy ci brakująca kwotę, jeżeli nie, to spróbuj 
pożyczyć ją od najbliższych (na 41 pierwszych stronach 
książki „Zarabiaj na nieruchomościach” dokładnie opi-
suję, jak zorganizować kapitał na pierwszą inwestycję).

Przy pierwszej nieruchomości możesz wykorzystać 
maksymalnie całą gotówkę, którą dysponujesz po to, żeby 
kredyt był jak najmniejszy. Własne pieniądze potrzebne 
są, żeby sfinansować wszystkie wydatki czyli wkład wła-
sny do kredytu bankowego, notariusza, podatek od czyn-
ności cywilnoprawnych, pośrednika oraz wszystkie inne 
niezbędne koszty, np. czynsz, który trzeba będzie płacić 
do czasu sprzedaży nieruchomości. Kredyt bankowy jest 
zatem potrzebny do zakupu nieruchomości i jej remontu.

Mogę cię zapewnić, że jeżeli będziesz postępować 
zgodnie z moją strategią (www.najlepszastrategia.pl) 
czyli krok po kroku i inwestycja po inwestycji, to odno-
tujesz takie zyski, które w sposób widoczny wpłyną na 
Twoją zdolność kredytową. A kiedy dojdziesz do takiego 
momentu, że będziesz miał czterokrotnie wyższą zdol-
ność kredytową niż gotówki, to znajdziesz się w sytuacji, 
w którym kapitał będzie najlepiej dla Ciebie pracować.

Ile trzeba kapitału, żeby zostać rentierem?
Bycie rentierem to moment, w którym wypracowane 
zyski pokrywają wszystkie Twoje koszty. To jest chwila, 
w której nic nie musisz, robisz co chcesz. Jeśli chcesz to 
pracujesz, jeżeli chcesz, to zwiedzasz świat i uprawiasz 
swoje hobby. Zastanawiasz się teraz ile potrzebujesz 
mieć kapitału/nieruchomości, żeby znaleźć się właśnie 
w tym miejscu? Jeżeli masz 2 miliony złotych, to te pie-
niądze zainwestowane w nieruchomości tak, aby dawa-
ły 9 procent stopy zwrotu rocznie, przyniosą 15 tysięcy 

Nie czekaj, inwestuj!
Jeżeli dostrzegasz potencjał w nieruchomościach to dzisiaj jest ten czas, 
żeby inwestować. W Polsce mamy teraz prawdziwy boom budowlany.

Zachęcam do przeczytania podręczników – „Zarabiaj na nieruchomościach” i „Wszystko o flipach czyli 200 pytań do eksperta”. 
Zapraszam też na moją stronę internetową: www.wojciechorzechowski.pl

złotych przychodu miesięcznie przed opodatkowaniem. 
Oczywiście może to być więcej, ale 8 procent to mini-
mum. Istotą takich inwestycji jest to, żeby nieruchomo-
ści dawały Ci comiesięczny dochód.

Wynajem, podnajem czy obrót?
Wyobraźmy sobie, że masz 120 tysięcy albo nie masz go-
tówki, ale masz zdolność kredytową na taką kwotę. Ku-
pujesz nieruchomość – za kredyt lub inwestując własną 
gotówkę, remontujesz, urządzasz i wynajmujesz. Po zaku-
pie nie masz pieniędzy i tracisz zdolność kredytową. A ile 
zarabiasz? Jakieś 300–500 zł miesięcznie. Czyli rocznie 
około 6 tysięcy, może trochę więcej. Zatem nie tędy droga. 
Nawet jeśli masz wyższą zdolność, albo dysponujesz wyż-
szą gotówką, to wynajem daje niską stopę zwrotu.

Wraz z uczestnikami warsztatów staramy się nie 
schodzić poniżej 50 procent rentowności na jednej 
transakcji, ale przy obrocie nieruchomościami. A to 
oznacza, że jeżeli obracasz takimi nieruchomościami 
dwa razy w roku, to zarabiasz całkiem ładną sumkę. In-
westujesz 30 tysięcy złotych miesięcznie, posiłkujesz się 
dźwignią finansową – kredytem, a potem osiągasz 50–
100 proc. stopy zwrotu w pół roku. Na tym właśnie po-
lega zarabianie poprzez obrót nieruchomościami – żeby 
co roku podwoić swój kapitał. Masz 30 tysięcy zrób tak, 
żeby mieć 60 tysięcy, masz 60, zrób z tego 120 tysięcy. Jak 
powiedział Robert Kiyosaki zarabianie na inwestycjach 
w nieruchomości, jest dla ludzi bogatych, bo tylko ludzie 
bogaci taką wiedzę posiadają. l

Wojciech Orzechowski – przedsiębiorca, inwestor, doradca, 
autor bestsellerów o inwestowaniu w nieruchomości
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Mam duszę 
sportowca

Ma ogromny dystans do świata i siebie. Z zawodu trenerka fitness i instruktor tańca. 

Zdecydowanie lepiej czuje się w sportowym stroju i bez mocnego makijażu. Ma 

w sobie dużo luzu i jednocześnie ogrom klasy. Agata Biernat, Miss Polonia 2017.

LIFE IN. Łódzkie: Czym się Pani zajmowała zanim zaczęła 
nosić koronę Miss Polonia?
Agata Biernat: Byłam sportowcem, tancerką, modelką, no 
i Wicemiss Polonia i Miss Polonia Województwa Łódzkie-
go. Pierwszy raz wystartowałam w konkursie w wieku 15 
lat, później w 2009 roku w wieku 18 lat.

Gdzieś pozostał ten niedosyt, że od korony dzielił Panią 
dosłownie jeden krok?
Zdecydowanie tak. Mam duszę sportowca, a ten nie pod-
daje się dopóki nie dopnie swego. Więc wystartowałam 
kolejny raz i się udało. Jestem szczęśliwa.

Między konkursami upłynęło kilka lat, potrzebny 
był trening...
Wiadomo jak to z kobietami w życiu bywa, do głowy przy-
chodziły mi różne pomysły, raz chciałam zostać modelką, 
innym razem naukowcem, a potem gdzieś na horyzoncie 
pojawił się pomysł na własną restaurację. W końcu doszłam 
do takiego momentu, kiedy postanowiłam coś w swoim ży-
ciu zmienić i pomyślałam, że warto ponownie wystartować 
w konkursie Miss Polonia. I było warto.

Co się zmieniło w Pani życiu od momentu nałożenia tej 
pięknej korony zdobionej prawdziwym bursztynem?
Wszystko. Wyprowadziłam się z mojego rodzinnego mia-
sta Zduńskiej Woli do Warszawy, bo teraz tam głównie 
toczy się moje życie wynikające z różnych zobowiązań 
związanych z byciem miss. Zmieniłam całe moje oto-
czenie, poznaję wielu nowych ludzi, bywam na różnych 
imprezach, angażuję się w akcje charytatywne, imprezy 
sportowe. I to wcale nie jest tak, że marzyłam mieć koronę 
i niczego więcej od życia już nie oczekuję.

To czego Pani oczekuje, co się wydarzy, gdy przekaże 
Pani koronę następnej dziewczynie?
Myślę o tym bardzo intensywnie, cały czas pomagają mi 

osoby z Biura Miss Polonia i Agencji IGO-ART, bardzo dbają 
o mnie teraz i już myślą o mojej przyszłości. Marzy mi się 
sportowa marka sygnowana moim nazwiskiem, myślę tu 
o systemie treningowym, gadżetach.

Skąd się wzięła ta sportowa pasja?
Z domu rodzinnego, moje starsze rodzeństwo zawsze tre-
nowało, brat z racji wzrostu siatkówkę, siostra lekką atlety-
kę. Gdy skończyłam osiem lat zaczęłam chodzić na zajęcia 
taneczne, a w szkole nie omijałam żadnych zawodów spor-
towych. W klasie maturalnej pracowałam już w Miejskim 
Domu Kultury, gdzie prowadziłam zespoły taneczne. Od 
początku wiedziałam, że ja chcę tak pracować, ruszając się, 
żeby mi to sprawiało przyjemność. I tak się stało – najpierw 
uczyłam tańczyć dzieci w przedszkolu, w międzyczasie zro-
biłam uprawnienia na trenera personalnego i pracowałam 
jako instruktor fitness, potem otworzyłam swoją szkołę tań-
ca. A teraz myślę już o kolejnym kroku, rozwój jest dla mnie 
najważniejszy, nie wolno zatrzymać się w miejscu.

W jakich stylach tanecznych czuje się Pani najlepiej czuje?
10 lat tańczyłam w zespole tańca nowoczesnego Arabeska, 
byłam pierwszą arabeską. W tym roku zespół obchodzi 
20-lecie swojego istnienia i już nie mogę się doczekać roczni-
cowego spotkania. Zaczynałam jako smerf, później tańczy-
łam modern w zespole tanecznym w Łodzi, przeszłam też 
przez hip-hop, break dance, a ostatnio prowadziłam i prowa-
dzę nadal zajęcia z pole dance.

A walc, tango…
Tańca towarzyskiego nigdy nie tańczyłam, ale to jest może 
związane z tym, że jestem bardzo wysoka i ciężko mi dobrać 
partnera, który będzie wyższy ode mnie i będzie miał siłę 
mnie przerzucać (śmiech).

Kiedyś w kategoriach wyzwania napisała Pani: nauka 
jazdy na nartach i gwizdanie na palcach.
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Narty zaliczone, ale mistrzem jazdy nie jestem. Gwizdać 
na palcach nadal nie potrafię, ale wszystko przede mną.

