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 edytorial

Dzień dobry
Nie wchodzi się dwa razy do tej 
samej rzeki, no bo po co?
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Jedyną stałą rzeczą jest zmiana, mówili starożytni i dodawali: 
panta rhei, wszystko się zmienia, czas nie stoi w miejscu… To 
prawdy, które niekoniecznie lubimy, a które codziennie zagląda-
ją przez ramię w nasze życie. Ba, nie tylko zaglądają, one bywają 
naszym życiem. I choć czasem chcielibyśmy powiedzieć chwi-
lo trwaj, jesteś piękna, to przecież wiemy, że tak w życiu się nie 
dzieje. Że bywa jak w piosence, gdzie „po nocy nastaje dzień, a po 
burzy spokój”. 

Nie lubimy zmian, to prawda powszechna i oczywista. Nie lubi-
my i już! Nie lubimy, bo nie mamy na nie wpływu, bo one są, choć 
my ich nie chcemy. Nie lubimy, bo z natury jesteśmy konserwa-
tywni i wolimy to, co znamy niż nieznane, choćby nawet miało 
być wyjątkowe. Zawsze będziemy się zastanawiać, komu przeszka-
dzało lato, że zastąpiła je jesień, która choć ma sporo uroku, to jed-
nak zapowiada zimę. No, a kto z wyjątkiem morsów, pingwinów 
i mieszkańców Alaski lubi zimę…?

Niezależnie od tego, czy czujemy, że po zmianie czegoś nam 
brakuje, to chyba jednak potrzebujemy jej i tego, co ze sobą niesie 
–  motywacji do działania i inspiracji do tworzenia czegoś wyjąt-
kowego. Zmiana często bywa punktem zwrotnym w poszukiwa-
niu nowych doświadczeń i innych perspektyw na życie. Dostarcza 
myśli, idei i pomysłów, które mogą natchnąć do wprowadzania ich 
w życie. Być może takich, które nawet jeszcze nie przyszły nam na 
myśl. A może nawet takich, o których myśleliśmy, ale nie byliśmy 
w stanie ich zrobić? 

W naszym magazynie dużo o zmianach, ich powodach, kon-
sekwencjach i wartościach jakie niosą. O zmianie pokoleniowej, 
o zmianach, które dzieją się tak blisko nas, że trudno je przegapić, 
o tym, jak zmieniać siebie, pracowników i firmę. Uff! 

Heraklit z Efezu, filozof żyjący ponad 2,5 tysiąca lat temu zwykł 
mawiać, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. No pew-
nie, że się nie wchodzi, bo po co! Tyle rzek wokół nas, że warto 
zanurzyć się w każdej.

Redaktor naczelna
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W Łodzi lubię…
przede wszystkim jej różnorodność 
i wielokulturowość. Dla mnie, 
łodzianina od czterech pokoleń, 
to wyjątkowe miasto, o ciekawej 
historii, niezwykłej architekturze 
i ogromnym potencjale. 
Jedyne w swoim rodzaju, 
nieporównywalne z żadnym innym. 

A nie lubię…
opowiadać, czego nie lubię, bo 
staram się nie narzekać. Oczywiście, 
jak wielu łodzianom, nie podobają mi 
się w Łodzi zrujnowane kamienice, 
a doskwierają korki, dziurawe 
jezdnie i krzywe chodniki. Ale nie 
od razu Kraków zbudowano.

Praca jest dla mnie…
pasją.

Pierwsze pieniądze zarobiłem…
w wieku 12 lat na sprzedaży 
surowców wtórnych, które 
dostawałem od sąsiadów. 

Sukces to…
coś, o czym się nie mówi, tylko 

ciężko na niego pracuje. To 
„cierpliwość, wytrwałość i pot”, że 
zacytuję Napoleona Bonaparte. 

Gdy nie pracuję…
spędzam czas aktywnie – pielęgnując 
rośliny w ogrodzie, czy uprawiając 
sport. Gram w tenisa, jeżdżę na 
nartach, pływam, biegam, jestem 
fanem rowerowych wypraw. No 
i oczywiście spotkania z przyjaciółmi, 
filharmonia, dobre kino i teatr. 

Podziwiam…
swoją żonę. Nieustająco 
od prawie 40 lat.

W ludziach najbardziej cenię …
dobroć, szczerość, tolerancję. Ale 
cenię też inne cechy, bo lubię ludzi.

Chętnie wracam…
na Mazury. Jako młody chłopak 
spędzałem tam wakacje, pływając 
Szlakiem Wielkich Jezior starą 
Omegą z bawełnianymi żaglami. 

Marzę o…
tym, by mieć więcej wolnego czasu. 

Nigdy nie zapomnę…
pierwszych randek z żoną, 
wtedy sympatią. Mieliśmy 
po 17 lat. Często spotykaliśmy 
się w łódzkim „Horteksie”, 
w którym zajadaliśmy się 
lodami. 

Najważniejsze w życiu jest…
zdrowie, zdrowie i jeszcze 
raz zdrowie. 

Gdybym mógł cofnąć czas…
niczego nie zmieniłbym. 

Czytam…
literaturę faktu, dobrą poezję. 
W chwilach zmęczenia chętnie 
wracam do „Pana Tadeusza”, 
bo ta książka mnie relaksuje.

Chciałbym…
nauczyć się gry w golfa.

Największe wyzwanie…
żyć długo i zdrowo, czego 
wszystkim życzę. 

Pytał Robert Sakowski

Krzysztof 
Apostolidis

KWESTIONARIUSZ

Pasjonat rodzinnej Łodzi i życiowy optymista. Znany łódzki przedsiębiorca, 
inwestor, społecznik. Od dwunastu lat Konsul Honorowy Królestwa Danii 

w Łodzi, Kawaler Orderu Dannebrog, nadanego przez królową Małgorzatę II. 
Prywatnie – szczęśliwy mąż i ojciec dwóch dorosłych synów. 

Foto: Sylwia Kisiel-Kępniak

50 słów

Czy małżeństwo uda się uratować? Czy 
między Janine i Adamem istnieje jesz-
cze to samo uczucie, które połączyło ich 
dziesięć lat wcześniej? 50 słów w reży-
serii Waldemara Zawodzińskiego, w ro-
lach głównych Katarzyna Cynke i Kamil 
Maćkowiak. Premiera najnowszej pro-
dukcji Fundacji Kamila Maćkowiaka już 
24 listopada. Adam i Janine są małżeń-
stwem od dziesięciu lat, mają dziewię-
cioletniego syna, wobec którego, na co 
dzień zapracowani i pochłonięci karierą 
zawodową, są nadopiekuńczy. Dzięki 
temu, że po raz pierwszy w życiu ich syn 
zostaje u swojego kolegi, Adam i Janine 
mają szansę na spokojną kolację z wi-
nem, lekką erotyczną rozmowę i seks. 
Oboje są w sobie zakochani, jednak ich 
miłość przejawia się w skrajnych emo-
cjach. Kariera zawodowa bohatera sta-
je się ucieczką w wypalonym codzien-
nością związku, anektuje całą uwagę 
i energię. Seks staje się walutą i bezradną 
próbą znalezienia antidotum, chwilową 
iluzją bliskości. Tak właśnie zaplanowa-
li ten wieczór – bez syna, Adam i Jani-
ne zjadają uroczystą, wspólną kolację. 
Niestety sprawy od początku układają 

się nie tak, jak oboje sobie to wymyślili. 
Z każdym kwadransem napięcie rośnie. 
Atmosfera między małżonkami staje się 
nie do zniesienia. Oboje tkwią w toksycz-
nym związku a pragną miłości, lojalności 
– podstawowego budulca relacji. Czują 
się samotni ze sobą. Fakt ten potęguje 
rozpaczliwą próbę ucieczki i stworze-

nie hierarchii ważności, które przywrócą 
życiu sens i równowagę. Wzajemne „ra-
nienie się” bohaterów jest wkalkulowane 
w związek, gdzie ironia i cynizm są wy-
razem bezsilności.

Spektakl dofinansowany ze środków 
Miasta Łodzi.

„Madagaskar – musicalowa przygoda” w Łodzi!

Roztańczony musical dla dzieci i nie tylko, 
prosto z tropikalnego królestwa króla Ju-
liana, od 6 października możemy oglądać 
na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi. 
Afrykańska przygoda rodem z tropików 
opowiada historię czterech zwierząt 
z nowojorskiego zoo – lwa Aleksa, hipo-
potamicy Glorii, żyrafy Melmana, poszu-
kujących zbiegłego przyjaciela – zebrę 
Marty’ego. W splocie niespodziewanych 
wydarzeń przyjaciele trafiają na pokład 

statku, który… nieoczekiwanie skieruje 
ich na niezwykłą wyspę – Madaga-
skar. Światowa premiera „Madagaska-
ru – musicalowa przygoda” odbyła się 
w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. 
Łódzki „Madagaskar” wyreżyserował 
Jakub Szydłowski, który z sukcesami 
realizuje się jako aktor wokalista oraz 
reżyser. Współpracował m.in. z Teatrem 
Muzycznym Capitol, Teatrem Komedia 
czy Operą i Filharmonią Podlaską w Bia-

łymstoku. Od 2002 roku związany jest 
na stałe z Teatrem Muzycznym Roma, 
gdzie nie tylko występuje na scenie, ale 
również wyreżyserował takie przedsta-
wienia jak „Adonis ma gościa”, „Księga 
dżungli” czy „Proces – spektakl muzycz-
ny”. Kierownictwo muzyczne nad przed-
stawieniem objął Michał Kocimski. Auto-
rem znakomitej scenografii jest Grzegorz 
Policiński, choreografii Jarosław Staniek, 
a kostiumów Dorota Sabak.
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Już po raz drugi, 21 październi-
ka, w Zatoce Sportu Politechni-
ki Łódzkiej odbędzie się Otylia 
Swim Tour, cykl jednodniowych 
warsztatów organizowanych na 
pływalniach w całym kraju. 
Możliwość nieodpłatnej nauki 
i sprawdzenia swoich umiejętno-
ści pod okiem doświadczonych 
trenerów oraz osobiste spotkanie 
Otyli Jędrzejczak, mistrzyni olim-
pijskiej w pływaniu, to dla mło-
dych pływaków potężna dawka 
motywacji i energii do systema-
tycznego treningu i doskonalenia techniki. Po raz kolejny, ponad 300 dzieci weźmie 
udział w specjalnie przygotowanych zajęciach na pływalni i sali gimnastycznej. Ich 
trenerami będą reprezentanci Polski w pływaniu, szkoleniowcy zawodników star-
tujących na międzynarodowych imprezach, fizjoterapeuci i trenerzy przygotowania 
motorycznego – kadra, którą zaprosiła do współpracy mistrzyni. Z myślą o rodzicach 
i trenerach Fundacja Otylii Jędrzejczak po raz kolejny zorganizuje warsztaty z psy-
chologiem sportu i dietetykiem. Po prelekcjach rodzice będą mogli porozmawiać ze 
współpracującymi z fundacją ekspertami. 

20 i 21 października w hali Expo odbędą 
się pierwsze w Łodzi targi dla kobiet „Ali-
bi”. Zaplanowano spotkania z wystaw-
cami, gwiazdami i wiele więcej. Targi dla 
kobiet „Alibi” to pomysł dwóch przyjació-
łek: Dominiki Olaszek i Katarzyny Olasik. 
Jak same mówią: Chciałyśmy stworzyć 
przestrzeń dla kobiet, która pozwoli nam 
– na co dzień zapracowanym i zabiega-
nym – mieć pretekst do wyjścia z domu, 
spotkania się z koleżankami, znalezienia 

chwili dla siebie i oderwania od codzien-
nej rzeczywistości. Kobiety odwiedzają-
ce targi będą miały możliwość poznania 
z bliska produktów i usług w czterech 
strefach: moda i uroda, lifestyle, rozwój 
osobisty i strefa mama. Ta nowa na ma-
pie wydarzeń Łodzi cykliczna impreza 
stanowi doskonałą okazję do spotkań 
dla osób, które szukają ciekawych, wy-
sokiej jakości przedmiotów oraz usług 
mogących uatrakcyjnić ich życie.

Jesienna edycja XIV Łódzkich Targów 
Ślubnych zbliża się wielkimi krokami. Wy-
marzona suknia ślubna, idealnie skrojony 
garnitur, wyjątkowy samochód do ślubu? 
Bez obaw, to wszystko i wiele więcej 
znajdziemy pod dachem hali Expo już 18 
listopada 2018!
Organizatorzy w jednym miejscu zgro-
madzą dla nas całą branżę ślubno-we-
selną oferującą wszystko, czego potrze-
ba do organizacji najważniejszego dnia 
w życiu! Targi Ślubne zapewnią także 
ogromny zastrzyk inspiracji – najnow-
sze trendy i nowinki, które będzie można 
skonsultować na miejscu ze specjalistami 
z branży. Ale to nie wszystko... wystaw-
cy przygotowali dla nas specjalne oferty 
i rabaty targowe, a podczas konkursów 
na głównej scenie będzie można wy-
grać wspaniałe nagrody, m.in. suknię 
ślubną, obrączki czy sesje fotograficzne.

Czy nie ogarnia Cię czasami poczucie 
bezsilności, a sprawy bieżące przy-
tłaczają tak bardzo, że zapominasz 
o swoich marzeniach, planach, o tym, 
co najbardziej istotne w Twoim życiu? 
Książka Tomasza Milera „Kaizen. Jak 
osiągać wielkie cele małymi krokami” 
i pokazuje, że mimo lęku, obaw, róż-
nych wewnętrznych barier i zniechę-
cenia masz jednak wpływ na to, co 
robisz i jak będzie wyglądać Twoja 
przyszłość. Metodą małych kroków 
i konsekwentnych działań możesz 
stopniowo przybliżać się do realiza-
cji swoich celów. Autor, opisując au-
tentyczne historie, wyjaśnia, na czym 
polega filozofia kaizen. Podpowiada, 
jak zastosować tę metodę w takich 
aspektach życia, jak sport, odchudza-
nie, finanse, relacje, coaching czy biz-
nes. Proponuje także praktyczne ćwi-
czenia, jak wprowadzić ją w życie.

Otylia Swim Tour

Targi ślubne

Kaizen Tomasza Milera

Alibi w Expo

Igrzyska Wolności to spotkanie ludzi ciekawych świata i głod-
nych nowych idei. To dyskusja o najważniejszych wyzwaniach 
przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. Igrzy-
ska Wolności to interdyscyplinarne wydarzenie, którego zasad-
niczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania lu-
dzi kultury, biznesu i życia publicznego różnych branż. Tematem 
przewodnim tegorocznej edycji będzie „Bitwa o Historię”. W dys-

kusji, która będzie się odbywać od 9 do 11 listopada w EC1, głów-
nymi tematami będą historyczne i współczesne mity – bo bez 
mitów trudno wyobrazić sobie wspólnotę. Będzie również moż-
na podyskutować o pojęciach patriotyzmu jako odpowiedzial-
ności oraz idei racji stanu. Wśród gości tegorocznych Igrzysk są 
m.in.: Michael J. Abramowitz, Michel Onfray, Marci Shore, Bren-
dan Simms, Shalini Randeria, Stefan Chwin, Elżbieta Cherezińska.

Igrzyska Wolności 2018 – Bitwa o historię

W tym roku Łódź Young Fashion, wy-
darzenie promujące młodą modę, od-
będzie się w dniach 16-20 października. 
Do Łodzi, od lat związanej z przemysłem 
mody, przyciąga bogaty program wy-
darzenia. Pięć dni jesiennej imprezy po 
brzegi wypełnionych będzie ciekawy-
mi propozycjami warsztatów i spotkań 
autorskich z pogranicza mody i sztuki. 
Podobnie jak w zeszłym roku, imprezie 
towarzyszyć będą wystawy związane 
z modą. Biżuteria czy fotografia mody to 
tylko niektóre z tematów planowanych 
ekspozycji. Spore zainteresowanie może 
wzbudzić wystawa rysunku żurnalowe-
go. Najważniejsze są jednak konkursy 
modowe, które otworzą debiutantom 
drogę do realizacji marzeń. W tym roku 
jury „Złotej Nitki” oceni kolekcje z kategorii 
ready-to-wear. Na młodych projektan-
tów czeka nagroda w wysokości 30 ty-
sięcy złotych. Tym, którzy lepiej czują się 
w nurcie mody wizjonerskiej i awangar-
dowej, wydarzenie proponuje wyzwa-
nia międzynarodowego konkursu „Łódź 
Young Fashion Award”, z imponującą 
nagrodą główną – 30 tysięcy euro, ufun-
dowaną przez Miasto Łódź!

Łódź Young Fashion

Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soun-
dedit już po raz dziesiąty zaskakuje prawdziwą plejadą 
gwiazd! Tym razem Łódź odwiedzi twórca i prekursor muzyki 
tanecznej, wielokrotny zdobywca Oscarów, Grammy i Zło-
tych Globów – Giorgio Moroder! W artystyczny sukurs przyj-
dzie mu Katarzyna Nosowska. Udział w festiwalu weźmie też 
zespół Morcheeba, który zagra w piątek 26 października.
Nosowska wystąpi z solowym programem promującym al-
bum „Nosowska na tłusto”. Z nią gościnnie wystąpi laureat 
nagrody Soundedit z roku 2010 – Andrzej Smolik! W ocze-
kiwaniu na koncerty znakomitości i galę wręczenia statuetek 
„Człowieka ze Złotym Uchem” publiczność rozgrzeje niepo-
korna Mery Spolsky. A to wszystko 27 października w łódzkim 
Klubie Wytwórnia.

Karnety na Festiwal Soundedit, obejmujące dni: piątek, sobotę 
i niedzielę (26-28.10.2018 r.) można nabyć na stronach:ticketma-
ster.pl, bilety24.pl i biletomat.pl oraz w kasie Klubu Wytwórnia 
(ul. Łąkowa 29, tel.: 42 639 55 55, bilety@wytwornia.pl).

Suoundedit po raz 10. zaskakuje całą plejadą gwiazd

To będzie wydarzenie artystyczne roku – 
zapowiada Wojciech Trzciński, znakomi-
ty kompozytor zaangażowany do orga-
nizacji spektaklu, który ma uświetnić rok 
jubileuszowy 100-lecia odzyskania nie-
podległości w województwie łódzkim. 
Pełnomocnikiem obchodów 100-lecia 
niepodległości w Łódzkiem jest Jerzy 
Wolniak. To on wspólnie z dyrektorem 
Teatru Wielkiego Krzysztofem Marci-
niakiem organizuje w łódzkiej operze 
widowisko muzyczno-multimedialne 
zaty tułowane „Bal u Naczelnika” z udzia-
łem wielkich gwiazd. Do jego organizacji 
oprócz Wojciecha Trzcińskiego, zaan-
gażowani zostali Jarosław Minkowicz, 

Łukasz Rostkowski L.U.C. – raper, multiin-
strumentalista, Paweł Dobrzycki. Plakat 
promujący wydarzenie zaprojektował 
światowej sławy plakacista Andrzej Pą-
gowski.
Wśród artystów, którzy uświetnią spek-
takl będą Krystyna Prońko, Piotr Cugow-
ski, Dorota Wójcik, sopranistka Teatru 
Wielkiego. Akcja rozgrywać się będzie 
podczas pierwszego sylwestra w wolnej 
Polsce w 1918 roku i przy muzyce łączącej 
klasykę z rozrywką przemkniemy przez 
sto lat historii.
Spektakl będzie wystawiony w Teatrze 
Wielkim w Łodzi 26 października i w oko-
licach 11 listopada. 

Bal u naczelnika w Teatrze Wielkim



12

 koncerty poleca Krzysztof Karbowiak polecamy

Grupa Fisz Emade Tworzywo przez po-
nad 15 lat wydała 10 albumów, z któ-
rych każdy wyróżniał się oryginalno-
ścią. Znakomite teksty plus niezwykłe 
miękkie brzmienia stały się ich znakiem 
firmowym. Do dzisiaj będący liderami 
zespołu bracia Waglewscy stale eks-
perymentują, starając się jednak, by 
wszystkie ich produkcje łączyła wyso-
ka jakość i zaangażowanie. Szczególnie 
widać to podczas koncertów, z których 
każdy jest inny, a materiał brzmi jeszcze 
lepiej niż na płytach. 

31 października, godz. 20.00
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Jesienią O.S.T.R. zagra sześć koncer-
tów w największych polskich miastach 
i dużych klubach. Nie mogło na tej trasie 
zabraknąć rodzinnej Łodzi. Koncert bę-
dzie podsumowaniem trasy promującej 
wydany na początku roku świetny album 
„W drodze po szczęście”. Płyty zupełnie 
innej od jego poprzednich, bardziej moż-
na powiedzieć melodyjnej, ale wciąż z tą 
samą świetną ekspresją tekstową. Da się 
odczuć, że muzyk stał się artystą dojrza-
łym, do wielu spraw nabrał dystansu, ale 
wciąż znakomicie potrafi wyrazić siebie. 
Jest w tym do bólu autentyczny. Z kolei 
wieloletnia współpraca z Holenderskimi 
producentami z Killing Skills tym razem 
objawiła się w sporej, dotychczas u niego 
nie znanej, niemal przebojowości. Co na 
żywo brzmi jeszcze cieplej i lepiej.

9 listopada, godz. 20.00
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Obdarzony niesamowitym głosem wielo-
letni wokalista kultowego zespołu Budka 
Suflera postanowił powrócić na scenę 
w zupełnie nowym wydaniu. Po zakończe-
niu działalności grupy ruszył w trasę kon-
certową z własnym zespołem. Podczas 
koncertu zatytułowanego „Sen o dolinie” 
artysta wykona swoje największe prze-
boje z ponad 40-letniej działalności arty-
stycznej. Na scenie pojawi się z nowym, 
znakomitym składem. Towarzyszyć mu 
będą: Jacek Królik – gitara, Cezary Konrad 

– perkusja, Robert Kubiszyn – bas, Tomasz 
Kałwak – instrumenty klawiszowe. O tym, 
jak zacni muzycy będą towarzyszyć Cu-
gowskiemu wystarczy wymienić kilka ze-
społów czy osób, z którymi występowali: 
Chłopcy z Placu Broni, Tilt, Lombard, Bra-
thanki, Andrzej Sikorowski, Marek Grechuta, 
Urszula czy Mietek Szcześniak. Zapowiada 
się niesamowite koncertowe wydarzenie!