A skąd pomysł na runmageddony?
Lubię wyzwania. Na koncie mam sześć runmageddonów, 
w tym najdłuższy mój dystans to 16 kilometrów. Jestem 
ich ambasadorką.

Taka utaplana w błocie…
Tak, we wszystkim trzeba trzymać równowagę, w szafie 
cały czas mam więcej butów sportowych niż szpilek. Wolę 
rzeczy sportowe od tych eleganckich, choć do nich poma-
łu się już przyzwyczajam.

Pisze Pani blog.
To był jeden z pomysłów na dalszy etap rozwoju, żyjemy 
w czasach social mediów, jako modelka zorientowałam 
się, że łatwiej mi znaleźć pracę jak mam chociażby dużą 
grupę odbiorców na Instagramie. Nie ukrywam, że trochę 
się w to wkręciłam, sprawia mi wielką przyjemność, prze-
cież kiedyś studiowałam dziennikarstwo.

Czy dobrym kierunkiem na dalszy rozwój konkursu Miss 
Polonia jest docenianie kobiet świadomych swoich moż-
liwości?
To dobry kierunek. Najpierw trzeba sobie określić, kto to 
w ogóle jest miss. To ma być kobieta, która ma mieć coś do po-
wiedzenia, świadoma siebie. Miss uczestniczy w wielu spo-
tkaniach i dobrze, gdy może coś innym przekazać. Powinna 
być mądra i dojrzała emocjonalnie.

A hejt, jak Pani sobie z nim radzi?
Nie czytam komentarzy, bo wiem, że internet jest bezlitosny. 
Mam wrażenie, że te komentarze piszą w gruncie rzeczy lu-
dzie bardzo nieszczęśliwi, zawistni, nie potrafiący sami nic 
osiągnąć. Nie należy na to zwracać uwagi, a tym bardziej się 
tym przejmować.

Plany na najbliższe miesiące.
Przygotowania do konkursu Miss Universe, dużo kampanii 
zdjęciowych, akcje charytatywne, reprezentacyjne wyjścia 
ściankowe (śmiech), prowadzenie treningów, jeden duży już 
za mną na stadionie w Chorzowie, a przede mną organizacja 
podobnych imprez w innych miastach. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Miss Łódzkiego
Gala finałowa 13. edycji konkursu Miss Polonia Województwa 
Łódzkiego 2018 odbędzie się 17 czerwca na rynku łódz-
kiej Manufaktury. W finale weźmie udział 20 kandydatek, 
reprezentantek całego regionu, w wieku 18-28 lat. Zostały 
wybrane w trakcie eliminacji zorganizowanych w marcu. 
Przed finałem czekają na nie przygotowania do wyborów: 
udział w oficjalnej sesji zdjęciowej, warsztatach dietetycz-
nych i kosmetycznych czy próby choreografii. Laureatki 
z województwa łódzkiego będą reprezentować nasz region 
w ogólnopolskich etapach konkursu Miss Polonia 2018. 
Więcej informacji o konkursie na www.misspolonialodzkie.pl
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Zdjęcia: Malwina Sulima
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Są samochody krzykliwe i jest skromna elegancja. Na 
tym właśnie polega prestiż polo. Subtelny szyk i dużo 
możliwości własnej stylizacji auta. Do wyboru jest 14 
kolorów lakieru: zwykłe, klasyczne, perłowe, pięć wer-
sji kolorystycznych dodatków do wnętrza, dwie kolory-
styki kabiny i siedem różnych wzorów tapicerek, kilka-
naście wzorów obręczy kół, dziewięć silników. Wersja 
polo „beats” z 300-watowym systemem audio „beats”, 
wzmacniaczem i subwooferem. Pakiet R-Line ze sporto-
wym przednim zderzakiem, bocznymi progami, błysz-
czącym czarnym spojlerem i dyfuzorem.

Na parkingu
Z pozoru miły mieszczuch. Zgrabny, łatwy do zapar-
kowania, sprytny w korkach. Ale polo nie jest już 
mały. Dłuższy i szerszy od poprzednika ma najwięk-
sze wnętrze w tej klasie samochodów. Jego bagażnik 
jest prawie tak pojemny jak u większego golfa. Oferuje 
351 litrów pojemności, czyli o 25 procent więcej niż do 
tej pory. Do tego jest ustawny i foremny.

Za kierownicą
W kabinie przestronnie, przyjemnie i ...interesująco. 
W porównaniu z poprzednikiem z tyłu jest zauważal-
nie więcej miejsca na nogi. Fotele przednie są wygodne 
i mają spory zakres regulacji. Jako pierwszy samochód 
w klasie nowe polo jest dostępne opcjonalnie z Active 
Info Display, czyli cyfrowym wyświetlaczem zastępują-
cym tradycyjny panel zegarów prędkościomierza i ob-
rotomierza. Pozwala zmienić wyświetlacz z konwen-
cjonalnej konfiguracji (obrotomierz i prędkościomierz) 
na inne, na przykład wyświetlając instrukcje nawiga-
cyjne i dane mapy w największym polu. Obok, na tej sa-
mej linii wzroku jest jeszcze dotykowy ekran systemu 
multimedialnego, na którym wyświetlimy ustawienia 
radia, informacje o samochodzie, mapy nawigacji. Moż-
na odnieść wrażenie, że wraz z panelem zegarów sta-

nowi jedną całość, przez co dają wrażenie, że nie masz 
do czynienia tylko z samochodem, ale nowoczesnym 
i sprawiającym wiele frajdy miejscem pracy kierowcy. 
W dodatku z osobistym asystentem, bo nowe polo ofero-
wane jest z długą listą systemów czuwających nad bez-
pieczeństwem pasażerów.

Na drodze
Już w najtańszej wersji modelu zobaczymy m.in. układy 
elektroniczne zapewniające bezpieczeństwo (ESP, ASR, 
a także system Hill hold, ułatwiający podjeżdżanie pod 
górę). Mocnym argumentem nowego polo w porówna-
niu z konkurencją jest również system Front Assist, któ-
ry cały czas monitoruje przestrzeń przed samochodem 
i ostrzega, gdy zbliżymy się zbytnio do innego pojazdu, 
rowerzysty lub pieszego. A nawet „naciśnie” na hamul-
ce, aby uniknąć kolizji. Obliczono, że funkcja ta pozwala 
uniknąć 38 procent wypadków w miastach. W nowym 
polo jest też czujnik informujący o samochodach znaj-
dujących się w tzw. martwym polu. A także układ uła-
twiający bezpieczne cofanie. Ostrzega o zbliżających 
się pojazdach i w razie wykrycia niebezpieczeństwa 
zatrzyma samochód. Każde nowe polo potrafi również 
automatycznie zatrzymać samochód po kolizji.

W trasie
Włączam silnik. Cisza jak makiem zasiał. Przez moment 
niepewnie nasłuchuję, czy w ogóle pracuje. Naciskam pe-
dał gazu. Trzeba przyznać, że jazda tym samochodem to 
duża przyjemność. Nierówności na drodze są prawie nie-
wyczuwalne. Auto natychmiast reaguje na każdy ruch 
kierownicy. Niewielki promień skrętu pozwala łatwo 
zawracać na wąskich ulicach. Silnik 1.0 pomimo małej 
mocy (65 KM) jest dość dynamiczny. Średnie rzeczywiste 
zużycie paliwa to 5,5 litra na każde przejechane sto kilo-
metrów. Kto chce kupić polo, za najtańszą wersję modelu 
(Start) z silnikiem 1.0/65 KM zapłaci 44 490 zł. l

Samochód miejski musi być nie za duży, ale pojemny. Jak wygodna 
torebka. A także przykuwający wzrok i nowoczesny. Jak na przykład… 

najnowszy volkswagen polo. Zupełnie inny niż dotychczas.

Na zakupy i do pracy

Fo
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motoryzacja

Gentleman‘s Rally to inicjatywa Marcina Moskwiaka i ludzi 
kochających motoryzację. To bez wątpienia MIANOWNIK tej 
cyklicznej imprezy. Ale to wszystko nie miałoby sensu gdyby 
nie wspaniali uczestnicy, którzy tworzą ją razem z nami. Jeśli 
czujecie „coś więcej” podczas jazdy samochodem, kręcą was 
ostre zakręty, piękne i malownicze trasy, pomruk warczących 
silników, a podczas wciskania pedału gazu czujecie niesamo-
wity przypływ endorfin i adrenaliny to myślę, że warto żeby-
ście przeczytali ten artykuł do końca!

Na co dzień jesteśmy ludźmi biznesu. 
Niektórzy prowadzą swój własny, inni 
pracują w korporacjach. Dążymy do 
swoich celów i marzeń. Wybrani mają to 
szczęście, że robią to, co kochają i łączą 
przyjemne z pożytecznym. Ale każdy 
czasami jest przemęczony, ma ochotę 
wyrwać się z otaczającej go rzeczywi-
stości, odreagować. Zmienić „klimat” 
i otoczenie. I wtedy pojawiamy się MY! 
Razem z grupą przyjaciół organizujemy 
cykliczne wyjazdy, których także TY mo-
żesz zostać uczestnikiem! W pięknych 
samochodach – swoich lub wynajętych 
– przemierzamy kilometry polskich i europejskich dróg. 
Jedziemy razem! Jedziemy dla przyjemności!

W zeszłym roku przemierzaliśmy jedną z najpięk-
niejszych tras europejskich, a mianowicie: Transfo-
garska. Przy całym motoryzacyjnym klimacie naszych 
eventów nie zapominamy o tym, co najważniejsze! 
A raczej kto? Czyli ludzie tworzący te wspaniałe wyda-

Wielka przygoda, kręte 
drogi i piękne samochody

Kalendarz wydarzeń 2018
 l 19 kwietnia – Wielka Praska Przygoda
 l 12 maja – I Urodziny Gentleman‘s Rally
 l Lipiec – Złombol
 l Sierpień – Wyprawa śladami Stalkerów 

po Ukrainie i Czarnobylu
 l Wrzesień – La Bella Italia, 

czyli dziewięciodniowa wyprawa Włoskimi przełęczami
 l Październik – będzie gorący jak Dubaj, bo właśnie tam 

wylądujemy, żeby testować samochody i górskie drogi
 l Listopad – Mazury, gdzie po pięknych trasach, spędzimy dwa 

dni w osadzie funkcjonując bez ubrań, telefonów i komputerów. 
Odziani tylko w skóry na chwile zapomnimy o całym świecie!

Jesteś zainteresowany wspólną przygodą wśród ludzi, w których w żyłach zamiast krwi płynie wysokooktanowe paliwo?
Zadzwoń: 501 424 625

rzenia. Wyjeżdżamy często kompletnie sobie nieznani, 
a wracamy jako dobrzy znajomi! I o to w tym chodzi! 
Przeżywamy wspólnie przygodę, która nas jednoczy. 
Razem „palimy” gumę, spędzamy wspólnie czas, po-
magamy sobie na trasie. Okazuję się, że taki wyjazd jest 
również bardzo pożyteczny biznesowo.

Na Gentleman‘s Rally chodzi o to, żeby złapać tro-
chę luzu, odreagować od codziennych spraw i nabrać 
sił. Uczestnicy wolą rozmawiać na inne tematy, niż ich 
przedsięwzięcia biznesowe. I to o dziwo daje niesamo-

wity rezultat. Bo najpierw poznajemy 
CZŁOWIEKA. Dowiadujemy się kim jest, 
jakie ma dodatkowe pasje i zaintereso-
wania. I to jest niesamowita dźwignia 
do robienia wspólnych biznesów. Skoro 
znamy daną osobę, wiemy jakie ma war-
tości, to do wystawienia pierwszej faktu-
ry za obopólny interes jest już jeden krok, 
a raczej klik. Brzmi to lepiej niż walenie 
głową w mur przy próbie umówienia się 
na spotkanie do prezesa dużej firmy, któ-
ry wokół siebie ma ludzi, którzy go „chro-
nią”. Każdy nasz wyjazd to również chęć 
pomocy potrzebującym.

Wybieramy jakiś cel charytatywny, na który prze-
znaczamy część pieniędzy związanych z organizacją 
wyjazdu. Niech Pań nie zmyli nazwa naszego projek-
tu. Płeć nie ma dla nas znaczenia, liczy się otwartość 
i chęć udziału w takich wydarzeniach.

Do zobaczenia na trasie. Łowcy Blasku – jeden 
z głównych organizatorów Gentleman‘s Rally. l

Krzysztof 
Koszek

Pasjonat wydobywania 
blasku z wszystkiego, 
co ma silnik. Założyciel 
studia detailingu Łowcy 
Blasku. Uwielbia pozna-
wać i współdziałać 
z ludźmi, którzy mają 
wspólne zaintereso-
wania. Zdecydowany 
miłośnik angielskiego 
poczucia humoru.
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Majówka w Łódzkiem
Można siedzieć przed telewizorem, wyjechać nad morze lub w góry, a można 

też zakosztować atrakcji, których w Łódzkiem nie brakuje. Co z tego, że pewnie 
większość z nich znana, ale za każdym razem można odkryć w nich coś nowego.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku nie powinni na-
rzekać. Zaczynamy od Góry Kamieńsk, która w wio-
senno-letnich miesiącach kusi rowerzystów ponad 
42 km tras. Wystarczy wjechać na szczyt wyciągiem 
krzesełkowym i wybrać jedną z nich. Ale na rowerze 
można pojeździć nie tylko tu – w sumie region propo-
nuje ponad 100 szlaków rowerowych prowadzących 
przez najciekawsze zakątki Łódzkiego – na dwóch kół-
kach można wybrać się na wyprawę m.in. szlakiem 
bursztynowym, pałaców i dworów czy Puszczy Boli-
mowskiej. Czekają też spływy szlakami kajakowymi 
Pilicy i Warty, a pasjonaci jeździectwa przejechać się 
mogą najdłuższym szlakiem konnym w  Europie. Na 
amatorów sportów wodnych czekają dwa zbiorniki – 
Zalew Sulejowski i Jeziorsko.

W okolicach Tomaszowa
Wyprawę warto rozpocząć od Rezerwatu Przyrody 
Niebieskie Źródła. Tutejsza woda lubi zmieniać kolor 
jest nie tylko błękitnozielonkawa, ale potrafi  pożó-
łknąć, zbrunatnieć czy też się zaczerwienić. Wszyst-
ko zależy od pogody – głównie nasłonecznienia. Obok 
Niebieskich Źródeł znajduje się Skansen Rzeki Pilicy 
z  ciekawymi skarbami. Będąc w  Tomaszowie, nie 
można ominąć Grot Nagórzyckich, labiryntu pod-
ziemnych sal, korytarzy i  wnęk w  dawnej kopalni 
piasku kwarcowego. Jeśli mamy rowery, to ścieżka do-
prowadzi nas prosto do Spały. Niedaleko jest Konewka 
z udostępnionymi do zwiedzania poniemieckimi bun-
krami i schronami kolejowymi.

Nieco historycznie
A skoro już o historii mowa warto zwiedzić zamki, któ-
rych w Łódzkiem nie brakuje. Tym razem lepiej zsiąść 
z roweru i skorzystać z auta, bo odległości między bu-
dowlami są całkiem spore. Najpierw wpadnijmy z wi-
zytą do Białej Damy, którą znajdziemy w uniejowskim 
parku okalającym XIV-wieczny zamek. Podobno strze-
że pobłyskujących jeszcze w trawie złotych monet z jej 
wizerunkiem. Skarbu w zamku w Łęczycy strzeże sam 
diabeł Boruta i chyba dobrze wywiązuje się z  tego za-
dania, bo do dziś nikt go nie odnalazł. Ciekawą atrak-
cją turystyczną jest też zamek w Oporowie. Mała póź-
nogotycka rezydencja obronna wzniesiona około 1440 
r. usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest jednym 
z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce. 
Nie zapominajmy o przepięknym pałacu w Nieborowie, 
otoczonym równie pięknym ogrodem.

Na łonie natury
Skoro o pięknej przyrodzie mowa, to w Łódzkiem jest sie-
dem parków krajobrazowych: Bolimowski, Spalski, Prze-
dborski, Sulejowski, Załęczański, Międzyrzecza Warty 
i Widawki oraz Wzniesień Łódzkich. I choć urzekają 
wspaniałościami przyrody, my polecamy dziś Arbore-
tum w Rogowie i Park Arkadia, wyimaginowaną krainę 
szczęścia, wyczarowaną w odległości kilku kilometrów 
od Nieborowa przez Helenę Radziwiłłównę. Do dziś park, 
w którym powstały najróżniejsze budowle nawiązujące 
do form antycznych, neogotyckich, średniowiecznych, 
renesansowych i rustykalnych, zachwyca swoją urodą. l
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I do nas dociera moda na rowery elektryczne, które od kilku 
lat u zachodnich sąsiadów cieszą się sporą popularnością. Ro-
wer elektryczny zapewnia taką samą frajdę i korzyści z jazdy, 
jak zwykły. Główna różnica polega na tym, że oprócz siły na-
szych nóg, rower może być napędzany elektrycznie, możemy 
również używać tych dwóch opcji naprzemiennie.

Z roweru elektrycznego mogą korzystać wszyscy, za-
równo osoby chorujące np. po różnego rodzaju urazach, 
chore na astmę, jak i zdrowi, młodzi i starsi. Jest też do-
skonałą alternatywną na dojazdy do pracy. Dzięki nie-
mu można ominąć korki, uniknąć problemów z zapar-
kowaniem, a po dojeździe do biura nie jest potrzebny 
prysznic. Po uzgodnieniu z lekarzem lub fi zjoterapeutą, 
rower elektryczny może też być stosowany w rehabili-
tacji. Dzięki wsparciu silniczka, pedałowanie jest znacz-

nie łatwiejsze, stawy są mniej obciążone, a mięśnie pra-
cują i są w ciągłym ruchu. Z tych też powodów, chętnie 
z takiego typu rowerów korzystają osoby starsze.

Rowery elektryczne mają wmontowany napęd elek-
tryczny, który uruchamia się, gdy zaczynamy pedało-
wać. Wyłącza się natomiast, gdy pedałować przestajemy 
lub osiągamy prędkość 25km/h. Maksymalna moc zain-
stalowanego silnika nie może przekraczać 250W. W peł-
ni naładowany akumulator starcza na przejechanie od 
40 do nawet 100 kilometrów.

Zarówno w przypadku chęci zakupu roweru elek-
trycznego nowego, jak i używanego, polecamy robić 
to bezpośrednio w sklepie. Ze względu na możliwość 
sprawdzenia stanu technicznego przez specjalistę, war-
to sprawdzić sprzęt w serwisie, co oczywiście nie jest 
możliwe w sklepie internetowym lub na aukcji online. l

Jest miejscem, gdzie każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie, 
oraz doskonałym punktem do rozpoczęcia przygody z rowe-
rem. ŁCR powstało z zamiłowania do rowerów traktowanych 
nie tylko jako sport, ale również służących do codziennych do-
jazdów do pracy, czy na długie wycieczki rowerowe.