21 października, godz. 19.00 
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Michał Wiśniewski & Andrzej Wawrzyniak

Lider zespołu Ich Troje kontynuuje swo-
ją współpracę z znakomitym muzykiem, 
kompozytorem i autorem tekstów, po-
chodzącym ze Zduńskiej Woli, Andrzejem 
Wawrzyniakiem. Po bardzo dobrze przy-
jętej sześć lat temu ich płycie „Sweterek. 
Część 1. Czyli 13 postulatów w sprawie 
rzeczywistości” pora na „Sweterek. Część 2. 
Czyli 13 postulatów w sprawie miłości”. O ile 
pierwsza to płyta o tęsknocie za uczciwo-
ścią, rzetelnością i sprawiedliwością, za 
rzeczywistością wypełnioną tymi trzema 
wartościami, to druga próbuje nas prze-
konać, że jednym z najważniejszych pozy-
tywnych apektów naszego codziennego 
życia jest miłość. Naprawdę warto wybrać 
się na ten koncert, by zobaczyć trochę inne 
muzyczne oblicze Michała Wiśniewskiego.

27 października, godz. 19.00
Scenografia Klub, ul. Zachodnia 81/83

Krzysztof Cugowski – „Sen o dolinie” Szewcy według Stuhra Polowanie na czarownice trwa

Fisz Emade Tworzywo

O.S.T.R.

Jej koncerty to mieszanka jazzowej 
wirtuozerii na najwyższym poziome. 
Jedna z największych wokalistek pol-
skiej muzyki Urszula Dudziak, powraca 
z koncertami zatytułowanymi „Wy-
śpiewam wam więcej”. Razem z nią 
na scenie pojawi się piątka wybitnych 
muzyków pod przewodnictwem 
jednego z najlepszych polskich kom-
pozytorów młodego pokolenia – pia-
nisty Jana Smoczyńskiego. Artystka 
wykona utwory z ostatniego albumu 

„Wszystko gra” oraz najciekawsze kompozycje ze swojej bogatej kariery w zaskakujących 
i odświeżonych aranżacjach. Urszula Dudziak nagrała ponad 50 albumów, karierę zaczy-
nała u boku Krzysztofa Komedy, później występowała z takimi tuzami jak Bobby McFerrin, 
Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Ron Carter, Nina Simone, Dee Dee Bridgewater, Sting czy 
Lionel Hampton. Koncertowała niemalże we wszystkich krajach Europy, Azji i obu Ameryk.

19 listopada, godz. 19.00
Teatr Muzyczny w Łodzi, ul. Północna 47/51

Urszula Dudziak – „Wyśpiewam wam więcej”

Są takie sztuki, na które przychodzi 
czas i wtedy trzeba je wystawiać. 
Dzisiaj jest czas na „Szewców” Wit-
kacego. Jest tak wiele tematów, 
które dręczyły autora i niepokoją 
nas dzisiaj w równym stopniu. Te 
niepokoje wracają, kiedy jesteśmy 
świadkami przemian, co do których 
celowości nie jesteśmy pewni. Nie 
jesteśmy pewni też co do ludzi, któ-
rzy te przemiany zdecydowali się 
wprowadzać. Ten nasz niepokój to 
jeden z tematów „Szewców”. Czy prawo jest dla ludzi czy dla 
władzy? To „Szewcy”, ale i nasz dzisiaj dylemat. Kim jesteśmy? 
Europejczykami czy przede wszystkim Polakami? I o tym są 
„Szewcy”. Czy kultura narodowa czy europejska ma być naszą 
tożsamością? I o tym mówią „Szewcy”. Czy wielka siła kobiecości 
i jej praw ma zdominować coraz bardziej pogrążający się w kry-
zysie system patriarchatu? To też są pytania Witkacego. A przede 
wszystkim ten wielki dylemat, że każda rewolucja pozostawia po 
sobie niedosyt i niespełnienie. Strach! Metafizyczny strach istnie-
nia. Pokazanie go na scenie może trochę nam wszystkim pomo-
że. Dlatego „Szewców” dzisiaj wystawić trzeba!

25, 26, 27 października, godz. 10 i 19
Teatr Nowy im. K. Dejmka

Dramat Arthura Millera 
„Czarownice z Salem” to 
jedno z najważniejszych 
dzieł dramatycznych XX 
wieku, w którym proces 
religijny sprzed trzystu 
lat staje się pretekstem 
do dyskusji o współcze-
snych mechanizmach ma-
nipulacji i sprawowania 
władzy. Spektakl to owoc 
intensywnej współpracy 
Teatru im. Stefana Jara-
cza ze Szkołą Filmową 
w Łodzi, przygotowywany 
z okazji 70-lecia Wydziału 
Aktorskiego. W „Czarownicach z Salem” oglądamy zarówno 
wybitnych wykładowców, jak i studentów legendarnej łódzkiej 
uczelni. W obsadzie m.in. Agnieszka Więdłocha, Ireneusz Czop, 
Zofia Uzelac (dziekan Wydziału Aktorskiego), Michał Staszczak 
(prorektor uczelni), Matylda Paszczenko oraz aktorska młodzież. 
Reżyseruje Mariusz Grzegorzek, wybitny reżyser filmowy i te-
atralny, jednocześnie rektor łódzkiej filmówki.

30, 31 października, godz. 18
Teatr im. Stefana Jaracza
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Kamil Maćkowiak

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”, „Na wspólnej” i „Przyjaciółki”. Jest 
laureatem Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.
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Dwa tygodnie temu skończyłaby 67 lat. Aż trudno mi 
uwierzyć, że Jej już nie ma od 19 miesięcy... Są straty, 
z którymi nie godzimy się nigdy, po prostu ten czas, któ-
ry rzekomo „leczy rany” uczy z nimi żyć. Dziś samo to 
słowo wywołuje wzruszenie: „Mama”... Może je jeszcze 
kiedyś powiem na scenie, wielokrotnie powtarzam je 
w myślach, gdy z Nią rozmawiam, nie: bardziej mówię, 
opowiadam, czasem „do Niej” płaczę...

Wciąż, choć dużo rzadziej niż kiedyś, mam odruch, 
by do niej zadzwonić. Pamiętam, gdy zdecydowałem się 
w końcu skasować Jej numer, bo obsesyjnie się w niego 
wpatrywałem czytając na nowo te same SMS-y... Stało się 
coś dziwnego – telefon się zawiesił na jakieś pół godziny, 
nie reagował na żaden przycisk, żadne działanie – tylko, 
jak niewiarygodny dla mnie znak (wierzcie mi – jestem 
bardzo sceptyczny), wyświetlało się na ekranie: „Mama. 
Usunąć kontakt?”.

Najgorsze były pierwsze tygodnie. W dzień Jej śmierci 
grałem „Niżyńskiego”, nie pamiętam jak, wiem tylko, że 
zrobiłem to dla Niej, bo dwa dni wcześniej, gdy rozma-
wialiśmy, obiecałem Jej, że zagram i dopiero potem przy-
jadę znów do Gdyni. Dzień po pogrzebie bawiłem ludzi 
w „Ławeczce na Piotrkowskiej” – podobno skutecznie, 
nie pamiętam, wszystko działo się jakby na „autopilo-
cie”. Przychodziły momenty, że musiałem pojechać na 
cmentarz... nagle... Brałem taksówkę – z pracy, czy skąd-
kolwiek... jakby mnie wołała... Ale to ja wołałem, to ja 
krzyczałem strasznie – z tej pustki, z wyrwy, z braku... 
tak bolesnego, że nie zagłuszało go ani wino, ani rozmo-
wy z przyjaciółmi.

Nasza relacja nigdy nie byłam idealna, dałem jej nieźle 
w kość jako nastolatek, na studiach też jeszcze nie byłem 
wymarzonym synem, ale potem, wraz z pracą nad sobą, 
dojrzewała we mnie świadomość, że to, co jej wyrzuca-
łem, było bezpodstawne... Bo Mama nie była szczególnie 
wylewna, nie mówiła o uczuciach, ale kochała każdym 
czynem, każdą troską czy lękiem o mnie. I wiem, że wy-
rwałaby sobie płuco, gdyby mnie to pomogło oddychać.

Zostaliśmy z Tatą sami. Jej brak jest wciąż tak fizycznie 
odczuwalny... Wciąż staram się jeszcze nie oglądać Jej zdjęć 
czy filmów z rodzinnych imprez, wciąż, gdzieś głęboko 
w sobie, nie mogę uwierzyć, że ta silna, przebojowa kobie-
ta zgasła zaledwie w kilka tygodni. Wciąż też sobie wy-
rzucam, czego nie zrobiłem, jak mogłem pomóc bardziej… 
Wciąż też myślę o tym przedostatnim dniu Jej życia, kiedy 
Ją przytulałem wiedząc o tym, o czym Ona nie wiedziała 
do końca, myśląc że to tylko chwilowe pogorszenie, że nie 
dałem jej do zrozumienia, nie powiedziałem jak bardzo 
jest ważna, najważniejsza, jak bardzo kocham... Skasowa-
łem Jej numer. Nie oglądam zdjęć. Tata sprzedał mieszka-
nie i przeprowadził się do Łodzi. Działam, gram, znów się 
śmieję, znów rzuciłem palenie... Ostatnio za rzadko jeżdżę 
na cmentarz, ale cały czas jest ze mną, nawet fizycznie... 
Jej podpis, imię, wytatuowałem sobie na sercu, bo czu-
łem, że muszę... choć taki erzac Jej obecności... Często też 
mi się śni... Nawet ostatnio, choć pierwszy raz inaczej... 
Nagle cofam się w czasie do lat 60. i spotykam Ją – Krysię, 
uśmiechniętą nastolatkę z długimi włosami. Patrzę na nią 
i mówię: „Nie znasz mnie, ale kiedyś będę twoim synem”. 
A ona: „Wiem... nie mogę się doczekać”. l

Felieton o Krysi
Monika A. Kern

Wspomnienie

Monika A. Kern – CEO AHAVA PR

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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Powiem to wprost i bez zbędnych ozdobników – nie 
znoszę listopada. To najgorszy miesiąc w roku. Za-
wsze dłuży mi się niemiłosiernie, pogoda słaba, wie-
czory zaczynają się wczesnym popołudniem.

A jednak to miesiąc wyjątkowy, skłaniający do reflek-
sji i zadumy. W mojej rodzinie scenariusz listopadowych 
dni rozpisany jest na dwa odejścia: pierwszego listopada 
mojego dziadka Aleksandra Kern i dwudziestego dzie-
wiątego – Taty. 

I tak co roku rytm kolejnych dni wyznaczają wspo-
mnienia, opowieści, anegdoty. Pewnie niewielu wie, że 
Ojciec mój prócz wykonywania zawodu adwokata uwiel-
biał pisać. Pisał nie tylko pisma procesowe, czy „branżo-
we” artykuły, ale tworzył mnóstwo tekstów literackich, 
piosenek i limeryków. 

W latach siedemdziesiątych założył razem ze swoimi 
przyjaciółmi adwokatami kabaret „Panów w średnim 
wieku”. Naturalnie nazwa nawiązywała do „najwięk-
szego wydarzenia kulturalnego czasów siermiężnego 
PRL-u” czyli Kabaretu Starszych Panów. 

Porządkując jakiś czas temu na okoliczność przepro-
wadzki stare dokumenty natrafiłam na teczkę, jakich 
w naszym domu było wiele, bo w nich zawsze Tata 
przechowywał akta spraw. W tej konkretnej znalazłam 
spisane teksty jednego z takich kabaretowych wieczo-
rów. Oczywiście wszystko napisane na maszynie (tak to 
dźwięk, który towarzyszył mi przez całe dzieciństwo), 
trzynaście kartek, na których pozostały teksty piosenek 
i narracja do występu, który jeśli dobrze pamiętam od-
był się na okoliczność odejścia na emeryturę przyjaciela 

Taty – nieodżałowanego, wybitnego adwokata Karola 
Głogowskiego.

Prolog zaczyna się tak: „Po raz drugi w dziejach naszej 
społeczności, na tych salach nasz kabaret się rozgościł. 
Na historii tkwimy kartach tak czy owak. Janusz Jener, 
Andrzej Kern i Jerzy Nowak (...) Jeśli program ten wypad-
nie wręcz fatalnie, będzie długo o czym mówić w „Te-
atralnej”. I rozważać kto się gorzej prezentował: Janusz 
Jener, Andrzej Kern czy Jerzy Nowak”.

Oprócz zabawnych tekstów piosenek zapiski zawiera-
ją całą gamę anegdot z życia łódzkiej rady adwokackiej, 
poszczególnych przedstawicieli palestry oraz mnóstwo 
gagów. Dzięki drobiazgowo prowadzonej narracji do-
wiedzieć można się o takiej oto historii: „Gdy pełniłem 
obowiązki sekretarza Rady Adwokackiej do moich m.in. 
obowiązków należało pisanie nekrologów. Treść ich 
najczęściej była podobna – żegnamy doświadczonego 
prawnika i oddanego kolegę itp. A przy okazji powstawa-
ły nagrobki „do szuflady”. Oto kilka z nich: – „Strzelisty 
marmur do góry się wznosi, byście o iksie nie zapomnieli. 
W nieutulonym zostawił on żalu, przyjaciół i ... wierzycie-
li” albo taki: „Gdy rankiem śmierć przybyła, która nikogo 
nie minie – zapytał czy wypada o tak wczesnej godzinie”.

Pozostając w melancholijnym nastroju pożegnam się 
z Szanownymi Czytelnikami jeszcze jednym tekstem 
Ojca, który już na zawsze kojarzyć mi się będzie z listopa-
dową zadumą: „Czym jest śmierć? Jest słowem już wypo-
wiedzianym, które nigdy nie zostanie powtórzone. Jest 
pustym dźwiękiem z klawiatury fortepianu, w którą już 
nikt nie uderzy. Śmierć to ... odejście przyczyny.” l
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Małgorzata Wojdal

W rytmie Łodzi

Małgorzata Wojdal – choreograf, reżyser pokazów i projektant mody i wnętrz, home stagerka 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Projektowania Ubioru, laureatka 
międzynarodowego konkursu dla projektantów Złota Nitka. Właścicielka Agencji Kreatywno-Eventowej 

Lilla House Event Studio. Założycielka pracowni projektowania wnętrz i home stagingu Lilla Home. 
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Nasze życie polega na relacjach… To one są zwierciadłem, 
w którym się przeglądamy i mostem, przez który docho-
dzimy do prawdy. Czasem są zwyczajnym głosem roz-
sądku lub subiektywnej prawdy, ale w obu przypadkach 
pomagają „złapać” dystans.

Kilka dni temu siedząc z moim przyjacielem z Krako-
wa, w jednej z łódzkich restauracji i rozkoszując się śnia-
daniem złożonym z past w klimacie śródziemnomor-
skim, pysznych warzyw i chrupiącego pieczywa, zalała 
mnie, wielka jak tsunami, fala przemyśleń. To był ostatni 
dzień Festiwalu Światła, więc większość stolików wokół 
oblegali cudzoziemcy, którzy przyjechali wziąć udział 
w trzydniowym spektaklu bajkowych iluminacji. Za 
oknami mijały nas grupy przechodniów, robiących zdję-
cia elewacjom kamienic na Piotrkowskiej. Kołysał nas 
gwar rozbawionych głosów ludzi, którzy spędzali w Ło-
dzi weekend w europejskim stylu.

Mój przyjaciel jeszcze kilka lat temu przyjeżdżając do 
naszego miasta, odczuwał niewytłumaczalną niechęć do 
tych podróży. Każda wizyta w Łodzi kończyła się jakimś 
bliżej nieokreślonym stanem chorobowym. I tej słonecz-
nej niedzieli, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji.

Mój rozmówca przyznał, z pewnego rodzaju niedowie-
rzaniem, że czuje się po weekendzie spędzonym w Łodzi, 
jak po wakacjach. Opowiedział mi o piękniejących kamie-
nicach, magicznych lokalach znajdujących się w ukrytych 
podwórkach, o artystycznej atmosferze i spokoju, który 
jest trudny do odnalezienia w innych dużych miastach 
Polski. Siedzieliśmy skąpani w „ciszy” własnych myśli 
i obserwowaliśmy turystów pstrykających selfie.

I tu, wcześniej opisane tsunami, wdarło się do mojej 
świadomości, pozostawiając obraz pełen zniszczeń. Jak 
to możliwe, że potrzebowałam tego spotkania, tej rozmo-
wy, tego punktu odniesienia i pomostu do rzeczywisto-
ści, żeby dostrzec coś, co rozgrywa się na moich oczach 

każdego dnia? Jak mogłam przegapić spektakl przemian 
i nie docenić ich wielkości? Z bólem muszę dodać, że nie 
jestem odosobnionym przypadkiem. W naszej zbiorowej 
świadomości zakorzeniła się wizja Łodzi jako miasta 
porzuconego, wizja „łodzi” niby kolebiącej się gdzieś na 
falach przemian, ale bardziej tonącej, niż zmierzającej 
do brzegu. Latami narzekaliśmy, uciekaliśmy do innych 
destynacji i obrastaliśmy w kolejne skorupy prowincjo-
nalnych kompleksów. 

Okazuje się, że po latach obcowania i nasiąkania ta-
kimi schematami, nawet świadomy umysł potrzebował 
zewnętrznego impulsu, żeby zmierzyć się z rzeczywisto-
ścią. Łódź mozolnie dźwiga się z czasów „porzucenia”, ale 
pięknieje z klasą i z dumą. Zmieniły się łódzkie kamie-
nice, deptaki, powstały woonerfy, parki kieszonkowe, 
a zrewitalizowane obiekty jak EC1, zachwycają swoim 
pięknem i architekturą. I nie jest to fatamorgana, a realne 
zmiany, które doceniają obywatele świata. 

Przeczytałam ostatnio o syndromie Paryża, na który 
zapadają turyści odwiedzający stolicę Francji. Okazuje 
się, że przechodzą załamanie nerwowe, na skutek rozdź-
więku między fantastyczną wizją Miasta Świateł, a tym, 
czym Paryż jest naprawdę (brudne ulice, zanieczyszczo-
ne powietrze, brzydota wielkich osiedli, stare, obdrapa-
ne metro i autobusy). Może uda nam się doprowadzić do 
sytuacji, w której mówić się będzie o syndromie Łodzi, 
ale w zupełnie innym wydaniu. Torpedujmy nieświado-
mych przyjezdnych cudowną atmosferą miasta, poka-
zujmy im ukryte oblicze naszych ulic, zapraszajmy do 
udziału w festiwalach, imprezach kulturalnych, sami 
twórzmy i napędzajmy się do działania. Dostrzegajmy 
zmiany, kibicujmy im, angażujmy się w rozkwit Łodzi. 
Nie zachowujmy się jak lunatycy, których jest w stanie 
wybudzić ze snu jedynie jakiś zewnętrzny głos. To my 
jesteśmy rytmem tego miasta… l



Lubię patrzeć, jak świat 
zmienia się wokół

Została aktorką, choć miała być dentystką. Lubi, gdy dużo się dzieje. Nie 
robi planów, bo jest jej smutno, gdy nie wychodzą. Angażuje się w wiele 
społecznych projektów. Rozmawiamy z Agnieszką Więdłochą, aktorką 

Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, gwiazdą filmową, kobietą sukcesu.
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LIFE IN. Łódzkie: Podobno jak Pani pracuje, to zapomina, 
o całym świecie?
Agnieszka Więdłocha: To prawda. Ostatnimi czasy mam 
bardzo dużo projektów na głowie, ale nie narzekam.

A z tego, co wiem, dzieje się sporo?
Tak. Pracuję nad nowym filmem, ale nie mogę jeszcze 
zdradzić, co to za produkcja. Po naszej rozmowie biegnę 
szybko na przymiarkę kostiumów. Jak Pani widzi i słyszy 
– telefon bez przerwy dzwoni (śmiech), już na mnie czeka-
ją, a za chwilę jeszcze spektakle i wyjazdy. W tym szaleń-
stwie musiałam się odnaleźć. Takie cygańskie życie. Cią-
gle w ruchu. Ale w życiu aktora bywa też cisza, nic się nie 
dzieje, nikt nie dzwoni, nie ma prób – to jest trudniejsze.

Nie tylko projekty filmowe i teatralne Panią pochłaniają, 
zdecydowała się Pani na udział w projekcie promującym 
Fundusze Europejskie w Łódzkiem pod hasłem 
Zmieniamy Łódzkie. 
Niektórzy zadają sobie pytanie, po co ja się w to zaangażowa-
łam. A odpowiedź jest niezwykle prosta – to jest ważny pro-
jekt. Dzięki Funduszom Europejskim zmienia się każdego 
dnia nasze otoczenie, powstają nowe drogi, budynki zyskują 
nowy blask, starym zrujnowanym fabrykom przywraca się 
nowe życie, a przedsiębiorstwa mogą inwestować w nowe 
linie produkcyjne. Dla mnie najważniejsi, jak w każdych 
działaniach, są ludzie. Cieszę się, że moja przyjaciółka dzię-
ki unijnemu wsparciu może rozwijać swoją firmę, że mamy 
powracające na rynek pracy mogą zakładać takie biznesy, 
które pozwolą im pogodzić obowiązki zawodowe z rodzin-
nymi. Dzisiaj, słysząc wiele miłych słów, już wiem, że dobrze 
zrobiłam angażując się w ten projekt. 

Miłe słowa skąd płyną?
Od przyjaciół, znajomych, przypadkiem spotkanych prze-
chodniów. Mówią – to fantastyczne, że ludzie znani, którzy 
budzą zaufanie społeczne angażują się w tego typu działania, 
zachęcają do działania w regionie, z którego pochodzą, z któ-
rym się utożsamiają. 

Jak by mnie Pani w kilku zdaniach zachęciła 
do skorzystania z unijnych funduszy.
Proszę zrobić sobie mały spacer po Łodzi, wybrać się na 
Dworzec Łódź Fabryczna, do EC1, ms2, Fabryki Sztuki, 
Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Filmowej, Teatru Jaracza 
i zobaczyć jak się zmieniły, jak wypiękniały, właśnie dzięki 
unijnym funduszów. Wymieniałam zaledwie kilka miejsc 
z niezwykle długiej listy. Polecę też rozmowę z przedsię-
biorcami, zarówno tymi dużymi, jak i tymi, którzy dopiero 
startują z własnym biznesem, i gdyby nie unijne wsparcie, 
pewnie nigdy by ich nie założyli. Do niedawana sama ze 
zdziwieniem przyglądałam się tym, jak to mówiłam dziw-
nym tabliczkom informującym o projektach za unijne pie-
niądze. Nie rozumiałam, po co one w ogóle są stawiane. Te-
raz wiem, że warto pokazywać, ile pieniędzy przeznaczyło 
się na daną inwestycję i co z tego fajnego wyszło. Kiedy to 
sobie uświadomiłam, tabliczki nagle przestały mi przeszka-
dzać. Powinniśmy mądrze korzystać z unijnego wsparcia. 
Projekt Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi 
to także szereg bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców, 

liczne kampanie zdrowotne, innowacyjne start-upy. W ten 
projekt zaangażowało się wiele wspaniałych osób, które 
po ludzku, łódzku i dla każdego – przybliżają zagadnienia 
związane z unijnymi funduszami. Warto śledzić profil na FB 
– Zmieniamy Łódzkie i zaglądać na stronę www.rpo.lodzkie.
pl. A sukces zapewne będzie w zasięgu ręki. 