Misją ŁCR jest pomagać rowerzystom, dlatego każdy użyt-
kownik jednośladu poczuje się bezpiecznie przekazując 
u nas rower do serwisu. Naprawiamy wszystkie rowery, 
od rowerów komunijnych, przez zabytkowe jednoślady, 
aż po rowery elektryczne z najwyższej półki. W rowerach 
elektrycznych specjalizujemy się. Zapraszamy każdego 
zainteresowanego zamianą samochodu na rower elek-
tryczny do codziennych dojazdów, oraz tych rowerzystów, 
którzy chcą jeździć na 2-3 razy dłuższe wycieczki poza 
miasto. Mamy bogaty wybór rowerów elektrycznych, za-
równo damskie, jak i męskie, miejskie, górskie, trekingo-
we, czy crossowe, a także składane rowery elektryczne. 
Wszystkie które oferujemy, są bezawaryjne, ekologiczne 
i sprzyjają zażywaniu ruchu! Uwielbiamy też rowery 
historyczne, które traktujemy w sposób szczególny. 

Łódzkie Centrum Rowerowe

Nie tylko
dla leniwych

Uratowaliśmy już niejeden rower pamiętający jeszcze 
poprzednie ustroje, dając im nowe, drugie życie. Mamy je 
w stałej ofercie (choć zmieniającej się, bo każdy taki rower 
jest unikatowy!) i mówimy o nich, że to rowery z duszą. 
Oczywiście zapraszamy także po wszelkie części, akceso-
ria rowerowe, a nawet maski antysmogowe, które mogą 
się przydać w naszym zadymionym mieście. W Łodzi je-
steśmy też pionierem w dziedzinie Przechowalni Rowero-
wej. Oferujemy przystępną cenowo usługę przechowania 
roweru w ramach której zapewniamy darmowy odbiór 
z domu (na terenie Łodzi) a także rabat na serwis! l

Łódź, Al. Piłsudskiego 135, tel. 577 481 038
www.łcr.pl; sklep@lodzkiecentrumrowerowe.pl



To jeden z najstarszych festiwali teatru zawodowego 
w kraju, który każdego roku otwiera sezon najważniej-
szych festiwali teatralnych w Polsce. Podczas tegorocz-
nej XXIV edycji zaprezentowano osiem spektakli wy-
branych osobiście przez Ewę Pilawską, dyrektor Teatru 
Powszechnego w Łodzi, pomysłodawczynię i dyrektor 
artystyczną festiwalu, jej zdaniem najważniejszych 
w naszym kraju w 2017 r. Były to przedstawienia scen 
teatrów warszawskich: Współczesnego, Nowego, Pol-
skiego i Powszechnego oraz Polonii Krystyny Jandy, kra-
kowskich Starego i Ludowego, a także Teatru Polskiego 
z Poznania. Dwie premiery zaprezentowali gospodarze. 
Jedną w koprodukcji z teatrem Komuna Warszawa.

Krystyna Janda, Borys Szyc oraz „Wesele” w reżyserii 
Jana Klaty zostali laureatami plebiscytu publiczności. 
Jandę wyróżniono za rolę w monodramie „Zapiski z wy-
gnania” w reżyserii Magdy Umer, a Borysa Szyca za rolę 
Szarika w spektaklu „Psie serce” Macieja Englerta.

Oprócz bardzo dobrze przyjętego przedstawienia 
Klaty długimi owacjami na stojąco nagrodzono m.in. 

kilkugodzinny „Proces” w reżyserii Krystiana Lupy 
i spektakl „Wujaszek Wania” wyreżyserowany przez 
Iwana Wyrypajewa, czy premierę gospodarzy „love-
book” Michała Siegoczyńskiego.

Odbywającym się przez prawie cały marzec spek-
taklom festiwalowym jak co roku towarzyszyły spo-
tkania widzów z twórcami oraz panele dyskusyjne. 
Bardzo duże zainteresowanie wzbudził ten poświęcony 
cenzurze, w który udział wzięli m.in. Krystyna Janda, 
Maciej Englert, Jan Klata, Błażej Torański, ks. Janusz Le-
wandowicz. Podczas dyskusji poruszano aspekty prawy, 
historyczny i obyczajowy cenzury. O tym, czy rezygnacja 
z konkretnego projektu lub serii działań stymulowana 
niezgodą na działalność instytucjonalną bywa również 
katalizatorem bezpieczeństwa, przyjęciem perspektywy 
tak zwanego mniejszego zła; a wreszcie, czy nie dzieje się 
niekiedy tak, że artysta musi zejść z jednej sceny, by z im-
petem wkroczyć na inną – rozmawiano podczas panelu 
„Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”, będącego zara-
zem hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu. l

Janda, Szyc i „Wesele”
Nadkomplety publiczności, bilety sprzedawane z dużym wyprzedzeniem, 
przedstawienia przyjmowane długimi owacjami widzów. Kolejna edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 
w Teatrze Powszechnym w Łodzi znów okazała się sukcesem.

Patronat LIFE IN. Łódzkie
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Katarzyna Groniec „Ach”

Każdy ma swoją „ziemię obiecaną”. Coś za czym tęskni, czego 
mu brak, co chciałby, a nie może albo miał i utracił. „Najokrut-
niejszy miesiąc to kwiecień“ pisał T. S. Eliot. To prawda. Niezłe też 
bywają te poprzedzające kwiecień... ale co z tego? W końcu 
i tak nadchodzi wiosna. „Ach!“, bo taki jest tytuł nowego albu-
mu, opowiada o ziemi jałowej, ziemi utraconej i, wreszcie, zie-
mi obiecanej, do której docieramy, rozmieniamy ją na drobne 
i znów tracimy. I od początku, bo wszystko jest cyklem co jakiś 
czas kończącym się dobrze! W końcu wracamy do życia, ale 
pod jednym warunkiem. Że wciąż mamy kogo kochać. Tek-
sty na płytę w większości napisała Katarzyna Groniec. Autorką 
trzech jest Barbara Wrońska. Muzykę skomponowali – Marcin 
Macuk (Hey), Barbara Wrońska i Katarzyna Groniec. Katarzyna 
Groniec o sobie i swoich piosenkach: – Czy jestem szczęśliwa? 
Tak. Właściwie mogłabym powiedzieć jak nigdy dotąd. Spo-
kojna, jasna, świadoma. Dlaczego więc moje piosenki są smut-
ne? Nie wiem. Najłatwiej byłoby powiedzieć (często to mówię 
na odczepnego) – bo lubię smutek. I nie mówić nic więcej. Ale 
to jest coś więcej. Producent: Marcin Bors. l

„Polskie przeboje” Psychodancing

Maciej Maleńczuk i Psychodancing był zespołem nietypowym 
na polskiej scenie rozrywkowej. Czterech zawodowych mu-
zyków z Poznania ze skandalizującym wokalistą z Krakowa 
stworzyło ansambl, który dał się poznać i pokochać szerokiej 
publiczności. Poza skandalami i medialnością wokalisty, główną 
przyczyną sukcesu był repertuar, bogaty stylistycznie, świetnie 
zagrany i potraktowany lekko i z przymrużeniem oka. Idealny 
dla ludzi chcących bawić się przy dobrych polskich piosenkach. 
Płyta „Polskie Przeboje” prezentuje wybór coverów nagranych 
przez zespół w latach 2008-2012 i zarejestrowanych na pły-
tach Psychodancing, Psychodancing vol 2, Live i Psychocountry. 
Na krążku znalazły się m.in. utwory „Bo to się zwykle tak zaczy-
na” Mieczysława Fogga, „Płonąca stodoła” Czesława Nieme-
na, „Absolutnie” Wojciecha Młynarskiego czy „Kronika podróży 
– czyli ciuchcią w nieznane” Krzysztofa Klenczona. l

Sting i Shaggy „44/876”

Sting i Shaggy stworzyli wspólnie album, który jest wyrazem zauroczenia Jamaj-
ką – jej muzyką, mieszkańcami i kulturą. Tytuł odnosi się do numerów kierunko-
wych krajów, z których pochodzą artyści (+44 – Wielka Brytania i +876 – Jamajka). 
Muzyków zapoznał Martin Kierszenbaum – obecny manager Stinga i były współ-
pracownik Shaggy’ego. Początkowo miał powstać tylko jeden utwór, „Don’t Make 
Me Wait”. Atmosfera w studiu oraz wspólne odczuwanie muzyki przeważyło 
o decyzji, by nagrać pełnowymiarowy album. Dla Stinga „44/876” to powrót do 
korzeni. To na Jamajce powstał wielki przebój „Every Breath You Take”. W trakcie 
nagrań spontaniczność Shaggy’ego pozwoliła Stingowi otworzyć się artystycz-
nie. Autor hitu „Boombastic” nauczył się natomiast od swojego brytyjskiego kolegi 
skrupulatności i eksperymentowania w zakresie pisania piosenek. l

Warto posłuchać
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Harry. Biografia
Katie Nicholl
Premiera 24 kwietnia 2018
Cena: 29 ,90 zł
Wydawnictwo Prószyński i S-ka

W przededniu ślubu księcia 
Harry’ego dostajemy do rąk 
jego intymny portret autor-
stwa królewskiej ekspertki 
Katie Nicholl. Począwszy od 
najwcześniejszych wystą-
pień publicznych, jeszcze 
w dzieciństwie, rudowłosy 
książę Harry podbił serca na 
całym świecie. W biografii 
obserwujemy jego drogę 
od zbuntowanego księcia 
− playboya i rozrabiaki – do 
skarbu narodowego, cieszą-
cego się sympatią. Nicholl 
rzuca światło na czas jego 
dorastania, burzliwej młodo-
ści, a także służby w Afgani-
stanie. Analizuje relacje Har-
ry’ego z rodziną, zwłaszcza 
z królową, ojcem, macochą 
i bratem. Dowiadujemy się 
o istnieniu jego drugiej uko-
chanej „rodziny” w Botswa-
nie. Książka ujawnia nie-
znane informacje na temat 
byłych sympatii księcia oraz 
dokumentuje historię związ-
ku i zaręczyn z Meghan Mar-
kle, amerykańską aktorką. l