Ja też jestem przekonana, że dzięki funduszom można 
odnieść sukces na wielu płaszczyznach i cieszę, że to 
właśnie Pani promuje ten projekt, bo właśnie Panią 
postrzegam jako kobietę sukcesu. Jak smakuje sukces? 
Jest Pani rozpoznawalna, gra w wielu produkcjach. Nie 
każda aktorka ma takie możliwości w tak młodym wieku.
Staram się w życiu cieszyć z tego, co mam i co przynosi mi los, 
bo zdaję sobie sprawę, że kolejnego dnia wszystko może się 
wywrócić. Życie jest nieprzewidywalne, a ja jestem napraw-
dę szczęśliwa z tym, co mam. Oczywiście zawsze chce się wię-
cej, szczególnie w przypadku artystów, którzy nigdy nie są 
zaspokojeni, ale te ambicje nie przeszkadzają mi cieszyć się 
tym, co tu i teraz. Nawet napędzają do kolejnych działań, bo 
ostatnie, czego bym chciała, to powiedzieć sobie, że osiągnę-
łam sukces i nie muszę już o nic więcej walczyć. Mam poczu-
cie, że jutro może przydarzyć się coś jeszcze lepszego, dlatego 
warto być w gotowości (śmiech).

A nie ma Pani takiego wrażenia, że teraz po prostu mamy 
modę na Agnieszkę Więdłochę?
O Boże, mam nadzieję, że nie, bo z jednej strony brzmi to 
okropnie, a z drugiej moda szybko mija. Mam takie poczucie, 
że w moim zawodzie, tak samo jak w biznesie, jeśli osiągnie 
się już pewien poziom, to trzeba robić wszystko, by go utrzy-
mać i zdobywać kolejne cele. Nie wolno wtedy stać w miejscu. 
Ten trudniejszy zawodowy okres mam już za sobą, teraz może 
być tylko lepiej. Uświadomiłam sobie swoje potrzeby, szybciej 
i łatwiej podejmuję decyzje, nie rozgrzebuję, nie zastanawiam 
się zbyt długo. Chciałabym dużo grać i angażować się w różne 
interesujące projekty, bo bardzo lubię swoją pracę. 

Doszła Pani do takiego momentu, że nie musi pojawiać 
się na castingach, tylko producenci sami proponują role? 
Tak się dzieje, ale na castingi też chodzę. Łatwo zaszufladko-
wać aktora, stwierdzić, że na pewno w czym innym nie będzie 
dobry. Aktorowi trzeba dać szansę i pozwolić, dać się zasko-
czyć. Ja też kiedyś siebie nie widziałam w komedii, a tymcza-
sem okazało się, że radzę sobie zupełnie nieźle i nawet po-
trafię być zabawna (śmiech). Dzięki temu zagrałam w trzech 
częściach „Planety singli”. 

Jak to trzech? Dopiero do kin wchodzi druga część.
Tak, 5 listopada wchodzi na ekrany druga cześć, a już w lutym 
przyszłego roku trzecia. Więc będzie mnie sporo wszędzie, ale 

Dla mnie najważniejsi, jak w każdych 
działaniach, są ludzie. Cieszę się, że 
moja przyjaciółka dzięki unijnemu 

wsparciu może rozwijać swoją firmę
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mam nadzieję, że nikomu nie będę „wyskakiwała z lodówki”. 
Tak się dzieje u aktorów, że jak jest praca, to jest jej naprawdę 
sporo i z niektórych projektów trzeba nawet rezygnować i to 
bywa bolesne, ale są momenty, że jest się totalnie bezrobotnym.

I co się wtedy czuje jak telefon nie dzwoni?
Oj, proszę mi wierzyć, to nie jest miłe uczucie. W głowie poja-
wiają się myśli, że jestem bezwartościowa, że nikt mnie nie 
chce. I tu wcale nie chodzi o to, że czuję wtedy, że jestem bezna-
dziejna, bardziej boli to, że nikt mnie nie potrzebuje. Oczywi-
ście ten telefon może zadzwonić w każdej sekundzie i trzeba 
mieć do tego zdrowe podejście. W tym zawodzie tak naprawdę 
mało zależy ode mnie. To nie ja tworzę dany projekt, to nie ja 
dobieram do niego zespół. To mnie do niego zapraszają i dopie-
ro wówczas zaczynam pracę nad graną postacią. Aktor powi-
nien mieć duży wpływ na rolę, na budowanie postaci.

Nie jest tak, że reżyser narzuca aktorowi swoją wizję. 
Jeśli reżyser ma silną osobowość i dokładnie wie, czego chce, 
to doskonale potrafi poprowadzić aktora za rękę, a on wte-
dy chętnie się poddaje. To są fascynujące sytuacje. Bardzo 
lubię pracować z Mariuszem Grzegorzkiem, bo on zawsze 
ma w głowie całą swoją wizję, ale daje niesamowitą wolność 
aktorowi i jest bardzo otwarty na wszelkie pomysły. To taki 
układ idealny, kiedy reżyser wie, a aktor pozwala sobie na 
błędy, na próbowanie, na rozmyślanie. 

Gdzie się Pani czuje najlepiej na planie filmowym, 
serialowym czy na teatralnej scenie?

To wszystko zależy od projektu i ludzi biorących w nim 
udział. Lubię i teatralną scenę, i plan filmowy. Grywam też 
w serialach, w których mogę dostrzec, jak dana postać roz-
wija się z odcinka na odcinek. To jest niesamowite wyzwanie 
dla aktora, tak rozsiąść się w tej swojej roli. A teatralna scena 
jest zupełnie inna. Ale i tu kiedy aktorowi trafi się zły scena-
riusz, to potem kilka razy w miesiącu musi się z nim mierzyć. 

Czyli w teatrze nie mówi Pani, że rola jej nie odpowiada?
W teatrach komercyjnych, w których gram – Polonia i IMKA 
– takie rzeczy się zdarzają, w łódzkim Teatrze im. Jaracza, 
w którym jestem na etacie i stanowię część zespołu, nigdy mi 
się to nie zdarzyło. Choć była taka rola, że na początku mia-
łam wielką ochotę powiedzieć – nie. W tej sztuce dostałam 
dosłownie 6 słów do powiedzenia, a jak wiadomo aktorzy 
lubią słowo. Pocieszałam się, że moi koledzy dostali niewiele 
więcej (śmiech). „Komediant” w reż. Agnieszki Olsten oka-
zał się niezwykłą przygodą, wspaniałą podróżą w głąb sie-
bie i sukcesem, więc to jest przykład na to, że warto czasem 
mimo przeciwności posłuchać intuicji.

Największe aktorskie wyzwanie jeszcze przez Panią?
Tak. Chciałabym zagrać w filmie o tematyce społecznej, ta-
kim, który na długo zapada w pamięci, takim który potrafi 
zmienić punkt widzenia – jak chociażby „Plac Zbawiciela”. 
Opowiada on autentyczną historię rodziny mieszkają-
cej na warszawskim Placu Zbawiciela. Pogrążone w fru-
stracjach i wzajemnych pretensjach relacje zamieniają 
się w okrucieństwo i wrogość. Utrata szans na zmiany, 

Agnieszka Więdłocha
 l Jeszcze na studiach otrzymała dużą rolę – Leny w serialu 

„Czas honoru”. W 2009 roku ukończyła Szkołę Filmową i została 
zaangażowana w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi, w którym gra 
do dziś. Zagrała w wielu serialach, m.in. „Lekarzach”, „Klubie sza-
lonych dziewic”, „M jak miłość”, „Powiedz tak”, „Komisarzu Aleksie”. 
Na swoim koncie ma wiele ról filmowych, w tym uroczej wciąż 
poszukujące miłości Ani, nauczycielki muzyki, którą zagrała w trzech 
seriach „Planety Singli” w reż. Mitji Okorna. Na kinowych ekranach 
podziwialiśmy ją także w filmach: „Syberiada Polska”, „Po prostu 
przyjaźń”, „Gotowi na wszystko. Exterminator” i „Kobieta sukcesu”.

 l W Teatrze Jaracza występuje w spektaklach „Komediant” 
w reż. Agnieszki Olsten oraz „Czarownice z Salem” w reż. Mariu-
sza Grzegorzka – premiera w 2017 roku. Za rolę Abigail Williams 
w tym ostatnim, została ponownie nagrodzona Złotą Maską za 
najlepszą rolę teatralną sezonu. Pierwsze nagrody otrzymała 
w 2010: Złotą Maskę za najlepszy debiut w sezonie artystycz-
nym 2009/2010 (za kolejne role w Teatrze im. S. Jaracza w Ło-
dzi – Lei w spektaklu „Dybuk” w reż. Mariusza Grzegorzka, Olgi 
w spektaklu „Nad” w reż. Waldemara Zawodzińskiego, Rachel 
w spektaklu „Survival” w reż. Barbary Sass) oraz Srebrny Pierścień 
za najlepszą kreację aktorską sezonu w Łodzi (Lea w „Dybuku”). 
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brak zrozumienia między małżonkami prowadzi do roz-
padu rodziny. Działam w łódzkiej fundacji „Kolorowy 
świat” i na co dzień stykam się z problemami, jakie doty-
kają rodziny dzieci niepełnosprawnych, ich problemy są 
równie poruszające. I właśnie w filmie o takiej tematyce, 
pokazującym z jakim przeciwnościami losu każdego dnia 
borykają się te rodziny, chciałabym zagrać.

Pani dość często angażuje się w różnego rodzaju 
działania społeczne, staje w obronie praw kobiet.
Zdecydowanie, jeśli trzeba będzie wyjdę na barykady. Nie 
wiem skąd się we mnie wzięła ta chęć pomagania i angażo-
wania w różne projekty, po prostu mam wrażenie, że jedni 
ludzie to mają, inni nie. Czasem ludzie nie robią nic i to też 
trzeba zrozumieć. Jeśli widzę, że komuś dzieje się krzywda, 
wiem, że muszę pomóc. Teraz zaangażowałam się w projekt 
realizowany przez Fundację Pegasus, pomagającą koniom. 
Tworzymy kalendarz, który potem zostanie zlicytowany, 
a dochód zasili konto fundacji. Ja nie mam problemu, żeby 
spytać o to, czy można pomóc i wiem, że po prostu warto po-
magać. Później jest człowiekowi łatwiej na duszy i w życiu.

Zapewne milej się robi na duszy, kiedy wpada Pani do 
Łodzi, do rodziny.
W Łodzi bywam bardzo często, pracuje tu w teatrze, mam tu 
najbliższych przyjaciół, odwiedzam rodziców i dziadków.

... i pewnie brata, z którym się Pani w dzieciństwie bardzo 
kłóciła. Teraz też tak jest?
Dorośliśmy i już się nie kłócimy, nie bijemy, ale potrafimy 
sobie powiedzieć niemiłe słowa. Mamy ze sobą dobry kon-
takt i wiemy, że możemy w każdej sytuacji na siebie liczyć. 

Od zawsze chciała Pani być aktorką? Bo babcia, 
stomatolog marzyła, by poszła Pani w jej ślady. 
Przyszło mi to do głowy dopiero w klasie maturalnej, kiedy 
byłam zmęczona ścisłymi przedmiotami. Dla odprężenia 
zaczęłam chodzić na zajęcia z dobrego mówienia do świętej 
pamięci profesora Aleksandra Benczaka, który wykładał 
wiersz na wydziale aktorskim. To on powiedział, że koniecz-
nie powinnam spróbować dostać się na wydział aktorski. 
Wierzył we mnie bardziej, niż ja w siebie wierzyłam. Pomy-
ślałam: dlaczego nie? Mieszkam w Łodzi, Szkoła Filmowa jest 
blisko. Chcę być dentystką, więc jeśli się nie dostanę na aktor-
ski, to będę leczyć nie ludzkie dusze, a zęby. 

Czy aktorstwo wiąże się z jakimś poświęceniem?
Wydaje mi się, że w każdym zawodzie trzeba coś poświęcić. 
Aktorstwo to taka praca 24 godziny na dobę, bo trudno za-
pomnieć o postaci, wrócić do domu i udawać, że nie grało się 
tych emocji. Szczerze mówiąc, wolę skupiać się na tym, co się 
w tym zawodzie zyskuje. Przede wszystkim właśnie bogac-
two emocji, których sama bym sobie nie zaserwowała. Dzięki 
aktorstwu przeżywam emocje różnych ludzi, doświadczam 
bardzo ciekawych stanów. To fascynujące.

Lubi Pani marzyć?
Nigdy nie robiłam planów, bo gdy nie wychodzą, to jest bar-
dzo smutne. Nie lubię wyprzedzać teraźniejszości, nie lubię 
nawet, gdy coś mi się śni, od razu wyrzucam to z pamięci. 

Na koniec zapytam o ulubione miejsca w Łodzi.
Uroczysko Lublinek, to takie miejsce przy łódzkim lotni-
sku, gdzie doskonale odpoczywam. Lubię też OFF Piotr-
kowską, takiego fantastycznego miejsca, nie znalazłam 
nigdzie na świecie, a podróżuję sporo. Uwielbiam też park 
Śledzia, teraz sobie uświadomiłam, że dawno tam nie by-
łam, czas nadrobić zaległości. l

Rozmawiała Beata Sakowska 
Zdjęcia: Izabela Urbaniak (sesję zdjęciową zrealizowano w EC1)
Make-up: Kamila Lewandowska
Stylizacje własne, swetry, bluza – NUBEE, 
top bawełniany – HELLO MORNING
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LIFE IN. Łódzkie: Dwa salony, dwie marki samochodowe 
Audi i Volkswagen, tysiące klientów, setki sprzedanych 
samochodów – co jest najważniejsze w zarządzaniu taką 
firmą, jak salon samochodowy? Szczególne kompetencje, 
doświadczenie, znajomość rynku, wyczucie potrzeb 
klientów?
Sebastian Uciński: Najważniejszy jest zespół. Bez świado-
mego i ukierunkowanego na sukces zespołu ludzi, z którymi 
mam przyjemność pracować, trudno byłoby osiągać zamie-
rzone cele. Pracujemy w dużej, budowanej przez wiele lat 
organizacji, z której bogactwa doświadczeń możemy czerpać 
każdego dnia. Każdy z nas odpowiada za fragment tej organi-
zacji, w taki sposób, jakby odpowiadał za swój mały biznes, 
co z jednej strony gwarantuje dużą swobodę w podejmowa-
niu decyzji, z drugiej mobilizuje do wypracowywania okre-
ślonych zysków. Zarządzam zespołem managerów, z których 
każdy swoją ścieżkę kariery budował w naszej organizacji, 
czy to jako doradca, mechanik czy handlowiec. To doświad-
czenie, które zdobyli podczas tej pracy, teraz procentuje. Tak 
samo jak procentuje doświadczenie, które zdobyłem podczas 
mojej pracy zawodowej. Zaczynałem jako handlowiec w 1998 
roku, więc branżę znam od podstaw, dzięki czemu potrafię 
przewidywać zachowania rynku i uprzedzać pewne zjawi-
ska, które mogą się wydarzyć. Nie stronię też od pogłębiania 
wiedzy, firma dba o to, by pracownicy brali udział w licznych 
szkoleniach, czytam też wiele branżowych pozycji – książek, 
czasopism, ale nieocenione są własne porażki i sukcesy.

Skoro o nich mowa, to pomówmy o sukcesach.
Stanowisko, które obecnie zajmuję jest moim najwięk-
szym sukcesem. Do grupy Krotoski-Cichy przyszedłem 
jako kierownik działu handlowego Volkswagena. Dział 
praktycznie nie funkcjonował, musiałem zbudować go od 
nowa i udało się, co zaprocentowało awansem na obecnie 
piastowane stanowisko dyrektora. 

W rankingu najlepszych dealerów samochodowych 
w Polsce Grupa Krotoski-Cichy po raz czwarty z rzędu 
znalazła się na pierwszym miejscu listy TOP50, 
przygotowywanej przez DCG Dealer Consulting. Czy ten 
sukces, to zasługa popularności sprzedawanych przez 
Was aut, czy też coś innego wpływa na te osiągnięcia? 
Popularność sprzedawanych przez nas marek, bez wąt-
pienia przyczynia się do tego sukcesu, ale proszę pa-
miętać, że Grupa Krotoski-Cichy, nie jest jedyną, która 
w Polsce sprzedaje samochody marki Audi i Volkswa-
gen. Myślę, że sukces ten zawdzięczamy nie tylko umie-
jętności dostosowania się do bieżących potrzeb rynku, 
ale przede wszystkim bardzo dobrej organizacji naszej 
firmy. Mnogość naszych salonów, powoduje, że jesteśmy 
dostępni w całej Polsce i możemy dostarczyć zamówione 
samochody o wiele szybciej niż konkurencja. Tak samo 
jest z serwisowaniem samochodów – naszym klientom 
zapewniamy doskonałą, ale przede wszystkim bardzo 
szybką obsługę serwisową. 
Niezwykle istotny jest dla nas także wysoki poziom obsłu-
gi naszych klientów, zarówno flotowych jak i indywidu-
alnych, a na lokalnych rynkach konkurujemy znacznie 
większą dostępnością produktów. Dzięki temu, że mamy 
w kraju wiele salonów, które posiadają wspólne magazy-
ny, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz han-
dlowiec będzie mógł od ręki zaoferować taki produkt, 
jakiego właśnie klient szuka. 
Naszą siłą są również działy zajmujące się sprzedażą sa-
mochodów używanych. Przypomnę tylko, że nasza grupa 

Klucz do sukcesu? 
Dobra organizacja pracy 

i dostosowanie się do rynku
O tym, skąd się bierze popularność samochodów z grupy Volkswagena, kiedy do 

salonów Krotoski-Cichy przychodzi najwięcej klientów, dlaczego zamiast kupować 
samochody wolimy płacić za ich użytkowanie oraz o elektrycznych modelach Audi 

opowiada Sebastian Uciński, dyrektor salonu Audi i Volkswagen Krotoski-Cichy Łódź. 

Niezwykle istotny jest dla nas także 
wysoki poziom obsługi naszych klientów, 
zarówno flotowych jak i indywidualnych, 

a na lokalnych rynkach konkurujemy 
znacznie większą dostępnością produktów
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Salon Audi Krotoski-Cichy Łódź
ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź
tel.: 42 677 17 00 
salon.audi.lodz@krotoskicichy.com
serwis.niciarniana@krotoskicichy.com
www.krotoskicichy.lodz.audi.pl

Salon Volkswagen Krotoski-Cichy Łódź
ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź
tel.: 42 677 17 00
infovw@krotoskicichy.com
serwis.niciarniana@krotoskicichy.com
www.volkswagenlodz.pl

Na sukces składa się kilka czynników: 
świetnie wyszkolone zespoły handlowe, 
duże pokrycie kraju siecią nowoczesnych 
salonów i oferta finansowa dopasowana 

do potrzeb naszych klientów

rozpoczynała swoją działalność właśnie od sprzedaży aut 
używanych i nadal jest to bardzo silna gałąź handlowa 
w naszych salonach. Tutaj także dajemy klientom do wyboru 
mnogość samochodów, które mamy we wszystkich magazy-
nach i zapewniamy bardzo wysoką jakość obsługi. 
Zapewne czynnikiem decydującym też o tym, że sprze-
dajemy najwięcej nowych aut w Polsce, jest nasza silna 
pozycja na rynku warszawskim, który jest bez wątpienia 
miejscem, w którym koncentruje się największy biznes 
i gdzie zapotrzebowanie na samochody jest największe. 
Dodatkowo intensywnie poszukujemy klientów na ryn-
kach lokalnych, którym zapewniamy bardzo dobrą ofer-
tę finansową i produktową.

Ze względu na wykonywaną pracę na bieżąco obserwuje 
Pan polski rynek motoryzacyjny. Czy w ostatnich latach 
zmieniły się radykalnie preferencje osób kupujących 
samochody, czy cały czas chodzi o to samo – by 
samochód był wygodny, bezawaryjny i dostępny na 
korzystnych warunkach finansowych?
Rynek mocno się zmienił. 20 lat temu, kiedy zaczynałem 
moją przygodę z branżą motoryzacyjną, klienci kupowa-
li bardzo tanie i proste samochody. Wówczas o pierwsze 
miejsce konkurowali Fiat i Daewoo, a Volkswagen był 
gdzieś daleko z tyłu w tej rywalizacji. Na początku mojej 
pracy w firmie Krotoski-Cichy roczne plany sprzedażo-
we dla działu Volkswagen były na poziomie 350 sztuk, 
teraz miesięcznie sprzedajemy ich ponad 150 sztuk. 
Rynek dojrzał, wymagania klientów wzrosły, oczekują 
oni samochodów bardzo dobrej jakości, bezpiecznych, 
wyposażonych w najnowsze systemy wspomagające kie-
rowcę i bardzo ekonomicznych, ale zarazem z dynamicz-
nymi silnikami. Marki luksusowe odnotowują ogromne 
wzrosty już kolejny rok z rzędu, rok do roku o około 30 
procent. To bardzo dobry wynik.
Nasz rynek i wymagania naszych klientów nie różnią 
się już od oczekiwań klientów na rynkach zachodnioeu-
ropejskich. Jeszcze kilka lat temu walka pomiędzy pro-
ducentami skupiała się na tym, kto da większe rabaty, 
dzisiaj liczy się to, kto zaoferuje lepsze raty. Klienci nie 
kupują już aut za gotówkę, coraz częściej decydują się na 
nowoczesne rozwiązania finansowe, polegające na pła-
ceniu za użytkowanie samochodu. Po określonym czasie 
oddają auto i zastępują kolejnym kupionym na takich sa-
mych zasadach. Dzięki temu rozwiązaniu sprzedajemy 
samochody znacznie droższe niż kilka lat temu. Oczywi-
ście oprócz oferty korzystnych rozwiązań finansowych 
liczy się także jakość obsługi, za którą często klienci są 
w stanie zapłacić więcej.

Salony samochodowe, to miejsca, gdzie auta kupują 
przede wszystkim klienci indywidualni. Ale Grupa 
Krotoski-Cichy sprzedaje również samochody firmom. 
Jak ważną częścią Państwa działalności jest sprzedaż 
samochodów tej grupie klientów?
Jak już wcześniej wspominałem bardzo duża liczba na-
szych samochodów jest sprzedawana klientom flotowym, 
jest to 60 procent naszej sprzedaży. Jednak różnie się to 
kształtuje na poszczególnych rynkach. W Warszawie zde-
cydowana większość aut trafia do klientów flotowych, 

w Łodzi większość aut nadal trafia do klientów indywidu-
alnych, a flota stanowi około 40 procent całej sprzedaży, 
ale jest to sytuacja wyjątkowa w naszej grupie.

Volkswagen to jedna z najczęściej wybieranych 
przez firmy marek. Po ośmiu miesiącach tego roku 
zajmuje trzecie miejsce w rankingu rejestracji nowych 
samochodów w Polsce. W tym czasie sprzedano ponad 
18 procent samochodów więcej niż w ubiegłym roku. 
Co przyczyniło się do takiego wyniku? Popularność 
konkretnych modeli, zmiana oferty dla firm?
Na sukces składa się kilka czynników, o których wcze-
śniej już wspomniałem, świetnie wyszkolone zespoły 
handlowe, duże pokrycie kraju siecią nowoczesnych 
salonów i oferta finansowa dopasowana do potrzeb 
naszych klientów. Najważniejszy jest jednak doskonały 
produkt i bardzo szeroki wachlarz wyboru opcji, po-
zwalający na idealne dostosowanie samochodu zarów-
no do potrzeb wymagającego klienta detalicznego, jak 
i klienta f lotowego. Nasza marka nie ogranicza klienta, 
nie zmusza go do zbędnych kompromisów, to właśnie 
mocno wyróżnia nas na rynku i sprawia, że Polacy tak 
chętnie kupują nasze samochody. 

Z roku na rok rośnie liczba salonów samochodowych 
w Łodzi i województwie. To musi prowadzić do coraz 
większej rywalizacji o klienta. Co w ofercie salonów, 
oczywiście oprócz marki samochodu, najbardziej 
przyciąga klientów – wyprzedaże roczników i promocje 
cenowe, dobre warunki kredytowe i korzystny leasing, 
czy gwarancja i oferowany serwis posprzedażowy?
Myślę, że wszystkie te czynniki skutecznie mobilizują klien-
tów do odwiedzania salonów. Oczywiście największy ruch 
widać w momencie, gdy ogłaszamy wyprzedaż rocznika 
marki Volkswagen. Mam wrażenie, jakby wszyscy klienci 
indywidualni czekali właśnie na ten moment, a tymczasem 
przez cały rok w naszych salonach pojawiają się naprawdę 
ciekawe oferty. Dodam, że takie zjawisko można zauważyć 
tylko na polskim rynku. Producenci aut już się do tego przy-
zwyczaili i wiedzą doskonale, że to idealny moment na zdo-
bycie dobrej pozycji w rankingu sprzedaży. Kto się nie zdoła 
do tego przygotować może dużo stracić. U nas w tym gorą-
cym okresie aut nigdy nie brakuje, dzięki temu niezmiennie 
znajdujemy się na podium w rankingu sprzedaży. Na magię 
słów „wyprzedaż rocznika” nie reagują klienci flotowi, oni 
w tym czasie zamawiają już auta z nowego rocznika. 

Skoro o wyprzedażach mowa, czy planujecie jakieś 
szczególne promocje? Czy zdradzi Pan, co w salonach 
Krotoski-Cichy będzie hitem sprzedażowym 
na koniec roku?
Trudno przewidzieć, bo ten rok jest wyjątkowo ciekawy. 
Zaledwie skończyła się wyprzedaż roku 2017, zaczęła się 
akcja dostosowywania magazynów do dozwolonych ilo-
ści samochodów posiadających stary rodzaj homologacji, 
więc mieliśmy kolejną falę promocji, a za chwilę wejdzie-
my w okres wyprzedaży rocznika 2018. Sam jestem cieka-
wy jak zachowa się rynek i jak zachowają się producenci. 
Szykowane przez rząd zmiany w przepisach fiskalnych 
i niedostatek niektórych modeli i silników ze względu na 
przedłużające się procesy nowych homologacji mogą spo-
wodować, że wyprzedaż rocznika 2018 będzie wyglądać 
zupełnie inaczej niż do tej pory. 

W ostatnim czasie rozszerzyliście ofertę serwisową. Dziś 
przy Niciarnianej oprócz Audi i Volkswagena do serwisu 
można przyjechać także Škodą. Czy nowy serwis, to 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów? 
Zdecydowanie tak. Autoryzowany serwis Škody działa 
przy ulicy Niciarnianej od czerwca. W chwili obecnej 
koncentrujemy się na klientach, którzy mieszkają w okoli-
cy naszego salonu, ale z czasem będziemy poszerzać ofer-
tę. Jestem pewien, że jakość jaką zapewnia nasz serwis 
spodoba się klientom Škody.

Jak zmieni się rynek motoryzacyjny za kilka lat?
Przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Już do-
stosowujemy salony do sprzedaży takich aut. Na początku 
przyszłego roku w salonie Audi pojawi się w pełni elek-
tryczny Audi e-tron quattro. 

Nie wypada, żebym pytała czy bardziej lubi Pan Audi czy 
Volkswagena. W związku z tym zapytam jakim autem 
codziennie przyjeżdża Pan do pracy? 
Na co dzień jeżdżę Volkswagenem. Emocjonalnie jestem 
bardzo związany z tą marką, moje pierwsze kroki w firmie 
Krotoski-Cichy, jak już wspomniałem, stawiałem w dziale 
sprzedaży detalicznej Volkswagena i to właśnie z tym dzia-
łem osiągałem pierwsze sukcesy, stąd ten sentyment. 

A Pana ulubiony model? 
Volkswagen Passat w wersji kombi. To model skrojony na 
miarę, według moich potrzeb, wyposażony we wszystkie 
opcje, które są ważne dla mojego bezpieczeństwa i bezpie-
czeństwa mojej rodziny. Prezentuje się elegancko, a pakiet 
R nadaje mu delikatnie sportowego charakteru. Jak organi-
zujemy z żoną weekendowe wycieczki bez względu na porę 
roku, nie mamy żadnych problemów z zabraniem wszyst-
kich niezbędnych rzeczy i tych zbędnych też (śmiech).

Zdradzi Pan nam jeszcze jak spędza wolny czas?
Mam go bardzo niewiele i nie będę chyba bardzo orygi-
nalny, po prostu spędzam go z rodziną, z moją żoną, cór-
ką i synem. Bardzo dużo pracuję w tygodniu, a w week-
endy staram się nadrobić stracony czas. Dzięki mojej 
żonie, która organizuje nam rodzinne wycieczki w różne 
ciekawe miejsca, bardzo często spędzamy czas wspólnie 
podróżując, jeżdżąc na rowerach lub zwiedzając. Lubię 
też biegać. To czas, kiedy mogę się odprężyć i przemyśleć 
wiele rzeczy. Wiele ciekawych pomysłów, które później 
udało mi się wdrożyć w firmie wspólnie z kolegami, po-
jawiło się w mojej głowie podczas porannego biegania. 
Bieganie jest bardzo podobne do zarządzania firmą, 
działając systematycznie i konsekwentnie osiąga się 
zaplanowane małe cele, które prowadzą do osiągnięcia 
tego konkretnego i ostatecznego. l

Rozmawiała Beata Sakowska
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LIFE IN. Łódzkie: Prestiżowe miejsce, wygodne fotele, 
przytulne i kameralne pokoje spotkań z Waszymi 
ekspertami, rozmowa przy kawie, aktualna prasa 
i niezwykły widok z okien banku – tak teraz wygląda 
łódzki oddział Citi Handlowy. 
Monika Mosińska-Siech: Jako łodzianka jestem dumna 
z tego, jak zmienia się moje miasto. Jako pracownik Citi Han-
dlowy cieszę się, że zdecydowaliśmy się na przeniesienie 
oddziału banku do nowej, prestiżowej siedziby w Ogrodowa 
Office. To wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych klientów. 

Jak na przestrzeni ostatnich 2-3 lat zmieniają się 
oczekiwania klientów i jak bank na nie odpowiada? 
To naprawdę niezwykłe – Polacy są wśród najbardziej 
zaawansowanych krajów pod względem korzystania 
z nowych technologii. Postępujący proces digitalizacji 
spowodował, że dziś większość spraw finansowych zała-
twiamy za pośrednictwem internetu. Dlatego też klientom 
proponujemy wygodną i bezpieczną bankowość online, 
w ramach której mogą korzystać z wielu intuicyjnych roz-
wiązań, jak na przykład panel inwestycyjny z dostępem 
do zagranicznych giełd, możliwość przepinania kart po-
między rachunkami walutowymi jednym kliknięciem czy 
podłączenia kart do płatności mobilnych Google Pay. Ale 
nie tylko klienci czerpią z nowoczesnych rozwiązań! Nasi 
doradcy mają do dyspozycji CitiPlanner – narzędzie, które 
pozwala „od ręki” stworzyć rekomendowany portfel dla 
klienta z uwzględnieniem profilu ryzyka klienta, hory-
zontu czasowego, strategii, waluty oraz poziomu dywersy-
fikacji portfela. Prezentowany jest w graficznie przystęp-
ny sposób na urządzeniu mobilnym, gdzie klient może od 
razu złożyć podpis w wersji elektronicznej. 

Bank ma w ofercie aż dwie propozycje dla klientów 
zamożnych – Citigold i Citigold Private Client. Co wchodzi 
w zakres proponowanych ofert i na czym polega ich 
wyjątkowość?
Te oferty kierujemy do dwóch bardzo wymagających grup 
klientów. I w Citi Handlowy jesteśmy w stanie sprostać 
tym wymaganiom. Klient ma do swojej dyspozycji oso-
bistego opiekuna oraz grono ekspertów zajmujących się 
konkretnymi dziedzinami, na przykład rynkiem waluto-
wym czy doradztwem inwestycyjnym lub ubezpieczenio-
wym. Sztab profesjonalistów do zarządzania majątkiem 
– to wyjątkowa oferta w skali rynku. 

Eksperci mówią, że Polacy nie potrafią dobrze 
oszczędzać. Oszacowano, że na początku 2018 roku 
wartość oszczędności trzymanych przez nas na kontach 
bankowych przekroczyła 400 miliardów złotych. Pieniądze 
trzymamy zwykle na nisko oprocentowanych rachunkach 
bieżących i w ten sposób zamiast zyskiwać tracimy. 
Właśnie dlatego rozwiązania proponowane przez Citi 
Handlowy zmieniają sposób oszczędzania Polaków na 
bardziej dynamiczny. Klienci sami zauważają, że lokaty 
nie dają dziś oczekiwanych korzyści i zaczynają szukać 
nowych rozwiązań finansowych. Mogą spotkać się z na-
szymi ekspertami – tu na miejscu, w oddziale – i posłu-
chać o innych możliwościach. 

Wyobraźmy sobie zatem, że do banku przychodzi klient, 
który ma konto oszczędnościowe, a na nim pół miliona 
złotych. Na co może liczyć?
Na spotkaniu z ekspertem Biura Doradztwa Inwestycyjne-
go stworzymy profil inwestycyjny – bazujący na indywi-
dualnych oczekiwaniach klienta, celach inwestycyjnych, 
tolerancji ryzyka czy horyzoncie czasowym. Dopiero to 
pozwoli nam przygotować dla niego odpowiednio zdy-
wersyfikowaną strategię inwestycyjną. W zależności od 
profilu klienta proponowane rozwiązania będą różniły 
się strukturą i uwzględniały środki pieniężne, akcje i ob-
ligacje – w odpowiedniej proporcji.

Wspomniała Pani o doradcy od rynków walutowych. 
Z jakich rozwiązań walutowych może skorzystać klient 
Citi Handlowy?
Na przykład z inwestycji dwuwalutowych. To produkt, któ-
ry zależy od zachowania wybranej pary walut. Oferujemy 
je inwestorom, którzy opierając się na swoim doświadcze-
niu i znajomości mechanizmów rynku walutowego, chcą 
w krót kim czasie uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu z inwe-
stycji, w zamian za akceptację ryzyka walutowego. Warto 
podkre ślić, że klienci Citigold i Citigold Private Client mają 
dostęp do bardzo korzystnych kursów walut. Klientom ofe-
rujemy możliwość negocjacji kursów walut – bezpośrednio 
w rozmowie telefonicznej z Ekspertem ds. Rynku Waluto-
wego. W ra mach konta osobistego klient może otworzyć 
bezpłatne konta walutowe w EUR, USD, GBP i CHF. Konto 
walutowe to nie tylko dostęp do bezpłatnych bankomatów 
na całym świecie i płatności za granicą w EUR, USD, GBP 
bez kosztów przewalutowania, ale także płatno ści walu-
towe, na przykład za zakupy w internecie. To nadzwyczaj 
wygodne rozwiązanie – płacimy za pomocą jednej karty do 
konta, przepiętej z konta złotowego na walutowe. Dodatko-
wo, dzięki usłudze Citibank Global Transfers klienci mogą 
zlecać i otrzymywać natychmiastowe przelewy między 
kontami w Citi Handlowy w Polsce, a kontami w Citi za gra-
nicą. Od biorca nic nie płaci za otrzymany przelew.

A w zakresie inwestycyjnym na co mogą liczyć klienci 
Citigold i Citigold Private Client?
Nie ruszając się z Łodzi mogą korzystać z ponad dwudzie-
stu zagranicznych giełd i inwestować w Londynie czy 
Hong Kongu. To wyjątkowość naszej globalnej oferty, któ-
ra wyróżnia Citi Handlowy spośród innych banków dzia-
łających w Polsce. Bazując na synergii z Domem Makler-

Globalny bank w wyjątkowym 
miejscu w Łodzi

Dedykowany opiekun, możliwość inwestowania na wielu giełdach świata, sztab ekspertów, 
którzy doradzają klientowi – o tym, co Citi Handlowy ma do zaoferowania klientom, 

opowiada Monika Mosińska-Siech, Dyrektor Regionalny Segmentu Klientów Zamożnych.

skim Banku Handlowego i obecności grupy Citi w ponad 
160 krajach, możemy zaproponować klientom rozwiąza-
nia finansowe w skali całego świata.

Przy rozmowie o pieniądzach najważniejsze jest zaufanie. 
Jak budujecie relacje z klientem?
To przede wszystkim zasługa naszego doświadczonego 
zespołu opiekunów, z którymi klienci zamożni pracują 
od lat. Podstawą relacji jest uczciwość wobec klienta i fa-
chowość. Citi Handlowy jest rokrocznie wyróżniany tytu-
łem Etycznej Firmy, po raz kolejny z rzędu otrzymał też 
5 gwiazdek w rankingu bankowości prywatnej Forbesa 
i prestiżową brytyjską nagrodę magazynu Euromoney 
dla najlepszej oferty bankowości prywatnej. Te zaszczyt-
ne wyróżnienia bardzo nas cieszą, świadczą o tym, że nasi 
klienci doceniają ofertę banku. Najważniejsze dla nas po-
zostają osobiste relacje, które budujemy latami – w czasie 
spotkań w naszym oddziale lub w czasie mniej oficjalnych 
wydarzeń związanych ze stylem życia i pasjami naszych 
klientów – na przykład turniejów golfowych i tenisowych, 
koncertów, konferencji. 

Z jakich dodatkowych przywilejów mogą korzystać 
klienci Citigold i Citigold Private Client? 
Na początek ekskluzywna karta debetowa World Elite 
Debit Mastercard, dzięki której w każdej podróży może-
my skorzystać z licznych udogodnień, np. przyspieszonej 
ścieżki odprawy, nielimitowanego dostępu do ponad ty-
siąca trzystu saloników executive lounge na całym świe-
cie (w tym pięciu darmowych wejść dla gości miesięcznie) 
oraz przywilejów i specjalnych ofert wyselekcjonowa-
nych partnerów, takich jak: transfer z i na lotnisko limu-
zyną, pięciodniową bezpłatną jazdę próbną samochodem 
marki BMW, bezpłatnych porad stylisty w butiku La 
Mania lub w Domu Mody Vitkac czy wsparcie sommelie-
ra w doborze i budowaniu piwnicy win. Dla koneserów 
dobrej kuchni, przygotowano specjalne oferty cenowe 
oraz dostęp do zamkniętych przestrzeni restauracyjnych 
w najlepszych restauracjach w Polsce. Z kolei Citibank 
World Elite™ MasterCard® Ultime to jedna z najbardziej 
elitarnych kart kredytowych na naszym runku. Eleganc-
ki czarny plastik zawiera bezpłatne pakiety ubezpieczeń 
w Polsce i za granicą, nie tylko od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, ale także zagubienia bagażu czy opóź-
nienia wylotu samolotu oraz wiele innych. Usługi con-
cierge na najwyższym poziomie, nielimitowane wejścia 
do ponad tysiąca trzystu saloników na lotniskach całego 
świata i brak prowizji za transakcje walutowe to kolejne 
benefity dla użytkownika karty Ultime.

Rozmawiał Robert Sakowski

Klienci Citigold i Citigold Private Client 
nie ruszając się z Łodzi mogą korzystać 

z ponad dwudziestu zagranicznych giełd 
i inwestować w Londynie czy Hong Kongu
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Z korzyścią dla pracowników, 
klientów i zakładu

To dla nich wspaniały moment, żeby nabyli odpowiedniego doświadczenia 
i umiejętności, tak aby za kilka lat samodzielnie zarządzać rodzinną firmą – o przekazaniu 

sterów firmy w ręce synów opowiada Józef Grot, założyciel i właściciel ZPM GROT. 

LIFE IN Łódzkie: 28 lat temu powołał Pan do życia zakłady 
GROT. Zdecydował się Pan przekazać stery swoim 
synom. Czas odpocząć, czy były jakieś inne powody?
Józef Grot: Firma dynamicznie się rozwija, rośnie liczba na-
szych sklepów, wprowadzamy nowe produkty, angażujemy 
się w działalność sportową – to wymaga wiele pracy, zapału 
i nowych pomysłów. Synowie w pełni to zauważają, sami 
chcą pomagać i mieć swój własny udział w tworzeniu Zakła-
du. Są młodzi, mają własne spojrzenie na to, co się dzieje się 
na rynku, co możemy udoskonalić i w jaki sposób, jeszcze le-
piej zaspokoić potrzeby klientów. Myślę, że to wspaniały dla 
nich moment, żeby nabyli odpowiedniego doświadczenia 
i umiejętności, tak aby za kilka lat samodzielnie już zarzą-
dzać rodzinną firmą. Wtedy będę mógł odpocząć.

Podpowiada Pan synom przy podejmowaniu kluczowych 
decyzji, czy działają już całkowicie samodzielnie? 
Na razie kluczowe decyzje dla firmy podejmujemy jeszcze 
razem. Firma jest duża, w doskonałej kondycji, zatrudnia 
wspaniałych ludzi. Wszystko musi być przemyślane, przede 
wszystkim z korzyścią dla pracowników, klientów i zakładu. 
Staram się jednak już niektóre kwestie pozostawić synom, tak 
żeby mieli satysfakcję z własnych działań i własnych decyzji. 

Firma Grot pomaga potrzebującym, sponsoruje łódzki 
sport. Skąd takie potrzeby?
Nasza firma pomaga od zawsze. Staramy się dzielić tym, co 
mamy. W życiu każdy z nas ma różne momenty i te lepsze, 
i te gorsze, czasami od nas zupełnie niezależne. Pomagamy 
i jesteśmy z tego dumni. Jeśli chodzi o sport to nasze zaanga-
żowanie stale rośnie. Na początku była to jedna, dwie dru-

Kamienie milowe w działalności Firmy GROT
1990 – Powstanie ZPM GROT.
1999 – Budowa nowego Zakładu Produkcyjnego
2004 – Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego
2012 – Budowa nowoczesnego Zakładu Żywności Wygodnej

żyny sportowe. Teraz jest ich kilka. Najbardziej cieszą nas 
ich sukcesy. Uczestniczymy również w wielu różnych wyda-
rzeniach organizowanych przez nasze miasto, społeczności 
lokalne, szkoły i przedszkola. Jestem przekonany, że synowie 
też będą wspierać ciekawe inicjatywy. 

Za dwa lata firma, którą Pan założył będzie obchodziła 
okrągły jubileusz. Jakby Pan podsumował ten czas?
Można powiedzieć, że jesteśmy równolatkiem niepodle-
głej Rzeczpospolitej, zaczynaliśmy działalność w okresie 
transformacji ustrojowej naszego kraju. W tym czasie 
przeszliśmy długą, czasami wyboistą drogę, ale zreali-
zowaliśmy swoje marzenia – zbudowaliśmy firmę, która 
odniosła sukces na rynku. 

Jak się osiąga sukces?
Trzeba mieć odrobiną szczęścia, wierzyć w powodzenie, być 
zdeterminowanym i przede wszystkim ciężko pracować. 

Synowie znają ten przepis na sukces?
Znają i wierzę, że będą go stosować, dodając jakiś składnik 
od siebie. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Liczba zamożnych Polaków rośnie – na koniec zeszłego roku 
liczba tych z nas, którzy zarabiają znacznie powyżej średniej 
przekroczyła po raz pierwszy milion osób, a łączny dochód 
dobrze zarabiających Polaków to prawie 250 mld zł. Coraz 
częściej szukamy rozwiązań finansowych, które pozwolą 
zabezpieczyć i pomnożyć zgromadzony kapitał, z myślą 
o emeryturze albo przyszłości dzieci. Nowy oddział Citi 
Handlowy w prestiżowej lokalizacji Ogrodowa Office w Łodzi 
to oferta zarządzania majątkiem na globalną skalę – wprost 
z centrum naszego miasta.

Citi Handlowy proponuje zamożnym klientom aż dwie 
oferty bankowości prywatnej: Citigold i Citigold Pri-
vate Client. Pierwsza przeznaczona jest dla klientów 
z miesięcznym saldem minimum 300 tysięcy złotych, 
druga dla tych, których aktywa wynoszą ponad trzy 
miliony. Dzięki obecności w ponad 160 krajach i wspar-
ciu globalnej sieci bank zapewnia swoim klientom do-
stęp do rozwiązań finansowych i usług praktycznie na 
całym świecie, niezależnie od tego, czy podróżują służ-
bowo, jadą na egzotyczne wakacje czy inwestują na 
zagranicznych rynkach. Również łódzcy klienci mogą 
liczyć na realne wsparcie międzynarodowej sieci ban-
ku i korzystać z najlepszej oferty produktów – w nowej 
siedzibie w centrum Łodzi.