Ogarnij się
Sarah Knight
Książka dostępna
Cena: 34 ,90 zł
Wydawnictwo Edipresse Polska

„Ogarnij się!” to druga książ-
ka autorki bestsellera „Ma-
gia olewania”. Jest dla tych 
wszystkich, którzy dążą do 
uporządkowania umysło-
wego rozgardiaszu – czyli 
takich spraw jak praca za-
wodowa, finanse, kreatyw-
ność, związki i zdrowie. Po-
zwoli wyrwać się z kolein 
rutyny, aby wieść życie, ja-
kiego pragniemy. Dowiesz 
się, jak obierać cele, jak je 
realizować wbrew drob-
nym trudnościom, a także 
poważnym przeszkodom, 
a potem – jak sobie wy-
obrażać i osiągać cele jesz-
cze większe, które być może 
dotąd nie wydawały ci się 
nawet możliwe. Pomoże ci 
przestać wchodzić sobie sa-
memu w drogę – i to raz na 
zawsze. A na dodatek uwol-
nić się od rzeczy, które we 
własnym mniemaniu po-
winieneś robić, aby móc 
załatwić to, co napraw-
dę musi być zrobione i zająć 
się tym, co robić chcesz. l

Ktoś ci się przyda
Katarzyna Misiołek
Książka dostępna
Cena: 39 ,90 zł
Wydawnictwo Muza

Anna, radiowa dziennikarka, 
której nocny program „Rand-
ka w ciemno” jest bardzo 
popularny wśród słuchaczy, 
mieszka z pięcioletnim synem 
w starym domu na krakow-
skim Podgórzu. Jest kobietą 
jakich wiele – rozwiedzioną 
samotną matką, która godzi 
pracę zawodową z opieką 
nad dzieckiem. W jej życiu 
nie dzieje się nic niezwykłe-
go, aż do dnia, w którym od-
krywa, że ktoś się koło niej 
kręci. Ktoś, kto ma klucze do 
jej domu. Ktoś zupełnie obcy, 
a może bliski? Ktoś, kto nie 
waha się naruszyć pewnych 
granic i być może ma złe 
zamiary… Anna zaczyna się 
bać. Gubi się w domysłach, 
powoli przestaje ufać nawet 
swoim bliskim. Czy Anna, któ-
ra źle zniosła swój niedawny 
rozwód, wszystko to sobie 
wyobraziła? Pozostawiona 
samej sobie, osamotniona po 
odejściu męża, wpada w pa-
ranoję, czy może jednak ktoś 
na nią czyha? l

Testament
Remigiusz Mróz
Książka dostępna
Cena: 39 ,90
Wydawnictwo Czwarta Strona

Znany warszawski ginekolog 
niespodziewanie otrzymuje 
ogromny spadek od jednej 
ze swoich pacjentek, choć 
przyjął ją w gabinecie tylko 
raz. W skład masy spadkowej 
wchodzi zapuszczona nieru-
chomość, która lata temu po 
reprywatyzacji stała się wła-
snością kobiety. Kiedy lekarz 
jedzie na miejsce, czeka go ko-
lejne zaskoczenie – odnajduje 
zwłoki w stanie zaawanso-
wanego rozkładu, a niedługo 
potem ginekologiem interesu-
je się policja, gotowa areszto-
wać go za przestępstwo. Le-
karz chce, by reprezentowała 
go Joanna Chyłka, która jakiś 
czas temu była jego pacjent-
ką. Pani mecenas waha się, 
jest bowiem zaabsorbowana 
obroną kogoś innego. Kiedy 
jednak okazuje się, że gine-
kolog może pomóc w wycią-
gnięciu tej osoby z więzienia, 
natychmiast się zgadza. Nie 
wie, jak wiele sekretów drze-
mie w rodzinnej przeszłości 
spadkodawczyni… l

Książki na wiosnę



Znani w obiektywie 
Pawła Łachety
Interesuje go wszystko i wszystko 
potrafi zatrzymać w kadrze. 
Uwieczni statyczny portret i ulotną 
chwilę, i w ruchu i w bezruchu. 
Zawsze w odpowiednim miejscu, 
konkretny i praktyczny.
OKOWOKO Paweł Łacheta, 
tel. 501 760 324
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Rewitalizacja pofabrycznego królestwa Scheiblera wkracza 
w drugą fazę. St. Paul’s Developments Polska, inwestor znany 
już w Łodzi z realizacji Textorial Park, czyli pierwszego zespołu 
biurowego klasy A w mieście, teraz zdecydował się ratować to, 
co w sąsiedztwie zostało z dawnych magazynów przy boczni-
cy kolejowej. W okolicy są tereny zielone i modne lofty, a teraz 
przybędzie ogólnodostępna, tętniąca życiem, atrakcyjna prze-

strzeń publiczna o powierzchni blisko 9 tys. m kw. z placem wy-
pełnionym zielonymi wyspami zachęcającymi do relaksu.
Ruiny dwóch zabytkowych budynków magazynowych daw-
nych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera zo-
staną odrestaurowane, projekt uzupełni nowy pięciokondygna-
cyjny budynek biurowy wraz z garażem podziemnym. W sumie 
powstanie 26 tys. m kw. powierzchni najmu. l

Textorial Park II na Księżym Młynie

Pierwszy w Monopolis

Clariant, szwajcarski koncern chemiczny bę-
dzie miał swoją siedzibę w Monopolis. Prze-
prowadzka do nowego miejsca planowana 
jest w lecie przyszłego roku. Szwajcarska firma 
zlokalizuje tam swoje Centrum Usług Wspól-
nych odpowiedzialne za obsługę klientów 
i partnerów biznesowych. Monopolis to nie-
powtarzalny projekt realizowany w centrum 
Łodzi, łączący w sobie funkcję biurową, usłu-
gową oraz kulturalną wraz z szeroką ofertą 
gastronomiczną. To wyjątkowa koncepcja 
oparta na połączeniu architektury historycznej 
z architekturą współczesną, połączeniu sfery 
biznesowej z kulturalną. Kompleks będzie pełnił 
szereg funkcji miastotwórczych, oferując wie-
le różnych usług i zapraszając mieszkańców 
na rozmaite wydarzenia kulturalne. l

W świecie komiksów i gier

W maju przyszłego roku ma zakończyć się budo-
wa Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, które 
powstaje w kompleksie EC1.
Centrum to pierwsza w Polsce innowacyjna instytucja 
kultury, która będzie prowadzić działalność eduka-
cyjną w zakresie sztuki komiksu i nowych mediów, ze 
szczególnym uwzględnieniem narracji interaktywnej 
– w obszarze kultury cyfrowej silnie związanej z prze-
mysłami kreatywnymi, takimi jak produkcja gier wideo 
i innymi projektami z obszaru mediów interaktywnych. 
Na parterze będzie się mieścić największa przestrzeń 
do wykorzystania na rozmaite sposoby – organi-
zowanie wystaw i spotkań, ale przede wszystkim 
umieszczonych tam zostanie siedem kapsuł. Każda 
z nich będzie zawierała świat jednej gry lub jednego 
komiksu. Na najniższym poziomie znajdą się pomiesz-
czenia do eksperymentów z zakresu wirtualnej rze-
czywistości i rzeczywistości rozszerzonej oraz escape 
room. Pierwsze piętro to królestwo gier komputero-
wych. Dowiemy się jak powstaje gra, pod okiem in-
struktorów stworzymy własne aplikacje i zbudujemy 
wirtualne postacie. 
Na drugim piętrze świat komiksu – nauka pisania sce-
nariusza, wymyślania historii, bohaterów. Tu będzie 
również miejsce na czasowe wystawy tematyczne, 
czyli na przykład artystów zagranicznych. Dawne 
chłodnie kominowe przeznaczone zostaną na gale-
rię historyczną polskiego komiksu – to będzie pierw-
sza w Polsce prezentacja opowiadająca o tym, skąd 
wziął się komiks w Polsce i kim byli jego mistrzowie. l
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Kreatywność pozwala nie tylko myśleć nieszablonowo, ale 
i wychodzić naprzeciw problemom, dokonywać odważnych 
zmian, podejmować ryzyko. Dzisiejszy rynek pracy stawia 
nam wyzwania, takie jak: elastyczność, mobilność i innowa-
cyjność. Dlatego też kreatywność staje się niezbędnym na-
rzędziem rozwoju ścieżki kariery.

Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ko-
łem Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE zapraszają 
do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „CREATIVE VIBES Kreatywność w rozwoju ścież-
ki kariery”. Podczas konferencji, która odbędzie się 11-12 
maja na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 
chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat znaczenia kre-
atywności w planowaniu i rozwoju ścieżki kariery w od-
niesieniu do szczegółowych aspektów dotyczących:

zl aktualnych uwarunkowań rynku pracy,
zl czynników determinujących wybory zawodowe,
zl preferowanych obecnie modeli kariery,

zl podejścia pracodawców do rozwoju zawodowe-
go pracowników,

zl potrzeby kierowania swoim rozwojem zawodowym.
– Tematyka konferencji skierowana jest do środowiska 

akademickiego i praktyków. Na preferencyjnych warun-
kach zapraszamy również studentów zainteresowanych 
świadomym zarządzaniem karierą zawodową –  mówi 
doktor Jolanta Bieńkowska, kierownik konferencji.

Pierwszego dnia zaplanowano wystąpienia przed-
stawicieli środowiska naukowego oraz praktyków, 
przedstawicieli biznesu, którzy na swoim przykładzie 
opiszą rolę kreatywności w ich życiu zawodowym oraz 
rozwoju firm, które stworzyli lub dla których pracują.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty. Będzie to oka-
zja do rozwijania kompetencji zawodowych, u pod-
staw których leży nieszablonowe myślenie. l

Szczegółowe informacje na stronach:
zl http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/
zl https://www.facebook.com/bizkonferencja/

Kreatywność w rozwoju ścieżki kariery

Grow, Lead, Look w Art_Inkubatorze przy Tymienieckiego
Każdy z nas jest liderem. Bez względu 
na to, czym się zajmujesz – przewo-
dzisz. Żeby zacząć prowadzić innych, 
musisz zacząć od przewodzenia sobie.

10 maja zapraszamy do Art_Inku-
batora (ul. Tymienieckiego 3) na 
„Grow, Lead, Look”. Dowiesz się 
trzech rzeczy, które spowodują, że 
wejdziesz na ścieżkę rozwoju i zwie-

lokrotnisz jego tempo. Prelegenci 
z wieloletnią praktyką zabiorą Cię 
w podróż w świat Leadershipu. Sty-
liska – Justyna Kaliska podpowie 
jak dobrać strój, dzięki któremu 
będziesz czuć się jak prawdziwy li-
der, a ludzie będą Cię odbierać jako 
przywódcę. Fotograf, trener fotoge-
niczności – Robert Szymczak poka-
że, że dobre zdjęcie to nie ustawie-

nie aparatu, czy doskonały sprzęt. 
To przede wszystkim Ty. Certyfiko-
wany członek John Maxwell Team – 
Andrzej Maciejewski – podpowie jak 
stać się liderem, za którym idą inni. 
Zaczniesz zdobywać wiedzę, jak stać 
się prawdziwym przywódcą, żeby 
przewodzić sobie i innym. l

Więcej informacji i bilety https://
growleadlook.evenea.pl/

Patronat LIFE IN. Łódzkie
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Lidia Popławska
właścicielka agencji eventowej Eventy Diamenty. Miesz-
ka w Łodzi od 10 lat. W branży eventowej i w łódz-
kich obiektach znana jest z pomysłów ukierunkowanych 
na oryginalne zaprezentowanie potencjału miasta.

Lądowanie 
na Ziemi Obiecanej

– Nasze miasto pomimo wspaniałych kamienic, bu-
dynków pofabrycznych, licznych muzeów, teatrów, 
parków, wybuchowej mieszanki kultur i mnogości 
festiwali kojarzone jest w 99% z ulicą Piotrkow-
ską i centrami handlowymi. Kocham nasze miasto, 
działam w Łódzkiej Organizacji Turystycznej i ma-
rzy mi się, aby mieszkańcy Łodzi byli ambasado-
rami swojego miasta i dostrzegali w nim to, co tu-
rysta biznesowy – tłumaczy skąd wziął się pomysł 
Lidia Popławska.

Projekt „Lądowanie na Ziemi Obiecanej” to dynamicz-
na i oryginalna forma zwiedzania Łodzi w fabrykanc-
ko-filmowym klimacie, przesiąknięta duchem naszego 
miasta i dostarczająca też mnóstwa dobrej zabawy.

Na samym początku grupę wita Izrael Poznański 
lub Karol Scheibler (wszystko zależy od tego w jakim 
miejscu zaczynamy naszą podróż – czy w Muzeum 
Miasta Łodzi czy w Muzeum Kinematografii). Potem 
podróżujemy po mieście zabytkowym trambusem, 
znajdującym się w zasobach MPK-Łódź, a Karol Sche-
ibler i Izrael Poznański poprzez barwne opowieści, 
podszyte wzajemnymi uszczypliwościami, zabierają 
nas w czasy Łodzi fabrykanckiej.

 – Udajemy się do Loft Aparts, Muzeum Kinema-
tografii, Muzeum Miasta Łodzi, Restauracji Browar 
Księży Młyn. Po drodze przejeżdżamy obok Szkoły 
Filmowej. Podróż przez fabrykancką łódź, okraszo-
na jest pokazem filmu „Bogactwo Łodzi” ukazującym 
niebywały rozwój miasta, piękno kamienic, genezę, 
historię rodów fabrykanckich. Nie brakuje również 
muzyki na żywo (motywy m.in. z Ziemi Obiecanej), 
a wisienką na torcie jest minispektakl taneczny – 
opowiada Lidia Popławska.

Na koniec podczas kolacji goście degustują piwa 
m.in. przędzalniane, bawełniane.

Projekt skierowany jest głównie do firm, klienta 
biznesowego. l

To oryginalny pomysł Lidii 
Popławskiej na promocję Łodzi 

jako kierunku turystyki biznesowej.
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 „Prawie każdy człowiek marnuje część swojego życia na 
pokazanie cech, których nie posiada” – Samuel Johnson, 
poeta brytyjski.

Kiedyś wiedziałem co robię dobrze. Znałem swo-
je mocne strony. Nie wykorzystywałem ich prawie 
w ogóle. Doprowadziłem do tego, że moje mocne stro-
ny zacząłem uważać za słabe. Dlaczego? Bo koncentro-
wałem się na tym, co robię źle i chciałem z całej siły to 
poprawić. Pewien mój znajomy mówi „w tym jestem 
dobry” i na tym się koncentruje. Jest człowiekiem suk-
cesu, świetnym lekarzem i wspaniałym przyjacielem.

Zrozumienie tego, co robię dobrze, nie jest łatwe. Bar-
dzo często kłóci się z oczekiwaniami innych wobec mnie. 
Było też sporo rzeczy, które się nie udały – właśnie z tego 
powodu, że nie miałem właściwych umiejętności, a mimo 
to chciałem sprostać zadaniu. Kiedyś nawet (o zgrozo!) 
chciałem zrobić stronę www. Nie posiadałem kompletnie 
żadnych umiejętności i wyszła straszna klapa. Można po-
wiedzieć, że nabrałem doświadczenia. Tylko po co?

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś 
w trakcie swojej kariery, żeby odnieść sukces powinie-
neś koncentrować się na swoich mocnych stronach.

Zacznijmy od tego czym jest sukces: „Sukces polega 
na określeniu celów w życiu, dorośnięciu do maksi-
mum możliwości, sianiu plonów, z których korzystają 
inni” – John C. Maxwell.

A jaka jest Twoja definicja? Żadna z rzeczy z defini-
cji sukcesu nie jest możliwa, jeżeli nie koncentrujesz się 
na silnych stronach. Każdy cel, jaki sobie wyznaczasz, 
warto rozpocząć od swoich silnych stron, a nie koncen-
trować się na słabościach. Dlaczego? Bo cel zawsze zwią-
zany jest z uzdolnieniami. Nie wykorzystasz swojego 
potencjału, jeżeli będziesz skupiać się na brakach.

Możliwość doskonalenia się jest zawsze związana 
z umiejętnościami. Jest wiele osób, które myślą, że 
będą się doskonalić pracując nad swoimi słabościa-
mi i likwidując je. Co się wtedy stanie? Osiągniesz co 
najwyżej przeciętny wynik. A przeciętności nikt nie 
nagradza i nie dostrzega.

Jak odkryć to, co w Tobie najlepsze? Zastanów się, 
nie tylko nad tym, co robisz dobrze, ale co UMIESZ ro-
bić dobrze? Bądź konkretny. Słuchaj bardzo dokład-
nie tego, za co inni Cię chwalą. Często ludzie widzą 
więcej niż Ty sam. Pamiętaj, żeby otaczać się tymi, 
którzy powodują, że wzrastasz. Wsłuchuj się w kryty-
kę, bo jeżeli robisz to co robisz przeciętnie – nikt tego 
nie zauważy. Nie marnuj czasu na robienie czegoś, co 
inni robią lepiej. Nie porównuj się bez przerwy z inny-
mi. Zastanów się co robisz lepiej niż inni.

Praktyka nie zawsze czyni mistrza. Nie będę dobrym 
piłkarzem, choćbym trenował kilka godzin dziennie. 
Dlaczego? Bo nie jestem w tym dobry i wiem o tym. Nie 
wspominając o wieku i fizycznych możliwościach. Mogę 
dojść najwyżej do przeciętności. Zawsze trzeba koncen-
trować się na silnych stronach. Tiger Woods po przegra-
nych zawodach szedł na pole i ćwiczył uderzenia. Czy 
nadrabiał swoje słabe strony? Nie, przecież on umie 
grać w golfa – doskonalił to, co już umie. Nie rozwiązy-
wał całek, nie uczył się księgowości, nie ćwiczył rzutów 
karnych w piłce ręcznej. Doskonalił grę w golfa. l

Koncentruj się 
na mocnych stronach

Andrzej Maciejewski
Ekspert Przywództwa i Rozwoju Osobistego , członek 
John Maxwell Team – największej na świecie organizacji 
zrzeszającej coachów i trenerów przywództwa i rozwo-
ju. Autor programów szkoleniowych. Prowadzi warszta-
ty i szkolenia dla liderów na wszystkich poziomach.
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Jak wiele czasu i uwagi mu poświęcasz? Jest dla Cebie na-
prawdę istotny czy może drugorzędny? Budujesz go świado-
mie czy raczej intuicyjnie? Konsekwentnie czy chaotycznie? 
Zastanawiasz się jakie wartości powinien komunikować? Do 
kogo ma trafiać? Jaki przekaz za nim stoi?