Sukces na Twoich warunkach
Klienci Citi Handlowy, którzy decydują się na ofertę Citi-
gold zyskują dostęp do kompleksowej usługi doradztwa 
inwestycyjnego, dzięki której będą mogli zbudować port-
fel inwestycyjny dopasowany do potrzeb i planów. Sko-
rzystają z dedykowanych raportów i analiz, które pozwo-
lą zrozumieć, jak działają rynki finansowe i co może się 
wydarzyć na rynku zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Kto wspiera klienta w zarządzaniu majątkiem? Pro-
fesjonalne wsparcie w decyzjach finansowych zapew-
nia Osobisty Opiekun i zespół najwyższej klasy profe-
sjonalistów z różnych dziedzin, takich jak Menedżer 
ds. Inwestycji, Ekspert ds. Rynku Walutowego, Osobi-
sty Makler Domu Maklerskiego Banku Handlowego 
czy Ekspert ds. Rozwiązań Ubezpieczeniowych. 

Warto wiedzieć, że dzięki prestiżowemu osobistemu 
kontu Citigold właściwie wszystkie transakcje realizowa-
ne są bezpłatnie online, w oddziale oraz przez usługę de-
dykowanej bankowości telefonicznej CitiPhone Citigold. 
To także możliwość bezpłatnego prowadzenia rachun-
ków płatniczych kont walutowych i oszczędnościowych. 

Prywatna bankowość w globalnym 
banku na wyciągnięcie ręki
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Nagrody
Citi Handlowy swój model bankowości prywatnej 
dopracował do perfekcji, czego najlepszym dowodem 
są otrzymywane nagrody. Pięć gwiazdek w rankingu 
bankowości prywatnej magazynu „Forbes” za rok 2015, 2016, 
2017 i 2018. Pierwsze miejsce w kategoriach: „Najlepsza 
oferta private banking w Polsce” w rankingu Euromoney 
„Private Banking and Wealth Management 2018”. 

Citigold Private Client
A co, jeśli dysponujemy większym kapitałem? Dla 
osób poszukujących unikalnego wsparcia w zakre-
sie zarządzania finansami Citi Handlowy przygoto-
wał dedykowaną ofertę zarządzania majątkiem oraz 
korzystania z możliwości inwestycyjnych na całym 
świecie. W ramach oferty Citigold i Citigold Private 
Client oferuje swoim klientom produkty i usługi na 
najbardziej korzystnych warunkach, spośród całej 
oferty Citi Handlowy m.in. najlepsze oprocentowanie 
inwestycji dwuwalutowych, najlepsze kursy wymia-
ny walut, najniższe oprocentowanie kredytu hipo-
tecznego, czy prestiżową Kartę Kredytową Citibank 
World Elite MasterCard Ultime bez opłaty rocznej.

Wyjątkowe w skali rynku jest doradztwo inwe-
stycyjne dla ponad 20 zagranicznych giełd. W tym 
zakresie klienci Citi Handlowy mogą otrzymać indy-
widualne rekomendacje Domu Maklerskiego Banku 
Handlowego w zakresie kupna i sprzedaży zagra-
nicznych akcji. To także dostęp do jednej z najbo-
gatszych na rynku ofert funduszy zagranicznych. 
Wśród oferowanych rozwiązań, klienci otrzymują 
dostęp do produktów dostępnych w miesięcznych 
subskrypcjach powiązanych z indeksami akcji, spół-
kami, surowcami czy walutami o różnym poziomie 
ochrony lub też bez ochrony zainwestowanego kapi-
tału. Klienci Citigold i Citigold Private Client mogą tak-
że korzystać z atrakcyjnych produktów oferowanych 
w subskrypcjach zamkniętych. 

Cechą charakteryzującą bankowość prywatną Citi 
Handlowy są rozwiązania finansowe uwzględniające 
potrzeby zarówno klientów jak i ich rodzin. Wymienić 
tu należy bezpłatne konto Citigold dla członków rodzi-
ny, obsługę przez tego samego Opiekuna, konsultacje 
poświęcone sukcesji majątku czy międzynarodowy pro-
gram Young Successor przygotowujący dzieci klientów 
do roli przyszłych liderów. l
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LIFE IN. Łódzkie: Odpowiada Pan teraz za jeden 
z najnowocześniejszych zakładów branży przetwórstwa 
mięsnego w województwie łódzkim. Jakie to uczucie?
Dawid Grot: Na wielu spotkaniach z kontrahentami widzę, 
jakim szacunkiem darzy się mojego tatę. On stworzył tę fir-
mę i sprawił, że choć działamy lokalnie, to znają nas w całym 
kraju. Dlatego jestem dumny z tego, że mogę prowadzić ten 
zakład i zarządzać częścią naszej firmy. Czuję się też odpo-
wiedzialny za to, by nie zawieść i nie zepsuć marki firmy, któ-
rą moi rodzice założyli i na którą ciężko, i długo pracowali.

Od dawna przygotowywał się Pan do przejęcia nadzoru 
nad częścią produkcyjną firmy? Wielu młodych broni się 
przed przejęciem obowiązków w rodzinnej firmie.
W domu nie dyskutowaliśmy, że ja czy któreś z rodzeństwa 
mamy kiedyś przejąć firmę. Rodzice nigdy nie stawiali nas 
w sytuacji, że będziemy odpowiadać za to, czy za tamto. Każde 
z nas miało prawo wybrać własną ścieżkę. Mam czterech braci 
i jedną siostrę, każde z nas jest inne – różnimy się zaintereso-
waniami i tym, co chcemy robić w życiu. U mnie pomysł na to, 
by kiedyś poprowadzić naszą firmę pojawił się w liceum, gdy 
zastanawiałem się nad kierunkiem studiów. W klasie zawsze 
byłem liderem, inicjowałem i organizowałem różne działa-
nia i pomyślałem, że może warto rozwijać te umiejętności. No 
i tak się stało – najpierw licencjat na zarządzaniu, a później 
tytuł magistra zarządzania biznesem. Kiedy zacząłem pracę 
w naszej firmie, skończyłem studia podyplomowe na kierun-
ku technologia żywności z elementami żywienia człowieka.

Czy Pan jako nowy szef będzie wierny tradycji, czy będzie 
Pan chciał wprowadzić w firmie zmiany?

Zawsze byłem wychowywany w przekonaniu, że waż-
na w życiu jest tradycja – choćby przepisy przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Firma Grot produkuje tradycyjne 
polskie wędliny i potrawy. Sam zresztą bardzo lubię polską 
kuchnię. W związku z tym tradycja zawsze będzie bardzo 
istotna w naszej firmie, ale nie możemy nie dostrzegać tego, 
co jest teraz ważne – potrawy eco, bio, fit. Dlatego chciałbym 
wprowadzić do proponowanej przez firmę Grot tradycyjnej 
kuchni trochę nowych smaków.

Może Pan podać przykłady takich potraw?
Choćby pierogi. Od zawsze produkowaliśmy pierogi z mię-
sem, kapustą i ruskie. Jakiś czas temu wprowadziliśmy na 
rynek pierogi z gyrosem, ze szpinakiem i owocowe. Jesteśmy 
pierwszą firmą w Polsce, która do produkcji pierogów zaczę-
ła używać ciasta w różnych kolorach – na przykład zielone są 
pierogi ze szpinakiem, pomarańczowe z gyrosem. Po nas inni 
zaczęli to robić. W ten sposób chcemy pokazać, że nie tylko 
tradycyjne potrawy produkowane przez nas są dobre, bo tak 
samo dobre są te nowe smaki. Tradycja z odrobiną innowacyj-
ności i nowoczesności, tak widzę naszą firmę.

Mówi Pan o daniach gotowych. Czy to oznacza, że ten 
segment produkcji firma Grot będzie rozbudowywać?
Tak, bo tego od nas oczekują nasi klienci. Wszyscy narzekamy 
dziś na brak czasu i szukamy gotowych rozwiązań, z których 
można skorzystać. Tak samo jest z jedzeniem – ludzie chcą 
gotowych potraw, które można szybko przygotować i zjeść. 
A jeżeli na dodatek są to produkty dobre i smaczne, to będą 
zadowoleni z naszej oferty. Na przykład z gotowych dań obia-
dowych, które z sukcesem wprowadziliśmy na rynek.

Najważniejsze dla nas zawsze było to, by dostarczać na rynek 
polskie produkty, smaczne i wysokiej jakości i nie zamierzamy tego zmieniać 

– opowiada Dawid Grot, odpowiedzialny w firmie Grot za produkcję.

Firma od lat wdraża zasadę „wiem, co jem”, dlatego ważne 
było wprowadzenie Systemu Gwarantowanej Jakości 
Żywności (QAFP). Myśli Pan o zdobywaniu kolejnych 
certyfikatów potwierdzających jakość produktów?
Zamierzamy starać się o nowe certyfikaty, ale tylko te, 
które bardzo rygorystycznie podchodzą do produkcji 
żywności. Na przykład chcemy, aby już na etapie hodowli 
zwierząt hodowcy zwracali uwagę na jakość paszy i wa-
runków, w których przebywają zwierzęta, bo to się bezpo-
średnio przekłada na jakość mięsa. Najważniejsze dla nas 
zawsze było to, by dostarczać na rynek produkty smaczne 
i wysokiej jakości. Nie zamierzamy tego zmieniać.

W ostatnich latach widoczny jest trend świadomej 
konsumpcji, zwracamy uwagę na to, co jemy, bo zależy 
nam na zdrowiu. Czy jakość staje się teraz najważniejsza 
w branży, jest gwarancją bycia konkurencyjnym?
Jakość oferowanych produktów to jest to, czego oczekuje od 
nas rynek i klienci. Pozycję firmy Grot od początku budowa-
liśmy wysoką jakością oferowanych wędlin. Tak było, jest 
i będzie. Wiadomo, że są różne sposoby na to, aby przycią-
gnąć do siebie klientów, ale żaden nigdy na dłuższą metę nie 
wygra z jakością. Wysoka jakość oferowanych produktów 
i kojarzona z tym marka, to podstawa sukcesu. Nawet cena 
nie ma już tak wielkiego znaczenia przy wyborze określo-
nych dań i produktów. Czasami można zapłacić więcej, jeśli 
mamy pewność, że kupujemy dobrą, polską żywność. 

Czy Pana pasje – jazda konna i gra w golfa przydają się 
w działaniach biznesowych?
Zdecydowanie tak. Jazda konna uczy wytrwałości, pokory
i radzenia sobie ze słabościami. Trzeba zapanować nad sil-
nym i ciężkim zwierzęciem, tak nim pokierować, by wykonał 
to, czego oczekujemy. Kiedyś brałem udział w zawodach kon-
nych, gdzie rywalizuje się o zwycięstwo z innymi. To też jest 
nauka. Teraz jeżdżę rekreacyjnie, dla przyjemności. W golfa 
zacząłem grać przez przypadek. Trafiłem kiedyś na pole gol-
fowe podczas sponsorowanej przez nas imprezy, zagrałem 
i poszło mi całkiem dobrze – uderzyłem piłeczkę, a ona po-
leciała tam gdzie powinna. Od tamtej pory jestem dumnym 
członkiem A&A Golf Club w Pabianicach. Dziś idzie mi już 
całkiem dobrze. Startuję nawet w zawodach i pochwalę się, że 
w swojej kategorii wiekowej dwa razy wygrałem.

Co do tej pory było największym biznesowym 
wyzwaniem dla Pana?
Przeprowadzenie restrukturyzacji jednego z działów firmy, 
co wiązało się z poprawieniem wydajności i optymalizacją 
pracy oraz wprowadzenie systemu rozliczeń, który pozwala 
nam kontrolować wszystkie zachodzące procesy.

Optymalizacja wiąże się z wdrożeniem nowych 
rozwiązań produkcyjnych…

Najważniejsze dla nas zawsze było 
to, by dostarczać na rynek produkty 

smaczne i wysokiej jakości

Tradycja z odrobiną nowoczesności
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Poprzez zmiany w systemie pracy udało się nam doprowa-
dzić do sytuacji, że ten sam zespół, w tym samym czasie 
może więcej wyprodukować. A jeżeli chodzi o zatrudnie-
nie, to chcę podkreślić, że firma Grot się rozwija i cały czas 
zwiększa zatrudnienie.

Największy sukces?
Gdy zacząłem tu pracować, to postawiłem sobie jeden główny 
cel – poznać firmę. Chciałem wiedzieć jak działa, jacy ludzie 
tu pracują, co produkujemy i jak powinno się nią zarządzać. 
Dziś mogę powiedzieć, że ten pierwszy etap swojej działalno-
ści w firmie udało mi się zakończyć z dobrym efektem.

Była już też biznesowa porażka.
O porażkach nie warto mówić, ale warto z nich wyciągać
naukę na przyszłość. Mnie dodatkowo każda porażka mo-
tywuje do jeszcze cięższej pracy.

Polacy coraz częściej sięgają po żywność wegetariańską 
i wegańską i przestają jeść mięso. Czy to ma wpływ 
na działalność firmy Grot?
Tylko taki, że do naszego asortymentu wprowadziliśmy pro-
dukty wegetariańskie i myślimy nad tym, żeby uruchomić 
linię produkującą taką żywność. Wędlin i produktów wędli-
niarskich z roku na rok produkujemy coraz więcej. Różnica 
jest tylko taka, że w ostatnim czasie spadło spożycie wieprzo-
winy na rzecz drobiu.

Na koniec chciałabym zapytać o to, czy woli Pan pracę za 
biurkiem czy w hali produkcyjnej?
Zdecydowanie na produkcji. Zaczynam pracę od czwartej 
rano, bo wtedy rusza produkcja i bywa, że spędzam tam cały 
dzień. Biura potrzebuję na spotkania i żeby od czasu do czasu 
popracować w ciszy i spokoju. l

Rozmawiała Beata Sakowska
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LIFE IN. Łódzkie: Przejął Pan z bratem stery w firmie, ale 
każdy z Was odpowiada za inny segment działalności, 
Pan jest prezesem odpowiedzialnym za sklepy. Jakie ma 
Pan plany na rozwój sieci sprzedaży firmy Grot?
Dominik Grot: Nie jest tajemnicą, że rozwijamy sieć sklepów 
i chcemy ich mieć coraz więcej. Postawiliśmy sobie cel, żeby 
rok do roku zwiększać sprzedaż naszych produktów. A to wią-
że się z tym, że co roku otwieramy trzy, cztery nowe sklepy.

To ile sklepów ma teraz firma Grot?
Niedawno otworzyliśmy sklep w Aleksandrowie Łódzkim
i w sumie mamy już ponad 70 sklepów. Większość jest w Ło-
dzi i w okolicy – w Pabianicach, Zgierzu i Konstantynowie. 
Trzy w Bełchatowie, jeden w Radomsku i 11 w Warszawie. Do 
końca roku planujemy otworzyć jeszcze dwa punkty – jeden 
w Warszawie i jeden w naszym województwie. W naszej sie-
ci sprzedaży mamy również sklepy franczyzowe, czyli takie, 
w których właścicielami są inne podmioty, ale działają one 
pod naszym szyldem i oferują wyłącznie nasz asortyment. Pięć 
z nich działa w Warszawie, a reszta w naszym województwie.

W branży duża konkurencja, jak sobie z tym Pan radzi?
Postawiliśmy na produkty z polskiego mięsa oraz na jakość 
jeżeli chodzi o produkowaną żywność, jak i jakość obsłu-
gi klientów. I to jest to, co daje nam przewagę nad innymi 
i przyciąga do nas klientów. I pomimo sporej konkurencji 

na rynku produkcji i sprzedaży żywności, jesteśmy w sta-
nie rywalizować z innymi jak równy z równym. Często też 
wygrywamy tę rywalizację.

Jakie wartości przyświecają Panu w prowadzeniu biznesu?
Uczciwość wobec pracowników i klientów. Z pracownikami 
zawsze gram w otwarte karty, pokazuję na czym nam zależy 
i jakie cele chcemy osiągać. Z kolei klientom tłumaczymy, dla-
czego nasze produkty są lepsze od innych. Informujemy o tym, 
że do produkowanej przez nas żywności nie dodajemy che-
micznych ulepszaczy. Zapraszamy ich do degustacji, bo w ten 
sposób najlepiej jest pokazać to, że nasze produkty są smaczne 
i jakościowo znacznie lepsze od tych z super i hipermarketów. 
Jesteśmy otwarci na uwagi i potrzeby klientów – w ten sposób 
dowiadujemy się co im smakuje, co chcieliby zmienić.

W ofercie firmy znaleźć można wyroby wędliniarskie, 
premium, tradycyjne, z gęsiną, dla alergików, mięso, 
wyroby garmażeryjne, dania gotowe, surówki. Czy są takie 
produkty, które są tymi najważniejszymi dla firmy i cieszą 
się największym uznaniem wśród konsumentów?
Tutaj doskonale sprawdza się zasada Pareto, czyli 80 procent 
przychodów osiągamy ze sprzedaży 20 procent produktów. 
„Wędliny z beczki”, kiełbasa grotowska, wędliny wpisane na 
listę produktów tradycyjnych: wędzonka z beczki, salceson 
gospodarza, kaszanka oraz pierogi z serem, to są właśnie 

O tym, dlaczego jakość produkowanej żywności i jakość obsługi 
daje firmie Grot przewagę nad innymi i przyciąga klientów opowiada 

Dominik Grot, nadzorujący w firmie Grot rozwój sieci sprzedaży.

nasze sztandarowe produkty. Klienci mają różne potrzeby, 
więc dla każdego musimy mieć odpowiednią ofertę, bo jak 
nie znajdą swojej ulubionej wędliny czy pierogów u nas, to 
pójdą gdzie indziej.

Zdradzi nam Pan swój największy dotychczasowy sukces.
W sprzedaży najważniejsze jest to, żeby nie tracić klientów. 
O sukcesie można mówić wtedy, kiedy pozyska się nowych. 
A zatem jeżeli my w tych trudnych dla handlu czasach rozwi-
jamy sieć swoich sklepów otwierając nowe, znajdujemy ludzi, 
którzy chcą dla nas pracować, to to jest właśnie ten sukces.

Kiedy ostatni raz siedział Pan za sterami samolotu?
Tydzień temu leciałem awionetką z Piotrkowa do Kielc, póź-
niej do Częstochowy i z powrotem do Piotrkowa.

Pytam o to, bo wiem, że skończył Pan szkołę w Dęblinie 
i latanie jest Pana pasją.
Lotnictwo interesowało mnie już od dziecka. Kiedy miałem 
15 lat spakowałem się i oznajmiłem mamie, że jadę do liceum 
lotniczego w Dęblinie. Spędziłem tam cztery lata. Można 
powiedzieć, że za sterami szybowca, a później samolotu sie-
działem wcześniej niż za kierownicą samochodu. Najpierw 
zdobyłem licencję pilota, a dopiero później prawo jazdy. Sa-
mochody nigdy nie ciągnęły mnie tak, jak samoloty. Później 
miałem w planach studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił 
Powietrznych, ale akurat tak się złożyło, że w momencie gdy 
skończyłem liceum, na dwa lata wstrzymano nabór do szko-
ły. To trochę wyhamowało mój zapał do latania. Po liceum 
trafiłem do Wojskowej Akademii Technicznej, na wydział 
cybernetyki. Później pojawiły się jakieś problemy z kręgosłu-
pem i musiałem zapomnieć o lataniu na F16 i w ogóle o lata-
niu. Temat wrócił kilka lat temu i od tamtej pory latam rekre-
acyjnie jako pilot małych samolotów cywilnych.

A co z nurkowaniem?
Dużo Pani wie na mój temat. Pierwszy raz nurkowałem jakieś 
cztery lata temu i bardzo mi się spodobało. Schodząc pod wodę 
na głębokość kilkudziesięciu metrów, człowiek całkowicie 
odrywa się od ziemskich spraw i problemów. Pod wodą trzeba 
być skoncentrowanym na tym, co robi partner, bo nurkuje się 
zawsze parami, na czynnościach, które trzeba wykonać, żeby 
zapewnić bezpieczne pływanie i na wyjątkowym otoczeniu.

Czy doświadczenia z pasji można wykorzystać, przełożyć 
do działań w biznesie?
Umiejętność koncentracji sprawia, że potrafię skupić się na 
podejmowanych działaniach, łatwiejsza jest realizacja okre-
ślonych celów i zadań. Poza tym pod wodą, w powietrzu 
i w biznesie nie można podejmować pochopnych decyzji – to 
też jest ważna umiejętność. No i spokój w sytuacjach kryzyso-
wych, gdy nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli.

Jak przekonałby Pan konsumentów do tego, aby wybrali 
właśnie wyroby firmy Grot?
Pewnie Panią zaskoczę, ale nie musimy nikogo do nas przeko-
nywać. Za nas robią to nasi klienci, którzy chętnie polecają na-
sze wyroby rodzinom, znajomym, sąsiadom. Marketing szep-
tany, to najlepsza i najskuteczniejsza forma reklamy. Po nasze 
pierogi, krokiety i gołąbki ustawiają się kolejki. Ludziom sma-
kują nasze produkty i chcą je kupować w naszych sklepach. 
Cieszy mnie, kiedy widzę u nas tłum, a obok w sklepie konku-
rencji pustki. Poza tym nasze sprzedawczynie, to nie tylko oso-
by od wydawania towaru i pobierania pieniędzy. To doskonale 
wyedukowani doradcy, którzy niezdecydowanym podpowie-
dzą co wybrać, a zdecydowanych pochwalą za wybór.

Czy to znaczy, że szkolicie swój personel?
Dokładnie tak – szkolimy sprzedawców i kierowników 
sklepów. Prowadzimy szkolenia z towaroznawstwa i z prze-
znaczenia kulinarnego poszczególnych rodzajów mięsa 
i oferowanych produktów. Organizujemy również szkolenia 
z obsługi klientów i właściwego podejścia do klienta.

Czy nie obawia się Pan, że sprzedaż oferowanych przez 
Was produktów będzie spadać, bo coraz więcej osób 
ulega modzie na wegetarianizm?
To prawda, ale to co jest modne dzisiaj, przestaje być modne 
jutro. Moda na wegetarianizm trwa od kliku lat, a mięso jemy 
od tysięcy lat i jestem pewien, że z własnej woli nigdy z nie-
go nie zrezygnujemy. Poza tym można być fit nie rezygnując 
z mięsa, wędlin i produktów wędliniarskich. Ważne, żeby to 
było smaczne i dobrej jakości. Właśnie takie, jak nasze.