Wizerunek w biznesie to niewątpliwie połączenie wielu 
czynników chociażby takich jak: tożsamość, standardy, 
obietnica wartości, charakterystyczność, obecność w so-
cialmedia, kontakty off-line oraz emocje. Wszystkie te 
elementy muszą ze sobą współgrać, by wizerunek był 
spójny, przejrzysty i (co najważniejsze) trafiał do właści-
wego odbiorcy.

Zawartość czy opakowanie?
Wiele osób budując swój biznesowy wizerunek zaczyna 
od końca czyli od opakowania. Angażują energię, czas 
oraz finanse w tworzenie strony internetowej, zakła-
dają fanpage’a, konto na Twiterze, drukują niezliczoną 
ilość materiałów promujących ich firmę. A wszystko po 
to, jak twierdzą, żeby zbudować wizerunek. Czyżby? 
Przecież ilość lajków na FB nie buduje wizerunku naszej 
firmy, nie buduje jej także ilość follower’sów na Twite-
rze ani, tym bardziej, materiały reklamowe, którymi 
jesteśmy dosłownie zasypywani na co dzień.

A zatem jeśli nie opakowanie to co ? Zdecydowanie… 
zawartość! To ona stanowi kluczowy element wizerun-
ku Twojej firmy. Zadaj sobie teraz pytanie: Dla kogo moja 
firma jest ważna? Co oferuję swoim klientom? Jak wiele 
osób uważa mnie za eksperta? Jak wiele osób rekomen-
duje mnie swoim znajomym? Pamiętaj, że Twoja firma 
jest silna tylko wtedy jeśli jest ważna dla innych osób.

Twój 
wizerunek 
w biznesie
Klucz do sukcesu

Kasia Malinowska
Life&language coach , właścicielka INSPIRATION Centrum Języko-
wo – Szkoleniowego. Trener rozwoju osobistego i coach od 2014. 
Dyrektor łódzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Coachingu 
i Rozwoju. Laureatka konkursu Polskie Lwice Biznesu 2016. Prowadzi 
szkolenia dla firm , warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching in-
dywidualny (także w języku angielskim). Prywatnie mama 11-letniej 
Michaliny. Jej wielka pasją jest czarno-biała fotografia portretowa.
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Charakterystyczność
Każdy z nas jest wyjątkowy. Każdy czymś się wyróżnia. 
To może być sposób, w jaki mówimy, to jak się porusza-
my, to jaką mamy osobowość, a nawet nasz tembr głosu. 
Ta nasza charakterystyczność i odmienność sprawia, że 
jesteśmy nie tylko zapamiętywani, ale że wywołujemy 
w ludziach emocje. To dzięki nam ludzie czują się w okre-
ślony sposób. Emocje, które w nich wywołujemy są nie-
bywałym sprzymierzeńcem naszego wizerunku.

Spójność
Czasy kiedy szewc bez butów chodził na szczęście bez-
powrotnie minęły. Dziś spójność pomiędzy „ja prywat-
nym” i „ja zawodowym” jest nieodłącznym elementem 
budowania wizerunku w biznesie. Żyjemy w czasach 
kiedy się wzajemnie oglądamy, a nie słuchamy. Wizeru-
nek (czytaj; wygląd) jest dla klientów pewnego rodzaju 
obietnicą wartości, którą oferujesz. Ta spójność buduje 
Twoją wiarygodność w oczach odbiorcy.

Specyfikacja
Kolejny krok na Twojej drodze do budowania wizerun-
ku w biznesie to specyfikacja. Powinna ona wynikać 
z Twoich pasji, doświadczeń, umiejętności oraz predys-
pozycji. A zatem zastanów się jaka jest Twoja grupa do-
celowa? Do kogo kierujesz swoją ofertę? Kto jest Twoim 
klientem i czego od Ciebie potrzebuje? Pamiętaj, że nie 
jesteś dla wszystkich i nie wszyscy klienci są dla Ciebie. 
A zatem znajdź swoją nisze.

Social media
Panuje powszechna opinia, że jeśli nie ma Cię w inter-
necie, to nie istniejesz. Musimy jednak pamiętać, że 
to co pojawia się w internecie, zostaje tam na zawsze. 
A zatem bardzo świadomie i rozważnie wybieraj to, co 
zamieszczasz, udostępniasz, lajkujesz.

Dress code
Gdy spotykasz się z potencjalnym klientem pierwszy raz, 
pamiętaj o tak zwanym pierwszym wrażeniu. To zaled-
wie kilka sekund w trakcie, których buduje się pierwsze 
wrażenie. Zadbaj, by Twój strój był dopasowany do oko-
liczności oraz grypy docelowej, z którą się spotykasz. l
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 l 36 minut , Złotno 7
 l A.Blikle, Karskiego 5 (Manufaktura)
 l A.Blikle, Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
 l Ada , Rentowna 21
 l Aesthetic  , ul. Piotrkowska 220 lok. 8
 l Affogato , Piotrkowska 90
 l Akacja , Tymienieckiego 25
 l Akcent  , Żwirki 17
 l All Star , Piotrkowska 217
 l Ambasador Centrum , Piłsudskiego 25
 l Ambasador Premium , Kilińskiego 145
 l Anatewka  , Drewnowska 58
 l Anatewka  , 6 Sierpnia 2
 l Andel’s Hotel  , ul. Ogrodowa 17
 l APS Medica, Grażyny 4C/4D
 l ARGO  , ul. Sterlinga 27/29
 l Audi Krotoski Cichy , Bartoszewskiego 13
 l Audi Krotoski Cichy , Niciarniana 51/53
 l Auto Studio , Rokicińska 78
 l ArtDentis  , Tymienieckiego 25
 l Basanti Spa  , Piotrkowska 220
 l Bar Mleczny Kultura  , Struga 7
 l Bawełna  , Ogrodowa 19A
 l Bilex , Milionowa 2K
 l Bimed  , Zachodnia 12A
 l Biosfera, Tatrzańska 124B
 l BMW Tłokiński , Aleksandrowska 131C
 l Boss , Tatrzańska 11
 l Borowiecki , Kasprzaka 7/9
 l Boutique Hotel’s , Piłsudskiego 10
 l British Automotive Łódź , Przybyszewskiego 176/178
 l British Centre , Kościuszki 93
 l Brush Barber Shop , Piotrkowska 138/140
 l BSP , Pabianicka 94/96
 l Bułgarska , Piotrkowska 69
 l Bursiak , Pabianicka 119/131
 l Cafe Loft  , Tymienieckiego 25c
 l Caffe Przy Ulicy , Kostki Napierskiego 1
 l Caffe Przy Ulicy  , Łagiewnicka 120
 l Campanille , Piłsudskiego 27
 l Centrum Progres, Pomorska 40
 l Centrum WOW  , Żeromskiego 46/2
 l Centrum DiMedical  , Legionów 40/19
 l Cesky Film  , Tymienieckiego 25
 l Chill Bistro & Bar  , Piotrkowska 217
 l Cią go ty i Tęsknoty  , Wojska Polskiego 144A
 l City College International  , Dąbrowskiego 17/21
 l Club 77  , Piotrkowska 77
 l Code , Tuwima 15 lok. U4
 l Coen Day Spa  , Piotrkowska 89
 l Coś dobrego  , Drewnowska 58
 l Cukiernia Wasiakowie  , Traugutta 2
 l Cud Miód Fabryczna  , Traugutta 2
 l Czarna Owca  , Łąkowa 11
 l Czekolada-Retrocafe  , Moniuszki 11
 l Double Tree by Hilton  , Łąkowa 29
 l Dialog , Nawrockiego 12
 l DK  , Piotrkowska 114
 l Drukarnia Skład Wina i Chleba   ,Piotrkowska 138/140
 l ELC – Studium Języka Angielskiego UŁ  , Lindleya 8
 l English Academy  , Zielona 32
 l Esencja Piękności, Tymienieckiego 20
 l Eurodialog  , Traugutta 18
 l Evergym  , Sienkiewicza 100
 l Farina Bianco  , Piłsudskiego 14
 l Filharmonia Łódzka  , Narutowicza 20/22
 l Ford Łódź , Włókniarzy 144
 l Foster  , Piotrkowska 309 lok. 22/23
 l Galicja  , Ogrodowa 19A
 l Good Time Aparthotel, Piotrkowska 120
 l Good Time Day Spa  , Gdańska 96
 l Grand Coffee  , Piotrkowska 72
 l Grand Hotel  , Piotrkowska 72
 l Gronowalski  , Tymienieckiego 22/24
 l Hair Royal  , pl. Wolności 10/11
 l Hair Studio  , Zachodnia 79
 l Hana Sushi  , Jana Jarskiego 5/7
 l Hana Sushi , Piłsudskiego 15/23
 l Hello!  , Sienkiewicza 100
 l Holiday Inn  , Piotrkowska 229/231
 l Hort-Cafe  , Piotrkowska 106/110
 l Hot Spoon  , Drewnowska 58
 l Ibis , Piłsudskiego 11
 l Intima Art&Este , Tuwima 15 
 l Jaga Cafe  , Pomorska 145
 l Jaszpol , Brukowa 2
 l Jaszpol  , Przybyszewskiego 176/178
 l King Kong , Piotrkowska 217
 l Klubokawiarnia Owoce i Warzywa  , Traugutta 9
 l Klub Wino  , Piotrkowska 217
 l KołoWrotki , Piotrkowska 217
 l Korzenie  , Piotrkowska 217
 l Kuroneko  , Piotrkowska 217
 l Lavash  , Piotrkowska 69
 l Lavende  , Drewnowska 58
 l Live , Morgowa 4
 l Lokal  , Leona Schillera
 l Litera Cafe  , Nawrot 7
 l Łódka  , Traugutta 18
 l Łódź Podwodna, Piotrkowska 146
 l Manufaktura Czekolady  , Piotrkowska 217
 l Manu Cafe  , Drewnowska 58
 l Mare e Monti , Wigury 13
 l Matsuoka Motor  , 3 Maja 1/3