Na koniec chciałabym zapytać o to, jaki typ pracy 
odpowiada Panu bardziej – za biurkiem, czy 
bezpośrednio nadzorując działalność sieci sklepów?
Nadzór nad sprzedażą, rozwój sieci sklepów, szkolenia pra-
cowników – to wolę, bo to daje bezpośredni efekt i dużą sa-
tysfakcję. Praca za biurkiem też jest ważna, ale ja nie należę 
do rodzaju fotelowych menedżerów. Zresztą nawet Państwa 
nie zaproszę do mojego biura, rzadko w nim bywam. Teraz też 
wyjeżdżam do jednego z naszych sklepów. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Można być fit 
nie rezygnując 

z mięsa, wędlin 
i pierogów
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Postawiliśmy na produkty z polskiego 
mięsa oraz na jakość jeżeli chodzi 

o produkowaną żywność, jak 
i jakość obsługi klientów
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Na zgłoszone projekty do tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na 
rok 2019 można głosować do końca października. Zwy-
cięską listę zarząd województwa ogłosi w listopadzie.

 – Sukces pierwszej edycji projek-
tu spowodował, że samorząd wo-
jewództwa łódzkiego zdecydował 
o jego kontynuacji. Cel projektu 
jest prosty: włączyć mieszkańców 
naszego województwa do współde-
cydowania o budżecie regionu i za-
daniach. Samorząd województwa 
chce dzięki niemu współpracować 
jeszcze bliżej z mieszkańcami, umocnić lokalne więzi, 
wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależ-
ności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódz-
kiej – wyjaśnia Marcin Młynarczyk, dyrektor kancelarii 
marszałka odpowiedzialny za budżet obywatelski.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród szerokiej gamy 
zadań dotyczących organizacji wydarzeń sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, zadań o cha-
rakterze prozdrowotnym, zadań dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników dróg wojewódzkich 
np. budowy przejść dla pieszych czy chodników. Są 
zadania promujące walory turystyczne, historyczne 
i gospodarcze regionu. Zadania te kierowane są do róż-
nych grup mieszkańców – od niemowląt po seniorów, 
biorą pod uwagę potrzeby zarówno osób zdrowych, jak 
i niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że w tym roku pula na Budżet Obywa-
telski została zwiększona do 8 mln złotych. Podobnie, 
jak w poprzedniej edycji województwo zostało podzie-
lone na pięć podregionów: wschód, zachód, południe, 
północ i Łódź. Głosować można maksymalnie na czte-
ry zadania: jedno zadanie wojewódzkie oraz 3 zadania 
z pul subregionalnych. W tym roku można zagłosować 
na wybrane projekty z różnych subregionów, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania. – W internecie głosujemy 
przez cały październik, na kartach do głosowania do 22 
października. Wyniki poznamy pod koniec listopada 
– dodaje Marcin Młynarczyk. 

Warto dodać, że pierwsza edycja Budżetu Obywa-
telskiego Województwa Łódzkiego okazała się du-

Głosowanie trwa. 
Wyniki w listopadzie

Marszałek Witold Stępień
o budżecie obywatelskim

Pierwsza edycja Budżetu Obywatel-
skiego została bardzo dobrze przyjęta, 
swoje głosy na zadania o wartości 5 mi-
lionów złotych oddało ponad 100 tysię-
cy mieszkańców. Dlatego w tegorocznej 
edycji zwiększyliśmy pulę o 3 miliony 
złotych. W sumie zgłoszono 210 pro-
jektów, z czego 155 zostało pozytywnie 
zarekomendowanych do głosowania. 

Jestem przekonany, że także w tym roku wybiorą Państwo 
ciekawe inicjatywy, które zostaną zrealizowane ze środków 
samorządowych. Warto głosować i decydować o tym, co 
dzieje się w naszych małych ojczyznach. 

żym sukcesem. Przed rokiem mieszkańcy naszego 
subregionu zgłosili 81 propozycji, z których 77 zosta-
ło pozytywnie zweryfi kowanych pod względem for-
malnym, a 55 otrzymało pozytywną rekomendację 
merytoryczną. Łączny zweryfi kowany koszt realiza-
cji zadań ocenionych pozytywnie sięgnął blisko 8,7 
miliona złotych.

Od początku tego roku mieszkańcy województwa 
łódzkiego mogli brać udział w rozmaitych tematycz-
nie wydarzeniach, które zaprojektowali ich przed-
stawiciele. Dotychczas udało się w pełni zrealizować 
takie przedsięwzięcia, jak chociażby rekonstrukcję 
zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szweda-
mi pod Strzemeszną, „Mundialito”, czyli piłkarskie 
mistrzostwa świata dla zespołów dziecięcych z wo-
jewództwa łódzkiego czy festiwal płytki ceramicznej 
„Opoczyńska Płytka – Promuje Łódzkie”. 

Dzięki I edycji Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego zakupiono również sprzęt rehabilita-
cyjny do szpitala wojewódzkiego oraz oddano do użyt-
ku chodnik przy drodze wojewódzkiej. Mieszkańcy 
województwa cały czas biorą udział w zadaniach, któ-
rych realizacja nadal trwa – są to zajęcia integracyjne 
dla seniorów, opieka psychologiczna nad pacjentami 
oddziałów onkologicznych czy zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. l

Więcej informacji na stronie bo.lodzkie.pl i na www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, aktywizacja seniorów, działania 
prozdrowotne, imprezy sportowe i rekreacyjne, kino plenerowe, rekonstrukcja bitwy, 

konferencje i warsztaty szkoleniowe – to niektóre propozycje, na które można 
głosować w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 2019.
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LIFE IN. Łódzkie: Gdyby miała Pani szansę zrealizować 
trzy marzenia, to co by Pani zmieniła w rzeczywistości, 
która nas otacza?
Bożena Ziemniewicz: Jestem idealistką i chciałabym, by 
wszyscy wokół mnie byli szczęśliwi i zadowoleni, ale jestem 
też realistką i wiem, że tego nie da się zrobić. Ale wierzę, i to 
jest moje pierwsze marzenie, że jest szansa na pogodzenie 
pracowników z pracodawcami. Pracownicy zawsze uważa-
ją, że powinni dostać więcej, pracodawcy zawsze uważają, 
że pracownicy powinni dawać z siebie więcej. Świat byłby 
piękniejszy, gdyby pracownicy zaufali nam przedsiębiorcom 
i w końcu uwierzyli, że nie tworzymy firm po to, aby ich cie-
miężyć, tylko je rozwijać, zapewniając wszystkim godziwe 
utrzymanie na życie. Bo pracownicy i pracodawcy są ze sobą 
nierozerwalnie związani – jak dwie strony tego samemu me-
dalu – i każdemu pracodawcy zależy na dobru pracowników. 
Naprawdę dobry pracownik wart jest każdych pieniędzy! Po 
drugie, chciałabym, byśmy wszyscy umieli się ze sobą poro-
zumiewać, bo niby mówimy tym samym językiem, a jakoś nie 
potrafimy się zrozumieć. Trzecie, to już takie moje osobiste 
marzenie, chciałabym siedzieć w moim sosnowym domku na 
działce i pisać, tak by podzielić się tym wszystkim, co jest we 
mnie, z innymi. A jest dużo!

Nie za wcześnie na takie marzenia.
Zdecydowanie za wcześnie! Mam jeszcze bardzo dużo do 
zrobienia i nie mogę się teraz odizolować od rzeczywisto-
ści. Sama czuję, że jestem jeszcze potrzebna, że moje do-
świadczenie i pamięć instytucjonalna są zdecydowanie 

Lubię kończyć 
to, co zaczęłam

O zaletach uczenia się przez całe życie, projekcie „Przepis na rozwój”, 
spełnianiu marzeń i kobietach, które dźwigają połowę nieba rozmawiamy 

z Bożeną Ziemniewicz, przedsiębiorcą, społecznikiem, właścicielką szkoły językowej 
BRITISH CENTRE, coachem i trenerem, radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
wiceprzewodniczącą rady i pełnomocnikiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

a moje kompetencje są bardzo w sejmiku potrzebne. Star-
tuję, bo chcę mieć wpływ na to, co dzieje się w regionie.

Jest Pani mocno zaangażowana w promocję projektu 
„Przepis na rozwój”. Jakie korzyści można z niego odnieść?
Zdecydowałam się wspierać projekt „Przepis na rozwój”, bo 
współgra on z tym, czym zajmuję się całe życie: edukowaniem 
dorosłych, adaptacyjnością kapitału ludzkiego. Mamy teraz 
najlepszą okazję, aby podnieść kwalifikacje i kompetencje nie 
tylko swoje, ale również osób, które zatrudniamy w naszych 
firmach. A przecież w dzisiejszych czasach ten kto się nie 
rozwija, traci na wartości. W poprzednich okresach progra-
mowania duży nacisk kładziono na rozwój infrastruktury. 
W tym ważny jest człowiek i jego rozwój i z tego się bardzo 
cieszę, bo to przecież nie stal i beton decydowały o rozwoju 
cywilizacji tylko ludzie. Świat zmienia się błyskawicznie, 
a my musimy za tymi zmianami nadążyć, dlatego tak ważne 
jest byśmy uczyli się przez całe życie. Z siedzenia na kanapie 
i oglądania seriali nie będziemy mieli zbyt wielkiego pożytku. 

Do kogo skierowany jest ten projekt?
Oferta skierowana jest do tysięcy mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie wo-
jewództwa łódzkiego. Preferencyjnie traktowane są firmy 
i przedsiębiorcy przechodzący procesy restrukturyzacyjne 
oraz osoby, które skończyły 50 lat i z niskimi kwalifikacjami. 

Czy po środki na szkolenia chętniej sięgają małe firmy?
Cieszę się, że jest takie duże zainteresowanie środkami na 
szkolenia, dzięki temu widzę, że ludziom zależy na rozwoju. 
Teraz po raz pierwszy to przedsiębiorcy decydują, czego się 
będą uczyć oni i ich pracownicy. W pierwszym okresie pro-
gramowania choć pieniądze dostępne były dla wszystkich, 
korzystały z nich w większości duże przedsiębiorstwa i moim 
zdaniem te pieniądze nie zostały należycie spożytkowane. 
W drugim okresie było już nieco lepiej. Teraz między innymi 
dzięki staraniom Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w końcu 
ludzie mogą się uczyć tego, czego chcą i potrzebują, a nie tego, 
co im ktoś narzuci. W moim przekonaniu to podmiotowy sys-
tem finansowania spowodował stale rosnący popyt. 

Jak się Pani wydaje, kto powoduje, że ta rzeczywistość 
jest lepsza kobiety czy mężczyźni? 
Z odpowiedzią na to pytanie zawsze mam problem. Chińczy-
cy twierdzą, że kobiety dźwigają połowę nieba… No ale moim 
zdaniem (i chyba nie tylko moim), to tylu profitów z tego nie 
mają. Panie wnoszą wiele pozytywnych emocji do naszego 
życia politycznego, społecznego, ale wciąż nie mają takiej siły 
przebicia, jak panowie. Wierzę, że to się niebawem zmieni.

Zawsze zadbana, elegancka – ma Pani swojego stylistę?
Nie, zawsze byłam samowystarczalna w tym zakresie. Czasa-
mi o moje włosy zadba fryzjer, ale manicure robię sama. Nie 
mam też jednej ulubionej marki modowej, ale bardzo lubię su-
kienki od Ani Skórskiej, bo idealnie pasują na moją sylwetkę. 
Ale przecież ubrania to tylko mało ważny dodatek do naszego 
życia. Najważniejsze są wartości, na których budujemy życie 
osobiste i pracę zawodową. I pracę społeczną zresztą też! l

Rozmawiała Beata Sakowska 

Każda kobieta ma w swoim życiu dwie 
możliwości: pierwszą, by zorganizować 
i zaplanować je tak, by mieć czas na 

wszystko i drugą, wieczną improwizację

przydatne innym! Dostaję też wiele sygnałów od miesz-
kańców Łodzi, że liczą na mnie i potrzebują mojego zdro-
wego rozsądku. Jednak czasami przychodzi taka myśl, by 
zwolnić… ale może tak za pięć lat?

Angażuje się Pani w wiele projektów, przedsiębiorca, 
polityk, społecznik. Skąd ma Pani na to wszystko czas?
To fakt – nie należę do osób, które cierpią na nadmiar cza-
su. Ale każda kobieta ma w swoim życiu dwie możliwości: 
pierwszą, by zorganizować i zaplanować je tak, by mieć czas 
na wszystko i drugą, wieczną improwizację. Ja wybrałam 
to pierwsze rozwiązanie, bo jest bliższe mojej naturze. Poza 
tym mam dwoje dzieci, dziś już dorosłych, i gdybym nie na-
uczyła się dobrze zarządzać swoim czasem, to nie wiem jak 
poradziłabym sobie z ich wychowaniem. Przecież cały czas 
prowadziłam firmę – już 25 lat! A ciężkiej pracy się nie boję, 
od młodości jestem do niej przyzwyczajona. Poza tym, chyba 
rzeczywiście jestem pracowita. 

A woli Pani biznes czy politykę?
Świat polityki to nie jest mój świat. Jest zbyt brutalny, bezpar-
donowy. Bardziej znana jestem jako przedsiębiorca niż radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, choć w tej dziedzinie też 
staram się robić bardzo dużo, szczególnie jako przewodni-
cząca komisji ochrony zdrowia, rodziny i polityki społecznej. 
I tak na dobrą sprawę nie wyobrażam już sobie życia bez dzia-
łania na rzecz samorządu. A jeżeli chodzi o biznes... Gdybym 
musiała wybierać pomiędzy działalnością w samorządzie, 
a byciem przedsiębiorcą, to nie miałabym żadnego dylematu. 
Moje spojrzenie na rzeczywistość, to przede wszystkim racjo-
nalny do bólu punkt widzenia przedsiębiorcy. Dlatego często 
to, co mówię i robię jako przedsiębiorca, pozostaje w pewnym 
konflikcie z tym, co powinnam mówić i robić jako polityk. 

Ale jednak startuje Pani w wyborach na radną sejmiku...
Startuję, bo lubię kończyć sprawy, które zaczęłam. Nie po-
trafię i nie chcę zostawiać po sobie rozgrzebanych tema-
tów. Startuję, bo wiem, że wciąż mam wiele do zrobienia, Fo
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Ważne, by z szerokiego wachlarza możliwości dokształ-
cenia wybrać mądrze, realizując nie tylko ambicje pra-
cowników, ale przede wszystkim biznesowe cele fir-
my. Z pomocą przychodzi projekt „Przepis na Rozwój”, 
zapewniając nie tylko dofinansowanie do 80 procent 
kosztów tzw. usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, 
studiów podyplomowych, coachingu itp.), ale i przed-
stawiając sprawdzony sposób na ekonomiczny sukces.

 „Przepis na Rozwój” to projekt realizowany przez 
HRP Group we współpracy z Łódzką Izbą Przemy-
słowo-Handlową, Polską Izbą Firm Szkoleniowych 
oraz Fenix Poland. Ponad 13-letnie doświadczenie 
w  pozyskiwaniu dofinansowania w obszarze zaso-
bów ludzkich, infrastruktury i R&D, pozwoliło firmie 
na zdobycie rekordowej kwoty 60 milionów złotych, 
przeznaczonej na usługi rozwojowe. 

Bony rozwojowe
– Środki pozyskane z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
współfinansowane ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, trafiają do przedsiębiorców w postaci 
bonów rozwojowych: krótko i długoterminowych. Za 
ich pomocą można sfinansować do 80 procent kosztów 
kursów, szkoleń, studiów podyplomowych bądź do-
radztwa, coachingu czy mentoringu dla pracowników. 
To przedsiębiorca decyduje, jaką usługę wykupi, które 
ze szkoleń będzie najbardziej korzystne dla  rozwoju 
jego przedsiębiorstwa i przyniesie najwięcej korzyści 
jego pracownikom. Jedynym warunkiem skorzystania 
z kursu lub szkolenia jest jego obecność w Bazie Usług 
Rozwojowych, a że wybierać można spośród ponad 
26  tysięcy pozycji, bez trudu dopasujemy właściwą 
usługę do własnych potrzeb – wyjaśnia Jakub Kobyliń-
ski, Dyrektor ds. Jakości w HRP.

Uczestnicy projektu „Przepis na Rozwój” wybierają 
szkolenie merytoryczne, nastawione na rezultaty, reali-
zowane w różnorodnej formule. – Po fali szkoleń zwią-
zanej z ochroną danych osobowych w kontekście RODO, 
przyszedł czas na mniej powszechne tematy. Tatuaż 
artystyczny, szkolenia dla  operatorów bezzałogowych 
statków powietrznych, czyli dronów, projektowanie 

systemów fotowoltaicznych czy druk 3D – niezależ-
nie od tego, jak specjalistyczna jest usługa rozwojowa 
potrzebna przedsiębiorcy, warto jej szukać w firmach 
zrzeszonych w PIFS i posiadających certyfikat SUS 2.0, 
bo to bezpieczny wybór – mówi Jakub Kobyliński.

Inwestycja w kadry
Baza Usług Rozwojowych obejmuje również bardziej 
„konwencjonalne” szkolenia, m. in. profesjonalną ob-
sługę klienta, efektywną sprzedaż, kursy prawa jazdy 
czy językowe – każdy znajdzie coś dla siebie. 

Inwestycja w kadry to ważny element w strategii 
rozwoju współczesnej firmy. Kto o tym zapomina, ten 
traci podwójnie, bo brak wzrostu to nie tylko mniejsze 
zyski, ale i utrata kapitału w postaci doświadczonych 
pracowników. Wzrost kompetencji zatrudnionych 
osób szybko przekłada się na  jakość wykonywanej 
pracy i jej efektywność, a tym samym na wyższy do-
chód przedsiębiorstwa. Pełen profesjonalizm to także 
lepsze wyniki i mniejsza ilość kosztownych błędów.

Pracownik, w którego pracodawca inwestuje, za-
pewniając mu możliwość uczestniczenia w  szkole-
niach, kursach czy warsztatach, czuje się zauważony 
i doceniony, a równocześnie znacznie bardziej utoż-
samia się z firmą. Staje się jej integralną częścią – ma 
poczucie przynależności do  przedsiębiorstwa, które 
współtworzy i które potrzebuje jego zdolności, umie-
jętności i  doświadczenia. Równocześnie, dla wielu 
pracowników udział w szkoleniach to możliwość speł-
nienia zawodowych ambicji, samorealizacji i budo-
wania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia, kursy 
i studia podyplomowe mogą też pełnić ważną funkcję 
motywacyjną – stać się formą nagrody za dobrą pracę 
i sposobem na wyróżnienie przez pracodawcę. 

By szkolenie było w pełni satysfakcjonujące dla 
wszystkich zainteresowanych, warto zastanowić się 
nad jego celem i efektami – optymalnie, gdyby wyko-
nawca usługi mógł ją dopasować do potrzeb, uwzględ-
niając w programie poziom wiedzy czy umiejętności 
uczestników. Równie ważna jest pomoc we wdrożeniu 
nowej wiedzy i umiejętności do praktyki codziennej 
pracy, a także proces ewaluacji po usłudze, czyli spraw-
dzenie, czy jej planowane efekty zostały osiągnięte.

Cykliczne nabory
 – Potrzeby rozwojowe przedsiębiorców i ich pracow-
ników stają się wysoce zindywidualizowane i wyma-
gają każdorazowo doboru innych form kształcenia, 
zarówno pod kątem tematyki, jak i formuły. Dlatego, 
tworząc założenia projektu „Przepis na Rozwój”, po-
stawiliśmy nie na gotowy produkt w postaci szkole-
nia, a na bon rozwojowy, z pomocą którego sfinanso-
wać można usługi rozwojowe – wyjaśnia Magdalena 
Kozińska, ekspert firmy HRP.

Nabory ogłaszane są cyklicznie, średnio co dwa 
miesiące. Ten obecny, który rozpoczął się 20 wrze-
śnia, obejmuje zarówno bony krótkoterminowe, któ-

re muszą być wykorzystane do 10 grudnia 2018 roku, 
jak i długoterminowe – ważne do 31 października 
2019 roku. Te pierwsze większość przedsiębiorców 
przeznacza na dofinansowanie kursów i szkoleń za-
wodowych dla  pracowników bądź usługi doradcze, 
coaching czy mentoring; te drugie – na studia pody-
plomowe lub dłuższe, specjalistyczne kursy. 

 – Świadomi pracodawcy już dawno dostrzegli ko-
rzyści płynące z inwestowania w rozwój kadr i stałego 
podnoszenia poziomu kompetencji swoich pracowni-
ków. Aplikować o środki można wielokrotnie, oczywi-
ście w ramach określonych limitów, więc oferowane 
przez nas bony rozwojowe stanowią olbrzymie wspar-
cie w systemie szkoleniowym czy motywacyjnym no-
woczesnych przedsiębiorstw. Dodatkowo, szybko oka-
zuje się, że procedura pozyskania środków nie jest tak 
skomplikowana, jak mogłoby się wydawać – zapewnia 

Konrad Jaszczyński, prezes zarządu HRP Group. 
By wziąć udział w projekcie należy zarejestrować 

się w Bazie Usług Rozwojowych i platformie „Prze-
pis na Rozwój”. Dla średniego przedsiębiorstwa kilka 
kliknięć i wypełnionych rubryk otwiera drogę do po-
zyskania nawet 600 tysięcy złotych (na małe przedsię-
biorstwa czeka 240 tysięcy złotych, a na mikroprzed-
siębiorstwa – 72 tysiące złotych). Wniosek składa się 
elektronicznie, określając status przedsiębiorcy, kryte-
ria preferencyjne, rodzaj pomocy i liczbę bonów (wiel-
kość oczekiwanego wsparcia).

Operator programu dokonuje weryfikacji wniosku 
w ciągu pięciu dni roboczych, a w wyniku jej pozytyw-
nego zakończenia przedsiębiorca otrzymuje wspar-
cie dedykowanego Doradcy Lokalnego, który pomoże 
w skompletowaniu wymaganej dokumentacji i przygo-
towaniu umowy. Po jej podpisaniu i wpłaceniu wyma-
ganego wkładu własnego, bony pojawią się na koncie 
przedsiębiorcy w systemie. Pozostaje tylko wybrać ro-
dzaj kursu lub szkolenia i cieszyć się z nowo zdobytej 
wiedzy i umiejętności.