 l Mebloteka Yellow, Piotrkowska 138/140
 l Meg Mu  , Piotrkowska 138/ 140
 l Meimei  , Drewnowska 58
 l Modern Languages Center , Kościuszki 59/61
 l Montag  , Piotrkowska 107
 l Motywy  , Traugutta 14
 l Movimento , Krzemieniecka 2
 l Mozaika Cafe  , Władysława Króla 31
 l Muzeum Farmacji  , plac Wolności 2
 l Muzeum Etnograficzne  , pl. Wolności 14
 l Muzeum Książki Artystycznej  , Tymienieckiego 24
 l Muzeum Sztuki  , Ogrodowa 19
 l Muzeum Miasta Łodzi  , Ogrodowa 15
 l Naturioska Beauty Institute – Spa , Sienkiewicza 5
 l Niebieskie Migdały  , Sienkiewicza 40
 l Niebieskie Migdały , pl. Wolności 12
 l Niebostan  , Piotrkowska 17
 l Nissan , Brzezińska 28
 l Novamed  , Nowa 16/18
 l Nova Volvo , Kolumny 1
 l Novotel , Piłsudskiego 11A
 l Nowa Łódź  , Piłsudskiego 76
 l Pacjent , Rentowna 5 lok. 17
 l Panaceum  , Piotrkowska 114
 l Palmiarnia  , Piłsudskiego 61
 l Peperoncini  , Rokicińska 228/230
 l Persart  , Romanowska 55F
 l Prohair  , Piotrkowska 223
 l Pho Shop , Tuwima 1
 l Piękna (mBank) , Kilińskiego 74
 l Piknik  , Traugutta 3
 l Piotrkowska Klub 97  , Piotrkowska 97
 l Piwnica Łódzka  , Sienkiewicza 67
 l Poczekalnia  , Więckowskiego 16
 l Pop’n’Art  , pl. Wolności 6
 l Polka  , Ogrodowa 19a
 l Polska , Piotrkowska 12
 l Porąbane Meble Kreatoora , Przędzalniana 63/6
 l Premium Arena , Rokicińska 190
 l Przędza  , Piotrkowska 107
 l ReAktywacja  , pl. Wolności 12
 l Revelo  , Wigury 4/6
 l Revital  , Piotrkowska 69
 l Royal Hair  , Plac Wolności 11/10
 l Quale , Narutowicza 48
 l Qubus Hotel  , Mickiewicza 7
 l Salon Good Day  , Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
 l Saltos Park Trampolin , Wydawnicza 5
 l Saltos Park Trampolin , Srebrzyńska 2/4
 l Satall Mitsubishi , Kolumny 3
 l Saude Circle  , Śmigłego-Rydza 20
 l Sendai Sushi  , Piotrkowska 209
 l Sensen Clinic , Tymienieckiego 19A
 l Sezon  , Piotrkowska 121
 l Se-ma-for  , Sienkiewicza 100
 l Skoda Bednarek , Szczecińska 38
 l Sobiesław Zasada Automotive , Aleksandrowska 11
 l Soplicowo  , Wigury 12A
 l Spaleni Słońcem  , Off Piotrkowska , Piotrkowska 138/140
 l Spatif  , Al. Kościuszki 33/35
 l Stare Kino Cinema Residence , Piotrkowska 120
 l Stary Rynek 2 , Stary Rynek 2
 l Stomatologia Brzóska & Sieroszewska  , Gdańska 96
 l Studio Metamorfoza , Tuwima 15
 l Studio Tańca 4U  , Piotra Skargi 12
 l Studio Relaks Fitness Forma Spa, Grunwaldzka 1B
 l Studio Urody  , Wigury 15
 l Susharnia , Pomorska 13
 l Sushi Zielony Chrzan , Żwirki 8
 l Szklarnia Szkoły Filmowej  , Targowa 61/63
 l Szpulka  , Ogrodowa 19A
 l Szyby Lustra  , Piłsudskiego 14
 l Szwalnia smaków  , Piotrkowska 217
 l Teatr Nowy  , Więckowskiego 15
 l Teatr Wielki  , pl. Dąbrowskiego
 l Teatr V6 , Żeromskiego 74/76
 l Teatr Zamiast  , Piłsudskiego 135H
 l Terra Rossa SPA  , Unii Lubelskiej 4
 l Tobaco Hotel  , Kopernika 64
 l Toyota Łódź , Brzezińska
 l Totumedica  , Żeligowskiego 43 lok. 4/5
 l Tubajka  , Plac Zwycięstwa 3
 l U Kretschmera , Kopernika 64
 l U Milscha , Łąkowa 21
 l Unique , 6 Sierpnia 11/13
 l Urban Dance Zone  , Zachodnia 85
 l Varoska  , Traugutta 4
 l Velvet Clinic , Kopernika 38
 l Verte Cafe  , Piotrkowska 113/115
 l Vinda  , Zgierska 69
 l Volkswagen Bednarek , Szczecińska 38
 l Wall Street  , Piłsudskiego 10
 l Wojewoda Studio  , Tymienieckiego 19
 l YASUMI  ,Sienkiewicza 82
 l Z innej beczki  , Moniuszki 6
 l Zielony Chrzan  , Żwirki 8
 l Zimny , Rzgowska142/146
 l Złoty Imbir  , Sienkiewicza 39

Aleksandrów Łódzki
 l Restauracja Aleksandria , Wojska Polskiego 103
 l Michelle , Senatorska 2

Bełchatów
 l Hotel Sport , 1 Maja 63
 l Hotel Wodnik , Słok

Bronisławów
 l Hotel Magellan , Żeglarska 35

Konstantynów
 l W Międzyczasie , Plac Kościuszki

Kleszczów
 l Solpark , Sportowa 8

Kutno
 l Ale Smacznie , Warszawskie Przedmieście 31
 l Villa Hubertus , Zielona

Łowicz
 l Cynamonowy Zakątek , Zduńska 42

Łask
 l Columna Medica , Wakacyjna 8
 l Kawiarnia Jagódka , Piotrkowska 26
 l Kolumna Park , Hotelowa 1

Opoczno
 l Salon Venus , Piotrkowska 65
 l Studio Fryzur , Jana Pawła II 7d/61

Pabianice
 l Club Boniecki Cafe , Traugutta 13
 l Coffee House. Palarnia kawy , Nawrockiego 13A
 l Dialog , Nawrockiego 12
 l English Academy , Zielona 32
 l Hollywood Smile , Warszawska 8
 l Tkalnia SPA&Wallness , Zamkowa 2

Piorunów
 l Pałac Piorunów Hotel & Spa , Piorunów 25

Piotrków Trybunalski
 l Idioma , pl.Kościuszki 6
 l Łaźnie Piwne – Hotel Mercure , Armii Krajowej 22 C
 l Krochmal , Rynek Trybunalski
 l Zielona Oliwka , Rynek Trybunalski 2

Poddębice
 l Pro-Health , Piękna 19

Radomsko
 l Blueberry Studio , Sierakowskiego 15-17
 l Centrum Urody Mariiel , Reymonta 62
 l Perłowe SPA , Kościuszki 4
 l Restauracja i Hotel Zodiak , Kościowa 22

Rawa Mazowiecka
 l Wellness Fitness & Gym Golden Gym , Jerozolimska 3
 l Klimaty , Katowicka 16

Rzgów
 l AMX , Łódzka 69a
 l Furore Ptak Outlet , Żeromskiego 8

Sieradz
 l Cukier , Rynek 17
 l Estetika , Jana Pawła II 52
 l Euforia Day Spa, Złotej Jesieni 26
 l Liliowe Zacisze , 1 Maja 118
 l Na Półboru , Stawiszcze39a
 l Open Hair Cafe , Rynek 22
 l Stodoła , Rynek 10
 l Studio Relaks , Grunwaldzka 1B
 l Wielowska Clinic&Spa , Jana Pawła II 84
 l Winiarnia, Oksińskiego 4
 l Zielone Pesto, Rynek 5

Skierniewice
 l Skin Medical , Senatorska 25

Spała
 l Hotel Prezydent , Nadpiliczna 2

Stryków
 l Kasor Resort&Spa, Cesarska 2
 l TOR Łódź (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy), Kiełmina 78

Sulejów
 l Hotel Podklasztorze , Władysława Jagiełły 1

Tomaszów Mazowiecki
 l BaKalia , Dąbrowska 14
 l Kaprys , Świętego Antoniego 18
 l Metamorfoza , POW 3

Uniejów
 l Lawendowe Termy , abp. Świnki
 l Uniejów ecoActive&Spa , bł. Bogumiła 32
 l Browar Wiatr , Dąbska 49
 l Herbowa , Zamkowa 2

Wieluń
 l Zielona Weranda , Widoradz 44b
 l W Starym Rynku , pl. Legionów 1
 l Body Design Studio tańca i fitness , 

Wodna 7

Zduńska Wola
 l Jurydyka. Kawiarnia , Złotnickiego 18
 l FollyMood ATELIER , Kościelna 41
 l Pracownia Fryzjerska Paulina 

Barczynska , Piwniczna 17
 l Restauracja Hades , Złotnickiego 21
 l Szustak Holistic and Beauty , Łaska 91

Zgierz
 l Szalone nożyczki , Aleksandrowska 29
 l Starówka Cafe , pl. Jana Pawła II 19
 l Stacja Nowa Gdynia , Sosnowa 1