 – Projekt realizujemy w partnerstwie przedsiębior-
ców i organizacji ich zrzeszających, więc doskonale 
rozumiemy biznes i jego potrzeby. Staramy się mak-
symalnie uprościć wymagane procedury, a równocze-
śnie nasi doradcy służą pomocą na każdym etapie re-
alizacji projektu. Do wykorzystania bonów zachęcamy 
nie tylko nowych przedsiębiorców, ale  również tych, 
którzy już z nich korzystali, ale  jeszcze nie wykorzy-
stali swojego limitu – zaprasza Jakub Kobyliński. l

Sprawdzony 
„Przepis na Rozwój”
Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie, a rozwój pracownika 

jest równoznaczny z rozwojem firmy. Szkolenie kadry nie jest 
zbędnym wydatkiem, ale inwestycją w przyszłość. 

By szkolenie było 
w pełni satysfakcjonujące dla wszystkich 

zainteresowanych, warto zastanowić 
się nad jego celem i efektami

Zapraszamy do skorzystania z „Przepisu na Rozwój”.
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W województwie łódzkim dotacje unijne są stale wy-
korzystywane i wciąż czekają na wykorzystywanie! 
Zmiany, które dzięki nim zachodzą czasem przyjmują 
formę spektakularnego budynku, a czasem przejawiają 
się w nowych ławkach w parku. Korzystając z darmo-
wych badań profilaktycznych czy kupując innowacyjne 
produkty, nie zdajemy sobie nawet sprawy, że możemy 
to robić dzięki chęci mieszkańców regionu wspartej do-
tacjami z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Łódzkiem nie brakuje pomysłów, śmiałych wizji, 
chęci pomocy innym. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, or-
ganizacje, fundacje, jednostki samorządowe, naukow-
cy – wszyscy mogą korzystać z dotacji, wszyscy odczu-
wają pozytywne zmiany, które dzięki nim zachodzą. 

W hektarach i kilometrach
A sukcesy można przedstawiać na różne sposoby. My po-
stanowiliśmy wykorzystać do tego liczby. Czy jesteście 
sobie w stanie wyobrazić 150 pełnowymiarowych bo-
isk do piłki nożnej? Zajmują one 100 hektarów – tereny, 

o takiej właśnie powierzchni objęte zostaną rewitaliza-
cją. Rewitalizacja z funduszami pozwala nam cieszyć 
oczy i być dumnym, że symbole naszej przeszłości wciąż 
są piękne i funkcjonalne. Ponad 60 hektarów, czyli oko-
ło 85 boisk, zajmą tereny, które przygotowywane są pod 
inwestycje. Mają służyć pobudzeniu gospodarki regionu 
i zachęcać inwestorów. To również obszary, na których 
powstają osiedla mieszkaniowe i obiekty usług publicz-
nych. Równie imponująco prezentują się inwestycje, któ-
re możemy przedstawić w kilometrach. 

Często pokonujecie odcinek autostrady pomiędzy Ło-
dzią a Warszawą? Jeśli tak, to zapewne wiecie, że ma on 
nieco ponad 120 kilometrów długości. Tyle właśnie kilo-
metrów dróg zostało przebudowanych w Łódzkiem ze 
środków unijnych. Codziennie dojeżdżamy nimi do pracy, 
szkoły, domu. Mają równą nawierzchnię, na poboczach 
chodniki i ścieżki rowerowe. Jeszcze więcej – 159 kilome-
trów mają nowo utworzone szlaki turystyczne. Będziemy 
mieli gdzie wybrać się na spacer, gdzie spędzić weekend 
ze znajomymi i rodziną. Regionalne perełki turystyczne 

Zmiany, które zachodzą w Łódzkiem każdego dnia, zawdzięczamy 
pomysłowości mieszkańców, wizji przedsiębiorców, chęci rozwoju i niesienia 
pomocy. Transport, turystyka, biznes i nauka, ochrona zdrowia i środowiska, 
edukacja, praca, budownictwo… Praktycznie wszystkie dziedziny w naszym 

regionie rozwijają się dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
nad którym czuwa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

zyskują nowe życie, a trasy pomiędzy nimi wiją się pośród 
piękna przyrody. To nie bajka, wystarczy zaplanować 
małą wyprawę i po prostu wyjść z domu. 

W sztukach i osobach 
A skoro o drogach mowa, to warto wspomnieć, że 116 
nowych pojazdów zacznie przewozić mieszkańców 
w publicznym transporcie. Dzięki środkom unijnym 
komunikacja miejska w regionie zyskuje nowy tabor: 
wygodny, czysty, sprawny. Gdyby autobusy ustawić 
jeden za drugim, zajęłyby pas ruchu o długości 2 ki-
lometrów. Także budynki w całym województwie zy-
skują nowe oblicze, ponad 470 przejdzie gruntowną 
termomodernizację. To sporej wielkości osiedle. Jed-
nak do statystyki wliczają się też wieżowce, a w tych 
mieszkają setki rodzin!

Nie możemy zapomnieć o inwestycjach w ekologię. 
Ponad 85 kilometrów nowych linii sanitarnych zo-
stanie doprowadzonych do mieszkańców wojewódz-
twa. Rury znajdują się pod ziemią, ale gdyby ułożyć 
je pionowo to… sięgnęłyby jonosfery! Nieco dalej 
sięgnęłoby ustawionych w ten sam sposób 1200 jed-
nostek wytwarzania energii elektrycznej służących 
mieszkańcom regionu. Nasza zielona energia powsta-
je głównie z biomasy i wiatru.

I nie zapominajmy o korzyściach jakie odnoszą ucznio-
wie, bezrobotni, przedsiębiorcy, rodzice. Ponad 6300 
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego sko-
rzystało z szansy, jaką dają staże i praktyki! W edukacji 
teoria jest równie ważna, co prawdziwe doświadczenie. 
W trakcie praktyk pracodawcy mogą zauważyć najzdol-
niejszych i zaproponować im etat po ukończeniu nauki. 
Dodatkowo ponad 140 placówek zyskało nowy sprzęt. 
Wyposażenie pracowni, warsztatów oraz materiały dy-
daktyczne pomagają przyszłym fachowcom w zdoby-
waniu zawodowych szlifów. Praktyka czyni mistrza, 
a warunki nauki w dużej mierze przekładają się na póź-
niejszy sukces w wybranej branży. Programami wspar-
cia realizowanymi ze środków Funduszy Europejskich 
objętych zostało również ponad 14700 bezrobotnych. 
W tym 1443 chętnych do pracy, będzie mogło zrealizować 
swój pomysł na biznes, dzięki bezzwrotnym środkom na 
podjęcie działalności. A ponad 1300 rodzicom ułatwiono 
powrót na rynek pracy. To poprawa jakości życia około 
700 rodzin z całego regionu. Dotacje pomagają także za-
cieśniać współpracę przedsiębiorstw ze światem nauki. 
Razem opracowują innowacje, tworzą nowe produk-
ty i zdobywają pozycję na rynku. To również środki na 
sprzęt, wyposażenie laboratoriów i centrów badawczych 
w siedzibach firm z województwa. Jak widać Łódzkie 
dzięki unijnemu wsparciu zmienia się każdego dnia. l

Czy wiesz, że w Łódzkiem...
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LIFE IN. Łódzkie: Lubi Pani dostawać prezenty? Który 
wspomina Pani najmilej?
Joanna Skrzydlewska: Chyba każdy lubi dostawać pre-
zenty. A najlepiej jeśli to są, jak ja to nazywam, niespo-
dzianki kontrolowane, czyli takie, które wcześniej sama 
sobie upatrzę. Najbardziej ze wszystkich prezentów cieszą 
mnie drobiazgi, które odzwierciedlają dobrą znajomość 
mojej osoby i tego, co lubię przez obdarowującego. Nie zale-
ży mi na prezentach wartościowych. Idealnym prezentem 
dla mnie jest bilet do kina na ciekawy film. Dlaczego? Bo 
świadczy o tym, że osoba, która go kupiła, po pierwsze do-
brze mnie zna, a po drugie wykazała się zaangażowaniem. 

Lubi Pani chodzić do kina? Znajduje na to Pani w ogóle 
czas przy tak licznych obowiązkach?
Lubię chodzić do kina, do teatru, do opery. Niestety fak-
tycznie teraz nie mam na to czasu. Jeszcze rok temu mo-
głam sobie pozwolić na to, by raz w roku odwiedzić którąś 
z europejskich scen operowych na przykład w Mediolanie, 
Kopenhadze, Neapolu czy Moskwie. Teraz, gdy tylko znajdę 
wolną chwilę, to przeznaczam ją na odpoczynek. Nierozłącz-
ną częścią mojej pracy jest stałe przebywanie w kontakcie 
z ludźmi. Czasem potrzebuję absolutnej ciszy, pustki wokół 
siebie, żeby się zresetować. Zero telefonów, telewizji, kompu-
terów – to jest teraz mój sposób na odpoczynek. Kiedyś wy-
dawało mi się, że to jest niemożliwe, ale jednak z biegiem lat 
człowiek się zmienia i jego potrzeby są zupełnie inne. 

Żużel pokochała od pierwszego 
wejrzenia, choć tata zaciągnął ją 

siłą. Doskonale czuje się w męskim 
towarzystwie. Decyzje podejmuje 

błyskawicznie, bo szkoda jej czasu. 
Poza rodziną i zdrowiem nic więcej 
do szczęścia nie potrzebuje. Czuje 

się farciarą i jest spełniona. Joanna 
Skrzydlewska, członek Zarządu 

Województwa Łódzkiego, honorowy 
prezes Klubu Żużlowego Orzeł Łódź, 

specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.

Wracając do prezentów – jak się sprawuje ubiegłoroczny 
prezent od taty? 
Ten prezent był dużym i bardzo miłym zaskoczeniem. 
Niestety z racji piastowanego stanowiska, rzadko jeżdżę 
autem, które podarował mi tata. Kolejny właściciel, gdy 
będę go sprzedawać w przyszłości, bardzo się ucieszy ni-
skim przebiegiem. Przyznam się jednak do czegoś – ciągle 
widzę poprzednie auto i łezka w oku mi się kręci, bo to 
był mój ulubiony model – BMW 3, któremu oddałam swoje 
serce. Nigdy się nie zepsuł, nigdy mnie nie zawiódł. 

Po samochodach czas na motocykle. Ostatniego sezonu 
nie udało się zakończyć najlepiej – tylko piąte miejsce 
Orła Łódź. Nie takie były chyba plany. Choć cel sportowy 
nie został osiągnięty, słyszałam, że Pani prezes i tak jest 
zadowolona. 
Pierwsze miejsce poza strefą play-off. Niestety nie udało nam 
się być w tej najlepszej czwórce, ale gdzieś z tylu głowy brali-
śmy to pod uwagę. Opóźnienia w budowie stadionu odbiły się 
na wynikach drużyny w tym sezonie. Nasi zawodnicy wszyst-
kie mecze jeździli na tzw. wyjeździe, gdzie gospodarze zawsze 
czuli się pewniej i wygrywali. Podupada wtedy morale dru-
żyny, zaczyna brakować wiary we własne umiejętności. Poza 
tym, zabrakło też takiego „team spiritu”. Gdy brakuje wspól-
nego miejsca do treningów, drużyna rzadko ze sobą przeby-
wa i nie jest ze sobą zżyta. To był dla nas szalony sezon i do-
brze, że już mamy go za sobą i w końcu mamy gotowy stadion. 

Piękny obiekt już jest, to teraz czas na wyniki 
– jakie plany na przyszły rok? Orzeł będzie się ścigał 
w najwyższej lidze?
Warunek konieczny, czyli stadion, został spełniony. Bez tego 
stadionu, nawet przy awansie, nie dostalibyśmy pozwolenia 
na start. Brakowało nam oświetlenia, wystarczającej infra-
struktury sanitarnej itp. Dzisiaj mamy. Mamy piękny, nowo-
czesny obiekt. Naszym celem na przyszły rok jest awans do 
tej najwyższej ligi. Chcielibyśmy wejść do fazy play-off i mieć 
szanse zawalczenia o awans do ekstraligi. Przez ten pryzmat 
patrzymy teraz na skład drużyny. 

W składzie Orła zapewne szykują się zmiany. Czeka nas 
prawdziwa rewolucja czy tylko częściowe zmiany?
Na razie, zgodnie z regulaminem, możemy rozmawiać tylko 
z zawodnikami, którzy już u nas jeżdżą. Są deklaracje pozosta-
nia, są też pewne wątpliwości u co poniektórych. Zawodnicy 
sami muszą zdecydować, co będzie dla nich najlepsze. Później 
jest chwila, w której to okienko transferowe jest jeszcze otwar-
te. Wtedy zaczną się rozmowy z potencjalnymi zawodnikami, 
których my chcielibyśmy pozyskać do naszego klubu. Pozo-
staje pytanie, czy oni też będą chcieli się z nami związać i ści-
gać w barwach Orła Łódź. Wiadomo, że jak nie wiadomo o co 
chodzi, to chodzi o pieniądze. Zawsze wszystko kończy się na 
wysokości transferu. My znamy swoje możliwości finansowe 
i staramy się być odpowiedzialni. Nie mamy żadnych długów, 
jesteśmy wypłacalni i myślę, że to jest atut, dla którego zawod-
nicy chcą do nas przechodzić. Zawodnicy wyjeżdżając na tor, 
oprócz tego, że ryzykują swoim zdrowiem i życiem, aby dostar-
czyć emocji kibicom, to są też w pracy. A niestety często zdarza 
się, że są po prostu okradani przez włodarzy klubu i nigdy nie 
widzą na oczy pieniędzy zapisanych w kontrakcie. Dlatego my 

wolimy zaproponować mniej, ale wiedzieć, że jesteśmy w sta-
nie wypełnić nasze zobowiązanie. W styczniu dopinać będzie-
my kontrakty, a w marcu zaprezentujemy skład drużyny. 

Często Pani podkreśla, że żużel to sport rodzinny, że to 
bezpieczne widowisko.
Oczywiście. Na meczach żużlowych jest bardzo spokojnie, 
nikt nie przeklina, nie obraża drużyny przeciwnej, panuje 
piknikowa atmosfera. Przychodzą całe rodziny i wszyscy 
świetnie się bawią. Ludzie po meczach podchodzą do mnie 
i mówią, że nie mieli pojęcia, że żużel jest taki fajny. A naj-
bardziej mnie cieszy, że kobiety też złapały tego bakcyla 
i przychodzą ze swoimi kolegami, mężami, braćmi. Im wię-
cej kibiców na stadionie, tym zawodnikom milej się ścigać. 
Czują wtedy większą adrenalinę i chęć walki.

Kiedy była Pani pierwszy raz na żużlu?
Tata mnie siłą zaciągnął. Ja to pamiętam, bo w ogóle nie 
miałam ochoty iść. To była niedziela, była piękna pogo-
da, a ja miałam wtedy zupełnie inne plany. Chciałam iść 
gdzieś ze swoimi znajomymi, jak to nastolatka. Były nawet 
negocjacje, że jak mi się bardzo nie spodoba, to będę mogła 
wyjść w połowie. Ale jednak zostałam do końca. 

To była miłość od pierwszego wejrzenia?
Zdecydowanie. Żużel to sport, który albo się kocha od pierw-
szego wejrzenia albo wcale. Oddziałuje na wszystkie zmysły 
– na węch poprzez zapach spalin, na słuch – ryk silników 
i wzrok bo widać, jak zawodnicy jeżdżą blisko siebie ryzykując 
życie. To sport bardzo ryzykowny, bardzo nieprzewidywalny. 

Tymczasem niektórzy twierdzą, że żużel to nudny sport.
Osoby, które lubią spokojny, stateczny żywot nie do końca 
odnajdą przyjemność w oglądaniu żużlowych rozgrywek. 
Tutaj chwilami jest naprawdę nerwowo. Zawodnicy jeż-
dżą bardzo blisko siebie i czasami jest bardzo niebezpiecz-
nie. Jest dużo upadków, niektóre kończą się na złamaniu 
kończyn, uszkodzeniu kręgosłupa. Zdarzają się też upadki 
śmiertelne. Dwa lata temu doszło do tragicznej śmierć syna 
naszego byłego zawodnika, Krystiana Rempały. Pamiętam 
go jako dwunastolatka, jak przyjeżdżał do nas ze swoim tatą. 
Zginął na torze w pierwszym swoim biegu, robiąc to, co ko-
cha. Nie każdemu musi to odpowiadać. Ja też się zawsze boję. 
Jak witam się z trenerem czy menedżerem przeciwnej dru-
żyny, to nawet nie życzymy sobie powodzenia, ale by było 
bezpiecznie. Bo to jest dla nas najważniejsze. Wynik jest na 
drugim miejscu. Wiadomo, że on też jest ważny, bo każdy 
chce wygrywać, ale priorytetem jest bezpieczeństwo zawod-
ników. Byłam świadkiem kilku tragicznych wypadków i to 
zupełnie zmieniło moją perspektywę patrzenia na ten sport. 
Trzeba być trochę szalonym, żeby się ścigać. 

Czasem potrzebuję absolutnej ciszy, 
pustki wokół siebie, 

żeby się „zresetować”. 
Zero telefonów, telewizji, komputerów

Spełniona 
i gotowa 

do działania 
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Zdradzi nam Pani, kto jest jej ulubionym żużlowcem?
Jest kilku i to się zmienia. Bardzo sobie cenię Australijczy-
ka, Jasona Doyle’a, który jeździł w naszych barwach, ale 
przeszedł później do wyższej ligi rozgrywek i w zeszłym 
roku został mistrzem świata. Zresztą przyjął nasze zapro-
szenie i przyjechał na ostatnie zawody, bo chciał zobaczyć 
i wypróbować nowy tor. A taką ikoną jest Greg Hancock, naj-
starszy z jeżdżących żużlowców. Ma 48 lat i nadal ściga się 
w najlepszej ósemce świata. Jestem dla niego pełna podziwu, 
że w tym wieku nadal wygrywa. Widać u niego i doświad-
czenie i pokorę. A dodatkowo jeździ bardzo elegancko. To od 
niego młodzi adepci powinni się uczyć kultury sportu i klasy.

Żużel to dla mnie niezbyt kobieca dyscyplina sportu, jak 
się Pani czuje w świecie zdominowanym przez mężczyzn?
Dobrze. Zawsze miałam więcej kolegów niż koleżanek. Za-
wsze też byłam osobą bardzo konkretną, która szybko podej-
muje decyzje i dlatego chyba jest mi tu dobrze. Nigdy długo się 
nie zastanawiam, nie dywaguję. Zakupy różnych rzeczy nie 
zajmują mi wiele czasu. To są tylko rzeczy nabyte i nie należy 
temu poświęcać zbyt dużej uwagi. Czas można zdecydowa-
nie lepiej spożytkować, bo i tak nigdy nie będziemy do końca 
wiedzieli, co jest dla nas dobre. Dla mnie najgorszą wadą jest 
brak umiejętności podejmowania decyzji. Czasami lepiej jest 
podjąć decyzję złą i potem ewentualnie ją korygować, niż roz-
ciągać to w czasie. Bo ten zawsze działa na niekorzyść. 

Nie tylko żużel jest Pani wielką pasją, miłością jest też 
polityka. Posłanka, europarlamentarzystka, członkini 
zarządu województwa. Gdzie się Pani czuje najlepiej?
Ja bym tego miłością nie nazwała. To jest służba, powołanie, 
chęć pomagania innym. Poza tym trudno jest kochać coś, 
w czym nie obowiązują żadne zasady, a niestety taka jest po-
lityka. Tu jedyną zasadą jest brak zasad. Jeśli ktoś umie się 
w tym odnaleźć to jest mu łatwiej, jeśli ktoś tak jak ja kieruje 
się dekalogiem, to będzie mu ciężko. 

O polityce marzyła Pani już od dziecka?
Polityka w moim życiu pojawiła się przypadkiem. W szkole 
nie byłam nigdy typem aktywistki działającej w samorzą-
dach. Bardziej byłam osobą, która jasno artykułowała potrze-
by i swoje prawa, ale nie należałam do żadnych organizacji. 
Dopiero po studiach zaczęła się moja przygoda z polityką.

Nie myśli Pani, o tym, by rzucić politykę i zająć się 
rodzinnym biznesem? 
Polityczna emerytura się zbliża. Taka jest kolej rzeczy. Moi 
rodzice nie będą młodsi. Doskonale wiem, ile pracy i wysiłku 
kosztowało ich stworzenie tego, co dziś posiadają. Czuję się za 
to odpowiedzialna, więc wiem, że ten moment, by zająć się ro-
dzinnym biznesem, jest nieunikniony. Aktywnym politykiem 

jestem już prawie trzynaście lat, więc myślę, że jak dobiję do 
dwudziestki, to będzie właściwy moment, aby przekazać pa-
łeczkę tym, którzy dopiero będą zaczynać tę swoją służbę. Wi-
dzę coraz więcej ludzi, którzy chcą zaoferować coś od siebie, 
żyć dla polityki, a nie z polityki. A ja chciałabym jeszcze zre-
alizować wiele ciekawych projektów i wpływać na tą naszą 
lokalną rzeczywistość.

Co daje Pani w pracy najwięcej radości?
Uśmiech mieszkańców. Naprawdę. Ja się bardzo cieszę, jak 
podczas różnego rodzaju wyjazdów, podchodzą do mnie 
mieszkańcy i opowiadają, co się u nich zmieniło na lepsze. 
Niektórym może się wydawać, że kawałek nowego asfaltu 
albo położenie trzech kilometrów kanalizacji to takie proza-
iczne rzeczy, ale one ułatwiają życie codzienne wielu ludziom. 
Przy obecnym podziale administracyjnym, łatwo mieszkań-
com pomylić, kto jest za co odpowiedzialny, więc czuję się 
dumna, gdy mieszkańcy rozumieją, że te inwestycje dookoła 
nich są realizowane dzięki wsparciu z Urzędu Marszałkow-
skiego. Cieszy mnie też, że Fundusze Europejskie tak bardzo 
zmieniają tę naszą małą ojczyznę. Bez nich byłoby naprawdę 
ciężko. Cieszę się widząc jak rozwija się moje miasto – Łódź, 
ale najbardziej jestem zadowolona, gdy widzę te zmiany 
w małych miasteczkach i wioskach. Powstały świetlice, pla-
ce zabaw, organizowane są zajęcia pozalekcyjne, nowe sek-
cje sportowe. Dzięki temu te środowiska mogą się jednoczyć, 
mają gdzie wspólnie spędzać czas, a co za tym idzie powstają 
nowe, oddolne pomysły. Ludzie organizują wycieczki rowe-
rowe, wspólne spacery, grille z grantów stołecznych. Potem 
przychodzą do nas i dziękują, że dzięki którejś z naszych in-
westycji łatwiej i lepiej im się żyje i chcą tu zostać. 

A w życiu codziennym – gotowanie, sprzątanie, spotkanie 
z przyjaciółmi, wyjście do kina, teatru…
Podróże. Gotować ani nie lubię, ani nie umiem. Robię to tylko 
z konieczności, a nie z przyjemności. Za to sprzątanie mi po-
maga, jak jestem zdenerwowana. Człowiek ma wtedy szan-
sę się zrelaksować, wyładować. A z podróżami to jest tak, 
że wspomnienia z nich to jest jedyna rzecz, której mi nigdy 
nikt nie zabierze. Nigdy nie wiemy jak potoczy się nasz los. 
Wszystko zawsze można stracić. A podróże niesamowicie 
kształcą, poszerzają horyzonty, inspirują do różnych dzia-
łań, które mogę później wykorzystać w pracy. Dlatego póki 
zdrowie mi na to pozwala, to jeżdżę. Należę do tych osób, któ-
re wykorzystują swoje 26 dni urlopu w roku. Nie chomikuję 
tych dni, bo uważam, że wypoczęty pracownik jest po prostu 
bardziej wydajny. Widzę to sama po sobie. Dlatego staram się 
raz na kwartał gdzieś wyjechać. Wolę wyjeżdżać na krótsze 
wakacje, ale częściej. Czasami wystarczy mi dłuższy week-
end, żeby się zrelaksować. 

Takie najskrytsze marzenie, zdradzi nam je Pani?
Nieee… Ale powiem co jest dla mnie najważniejsze – rodzina 
i zdrowie. Reszta nie ma znaczenia. Pieniądze szczęścia nie 
dają, są instrumentem do realizacji marzeń. Taka niezależ-
ność jest fajna, ale w życiu nie jest najważniejsze mieć, ale być. 
Poza rodziną i zdrowiem nic więcej do szczęścia nie potrzebu-
ję. Czuję się farciarą i jestem spełniona. l

Rozmawiały Beata Sakowska i Joanna Twardowska

Polityka pojawiła się w moim 
życiu przypadkiem. W szkole nigdy 

nie byłam typem aktywistki 
działającej w samorządach
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Już taka jestem
Sto pięćdziesiąt razy na dzień, przy każdym małym i większym niepowodzeniu, 

przechodzi myśl, by rzucić to wszystko. Dziwię się wtedy sama sobie, że w tym 
wieku zamiast siedzieć z książką, spotykać się ze znajomymi, czy jeździć 

na wakacje, próbuję zmieniać rzeczywistość na lepszą, ale taka już jestem. Kocham 
to miasto i ludzi w nim żyjących – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

LIFE IN. Łódzkie: Pani prezydent liczyłam na to, że zobaczę 
Panią w sukience, ostatnio usiłowałam sobie przypomnieć 
czy kiedykolwiek w ogóle widziałam w niej Panią? 
Hanna Zdanowska: Raczej mnie pani nie zobaczy. Kiedyś 
owszem chodziłam w sukienkach i garsonkach, nawet przed 
ośmioma laty, gdy po raz pierwszy startowałam w wyborach 
na prezydenta. Od tego czasu wiele się zmieniło. Może gdy-
bym siedziała za biurkiem... Ale ja jestem ciągle w ruchu, 
bywam w różnych miejscach, sytuacjach i muszę czuć się 
komfortowo. Dlatego na co dzień noszę garnitury i bluzki 
w stonowanych kolorach. Poza tym wydaje mi się, że u każ-
dego prezydenta najważniejsze powinno być to, co robi, co 
mówi i jaki jest. Ubrania powinny być tylko uzupełnieniem. 
One są ważne w show-biznesie – tam muszą przyciągać, in-
trygować, szokować swoją odmiennością. 

Nawet na specjalne okazje nie ma Pani ochoty zaszaleć?
Przyzwyczaiłam się do garniturów, więc w garderobie 
mam też takie na specjalne wyjścia. Garnitur jest ponad-
czasowy, a na to, by mieć dwie garderoby, najzwyczajniej 
mnie nie stać. Na specjalne okazje wybieram czarny gar-
nitur, a tą odrobiną szaleństwa jest kolorowy szal, który 
dodaje odrobinę efektu wow. 

Często widzę też Panią w dżinsach i koszulach?
Jak tylko nie mam oficjalnych spotkań, nakładam dżinsy, 
koszulę i marynarkę. Nie jestem nikim nadzwyczajnym, 
ubieram się tak jak większość naszego społeczeństwa. 
Przecież nikt na siłę nie wtłacza się w garnitur. 

Lubi Pani być w centrum uwagi?
Nie bardzo. Ale zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest roz-
poznawalność. I choć czasami naprawdę się spieszę, jeśli ktoś 
ma ochotę ze mną porozmawiać, to nigdy nie odmawiam. 
Dlatego moje poranne sobotnie zakupy na rynku zajmują mi 
zdecydowanie więcej czasu niż powinny. Ja po prostu kocham 
te rozmowy z mieszkańcami, dzięki nim cały czas się uczę. 

Nikt nie broni dostępu do Pani? 
Do mnie zawsze można podejść, nie chodzę z obstawą. Prywat-
ne sprawy też załatwiam sama. Jak każda gospodyni domowa, 
która prowadzi dom, co czasem budzi zdziwienie wśród ło-
dzian. Nikt też za mną parasola nie nosi (śmiech). Zresztą o te 
parasolki, to się czasami wykłócam. Mężczyźni, szczególnie ci 
o tradycyjnym wychowaniu, nie potrafią zrozumieć, że wolę 
sama trzymać swój parasol. Czują się zobowiązani, chcą się 
mną zaopiekować no i czasem bywa, że wyrywamy sobie te 
parasolki. Ale już taka jestem Zosia Samosia. 

Dla wielu łodzian jest Pani autorytetem i wzorem do 
naśladowania. A kto jest takim wzorem dla Pani? 
Jeśli chodzi o sposób zarządzania, to na pewno Margaret 
Thatcher. Nie bała się podejmować trudnych decyzji, starała 
się działać dla dobra ludzi, mimo iż nie zawsze w zgodzie ze 
wszystkimi. Jestem dla niej pełna szacunku, że jednocześnie 
będąc damą, potrafiła być zdeterminowana i mieć w sobie 
odwagę, aby zmienić kraj, którym przyszło jej rządzić. Zaś 
autorytetem współcześnie żyjącym jest dla mnie papież 
Franciszek, który pokazuje nam jaki powinien być kościół 
i jaką rolę powinien odgrywać w naszym współczesnym 
życiu. Młodym ludziom brakuje dziś autorytetów. Jakoś nie 
udało się nam przekazać im prawdziwych wzorców. Ja tych 
autorytetów mam jeszcze parę, takich jak Bartoszewski, Ge-
remek czy Mazowiecki. To były dla mnie ikony, jeśli chodzi 
o polską politykę. Niestety, nie potrafiliśmy przekonać do 
nich młodego pokolenia Polaków. 

Jako prezydent Łodzi ma Pani służbowe auto z kierowcą. 
Kiedy siedziała Pani ostatnio za kierownicą samochodu?
W czerwcu tego roku. Ubóstwiam prowadzić samochód, to 
jest moja wielka pasja. Kiedyś przejeżdżałam 100 tysięcy 
kilometrów rocznie – było to głównie spowodowane moją 
pracą poza Łodzią. Teraz rzadko siadam za kierownicą.

A ma Pani jakąś ulubioną markę? 
Od wielu lat jestem wierna Volvo. Nigdy nie przywiązy-
wałam aż takiej uwagi do designu, zawsze na pierwszym 
miejscu stawiałam bezpieczeństwo i niezawodność. Dla 
mnie samochód nie jest luksusową zabawką, ale narzę-
dziem do pracy dającym niezależność. Teraz te preferen-
cje trochę się zmieniły i jeśli mam do dyspozycji samo-
chód albo pociąg, to wybieram pociąg. Wiele rzeczy mogę 
zrobić w trakcie podróży, a ostatnio bardzo cenię sobie 
czas. Teraz ma on dla mnie najwyższą wartość.

Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest 
szczególny czas dla Łodzi. To jest ten 
moment, który inne miasta, takie jak 

Gdańsk, Wrocław czy Poznań, 
przeżywały kilka lat temu

Przechodzą Pani czasami przez głowę myśl, żeby rzuć to 
wszystko w diabły i znów stać się zwyczajną mieszkanką 
Łodzi. Wrócić do pracy i jako inżynier budowlaniec 
nadzorować którąś z łódzkich inwestycji?
Sto pięćdziesiąt razy na dzień, przy każdym małym i więk-
szym niepowodzeniu. Dziwię się wtedy sama sobie, że w tym 
wieku zamiast siedzieć z książką, spotykać się ze znajomymi 
czy jeździć na wakacje, próbuję zmieniać rzeczywistość na 
lepszą. Na dodatek wiem, że zawsze znajdą się tacy, którzy 
będą twierdzić, że wszystko robię źle. Większość jednak uwa-
ża, że to co robię jest dobre i potrzebne. I dopóki ta większość 
będzie tak uważała, dopóty ja będę kruszyła opór materii 
i zmieniała Łódź. Dobrze jest zostawić coś po sobie. Ludzie 
przemijają, ale ślad po nich pozostaje.

„Co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Na Pani stanowisku 
stres jest częścią życia. Jak sobie z nim radzić? 
Na drobne stresy najlepsze jest gotowanie. Ale na to muszę 
znaleźć taką chwilę, aby nikt do mnie nie dzwonił, bo cięż-
ko się gotuje mając zajęte ręce. Jeżeli to jest większy stres, to 
pomagają mi podróże. Staram się znajdować na nie czas, i raz 
na parę miesięcy wyjechać chociaż na kilka dni, wyłączyć się 
i zresetować. W tym roku musiałam zrobić sobie wakacje, po-
nieważ wiem, jakie wyzwania przede mną. Dwa razy zafun-
dowałam sobie tygodniowe wakacje i to mi naprawdę wiele 

dało. Mam za sobą osiem lat ciągłej pracy. Gdyby tak podliczyć 
te wszystkie godziny spędzone w pracy, to nie wiem, czy uda-
łoby się znaleźć w Łodzi kogoś innego, kto tyle pracuje. 

Na co dzień wygląda Pani na kobietę opanowaną, 
zdarzają się ataki furii?
Nie jestem cholerykiem i zwykle trzymam emocje na wodzy. 
Nieraz powiem coś podniesionym głosem, ale to wszystko. 
Zazwyczaj po chwili już mi przechodzi złość. A zanim coś 
powiem, staram się najpierw policzyć do dziesięciu. 

Czasami jednak bywają takie momenty, że nie da się 
opanować emocji. Raz publicznie Pani płakała...
Mimo iż wszyscy uważają mnie za bardzo silną kobietę, to jed-
nak nie jestem pozbawiona uczuć. Wręcz przeciwnie – jestem 
bardzo uczuciowa. Te emocje, te łzy spowodowane były tym, 
że skrzywdzono moich najbliższych. W takich sytuacjach 
trudno jest zapanować nad emocjami. Mnie się nie udało...

A dowiem się jaką jest Pani szefową – typ kumpla, 
czy raczej bardzo wymagającego szefa trzymającego 
podwładnych na dystans. 
Staram się rozmawiać z ludźmi. Jeśli ktoś coś zrobi nie po 
mojej myśli, to mu o tym powiem, ale nigdy nie publicznie, 
na forum. 
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Ile trwa średnio Pani dzień pracy?
Od 7 do około 21, również w soboty. Z kolei w niedziele jestem 
w pracy po 4-5 godzin. Staram się mieć co jakiś czas w miarę 
wolną niedzielę, aby spędzić trochę czasu z najbliższymi. 

Sporo tego...
Tych godzin w pracy jest bardzo dużo, ale ja nie czuję, że 
to praca, bo kocham to, co robię. W innym przypadku by-
łoby to fi zycznie i psychicznie niemożliwe.

Da się tak żyć i nie oszaleć? Przecież nie starcza czasu na 
normalne życie. 
Nieraz tęsknię za odrobiną życia osobistego, ale możliwość 
realizacji ważnych dla Łodzi projektów, możliwość tworze-
nia widocznych zmian i fakt, że widzę zadowolenie ludzi, 
rekompensuje mi te niedostatki i daje siłę do dalszego dzia-
łania. Gdybym tych zmian nie widziała na własne oczy i nie 
czułabym wsparcia mieszkańców, to dawno bym rzuciła tę 
robotę. Ja naprawdę nie jestem przywiązana do stołka. 

Gdy jest ta chwila na czas z najbliższymi, co wtedy robicie. 
Mój syn jest już dorosły i żyje swoim życiem. Nieraz mi go 
brakuje w domu, to syndrom pustego gniazda. Mój partner 
też ma własne życie i własne pasje. Akceptujemy nawzajem 
swoje dążenia. Kiedyś bardzo często wychodziliśmy do kina, 
nawet kilka razy w tygodniu, z racji tego, że jestem wielką 
fanką X muzy. Te czasy minęły jednak bezpowrotnie. W tej 
chwili rzadko wychodzimy gdzieś wspólnie – na kolację 
albo do kina. Ale jest między nami zrozumienie, że w życiu 
dwojga ludzi jest czas na wspólną realizację pasji i jest taki, 
kiedy robimy coś tylko dla siebie.

Nie zdecydowała się Pani wziąć ślubu z mężczyzną, 
z którym od lat tworzy związek. Czy dlatego, że nigdy się 
Pani nie oświadczył, czy są inne powody takiej decyzji?
Ponieważ obydwoje mamy dzieci, zdecydowaliśmy, że 
nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, by kiedyś 
nasze dzieci kłóciły się o spadek. Mamy podział swoich 
spraw majątkowych. Poza tym nie trzeba być w formal-
nym związku, aby normalnie żyć. Żaden papier nie jest 
do tego potrzebny. Żyjąc w związku partnerskim też 
można tworzyć doskonałą rodzinę.

Biega Pani jeszcze czasem, pytam, bo pamiętam jak 
będąc jeszcze wiceprezydentem szykowała się Pani 
do biegu, pamiętam nawet Pani zdjęcie w stroju 
sportowym?
Chyba musiałam wtedy być uczestnikiem jakiejś akcji, bo ja 
rzadko biegam. Moi najbliżsi biegają – syn, partner – więc 
wiem, ile czasu trzeba na to poświęcić. Ja wolę chodzić, zwie-
dzać, przemieszczać się. Nie lubię stać w miejscu. Zawsze kie-
dy miałam jeszcze czas na wspólne przechadzki z moim part-
nerem, to śmiał się, że tak szybko chodzę. Ale ja to po prostu 
bardzo lubię. Moje wakacje to zawsze jest spacer. Kiedyś stara-
łam się występować w biegach charytatywnych. W tej chwili 
jest to trudne ze względu na mój ograniczony czas. 

Warto poświęcić osiem lat życia na bycie prezydentem?
Łódź jest dla mnie bardzo ważna, dlatego zawsze po-
wiem, że warto.

A jest coś czego Pani żałuje najbardziej w życiu?
Na pewno upływającego czasu. Wiem, ile mogłabym zrobić 
gdyby doba trwała 48 godzin. Zdaję sobie sprawę z tego, że to 
jest szczególny czas dla Łodzi. To jest ten moment, który inne 
miasta, takie jak Gdańsk, Wrocław czy Poznań, przeżywa-
ły kilka lat temu. My musieliśmy się dopiero przygotować, 
rozpędzić tę olbrzymią machinę zmian. Musiałam do nich 
przekonać mieszkańców Łodzi. Musieliśmy wszyscy zaak-
ceptować je i chcieć w nich uczestniczyć. I choć to się udało, 
to jednak chciałabym iść naprzód jeszcze szybciej. 

Ma Pani pomysł na to, aby ściągnąć młodych ludzi 
i przekonać ich do pozostania w Łodzi?
Jeżeli spojrzymy w statystyki, to zauważymy, że młodych nam 
przybywa. Mamy dodatnie saldo migracyjne, które z roku na 
rok rośnie. Dla młodych Łódź stała się modna. Nadal jednak 
mamy odpływ osób w wieku średnim, tych którzy osiągnęli 
jakiś sukces życiowy i fi nansowy. Oni wyprowadzają się do 
gmin ościennych, gdzie są tańsze działki, gdzie można taniej 
wybudować dom. Chcą dalej korzystać z aglomeracji i jej in-
frastruktury, przecież tu pracują, tu ich dzieci się uczą, ale 
życie na obrzeżach jest tańsze i spokojniejsze. 

Jako prezydent i ważna osoba w Platformie 
Obywatelskiej została Pani twarzą, frontmenką Łodzi. 
Dla wielu osób z Polski automatycznie kojarzy się Pani 
z Łodzią a Łódź z Panią. 
Miało nie być o polityce (śmiech). Myślę, że dlatego, iż potra-
fi łam nawiązać normalny dialog z mieszkańcami. Nie jestem 
politykiem, który siedzi w zaciszu gabinetu i ze swoimi kole-
gami z partii określa, co będzie najlepsze dla mieszkańców, 
tylko staram się prowadzić dyskusję z mieszkańcami, bo uwa-
żam, że polityka jest dla ludzi i powinna być czyniona w zgo-
dzie z nimi. Tylko wtedy ma to sens. Szczególnie polityka na 
szczeblu lokalnym, samorządowym. Polska samorządowa, ta 
blisko mieszkańca, jest kwintesencją bytności na tej ziemi. Bo 
miasto to ludzie. To nie kamienice, ulice, to nie parki. To lu-
dzie, którzy w tych kamienicach mieszkają, na tych ulicach 
czy w tych parkach chcą przebywać. Jeżeli chcemy mieć fajne 
miasto, to musi być stworzone na miarę potrzeb ludzi i w zgo-
dzie z ich spostrzeganiem. Dlatego dla mnie tak ważna jest 
dyskusja z mieszkańcami. Już niejednokrotnie pokazałam, że 
mocne argumenty, potrafi ą skłonić mnie do zmiany zdania. l

Rozmawiała Beata Sakowska 
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LIFE IN. Łódzkie: Łatwo było rzucić korporację i podjąć 
decyzję o tym, że idzie się własną drogą?
Edyta Karpińska: W tamtym momencie tak. Dzięki pozna-
niu profilu Dynamiki Talentów, znałam swoje mocne strony 
i rzeczy, które są dla mnie wyzwaniem. Miałam gotowy po-
mysł na siebie i plan jego realizacji. Dzięki temu łatwiej było 
podjąć taką decyzję. W korporacji odbiłam się od tego przysło-
wiowego szklanego sufitu. Czułam, że już nie mogę się rozwi-
jać, a moje działania skupiały się na rzeczach, które w żaden 
sposób nie przynosiły mi satysfakcji. Stąd taka decyzja.

Nie miałaś żadnych wątpliwości?
Oczywiście, że miałam. Korporacja daje ci poczucie sta-
bilności. Miesiąc w miesiąc wynagrodzenie pojawia się 
na twoim koncie, masz samochód służbowy, nie musisz 
martwić się o narzędzia pracy. Jednak jest to według mnie 
stabilność pozorna. Wszystko to może w każdej chwili 

zniknąć, kiedy przestajesz spełniać coraz wyższe wyma-
gania, stawiane ci co miesiąc. Stajesz się wtedy zbędnym 
ogniwem i zaczynasz czuć się jak w potrzasku, bo twój 
świat nagle może prysnąć jak bańka. Nie chciałam tego, 
więc postanowiłam odejść, kiedy miałam świetne wyniki, 
a szefowie byli ze mnie zadowoleni. Oczywiście ta decyzja 
była dla nich dość szokująca, ale podjęłam ją świadomie.

Czy od razu wiedziałaś, co chcesz robić po odejściu 
z korporacji?
Tak. Jak wspominałam, miałam na siebie pomysł. Rozpo-
częłam pracę w firmie szkoleniowej, która była dla mnie 
ogromną szkołą życia. Jednak jak to w życiu bywa, czasem 
trzeba w pewnym momencie zweryfikować swoje plany. 
Plan A nie wypalił, więc trzeba było zacząć realizować Plan 
B. Czułam, że jest to ten moment, kiedy muszę zacząć pracę 
pod własną marką.

Co było największym wyzwaniem w tej sytuacji?
Największym wyzwaniem było oczywiście wystartowa-
nie. Musiałam znaleźć swoją niszę na rynku oraz klientów. 
Musiałam również wypracować swój model pracy z klien-
tem i konsekwentne go ulepszać. Ważne było również 
wycenienie swoich usług. Zawsze pomagałam ludziom 
rozwijać się i zawsze był to kluczowy element mojej pracy. 
Problem w tym, że wcześniej płacił mi za to mój pracodaw-
ca i nie musiałam się o to martwić. Teraz musiał zrobić 
to mój klient. To jedna z fundamentalnych zasad w pro-
wadzeniu własnej działalności: daj swoim klientom taką 
wartość, aby czuli, że jest warta pieniędzy, które ci płacą. 
Wtedy nie czują się oszukani, a ty jesteś uczciwie wyna-
gradzany za swoją pracę.

Co jest najważniejsze przy podejmowaniu kluczowych 
decyzji w życiu?
Zdecydowanie wytrwałość. Konsekwencje twoich decyzji 
mogą sprawiać wrażenie, że ktoś ciągle rzuca ci kłody pod 
nogi. Ważne jest, aby trwać przy swoim i ciężko pracować. 
Wszystkie te przeciwności należy przyjmować jako coś 
pozytywnego. Oczywiście wiem, że łatwiej jest to powie-
dzieć niż zrobić, ale z perspektywy czasu wszystkie te rze-
czy dały mi ogromne doświadczenie. Dzięki nim wiem, co 
jest dla mnie odpowiednie, a co nie. Bez przeciwności nie 
byłabym tu gdzie jestem.

Był w takim razie moment zwątpienia?
I to nie raz! Wiele razy myślałam czy aby nie wrócić do kor-
poracji. Przecież jest tam tak „spokojnie i stabilnie” (śmiech). 
Każdy moment zwątpienia skłaniał mnie jednak bardziej 
do zatrzymania się na chwilę i podsumowań. Spoglądałam 
wstecz i mogłam zobaczyć, co osiągnęłam a czego nie. Taka 
chwila refleksji jest bardzo ważna, bo w całym tym pędzie 
możesz nawet nie zauważyć jak daleko zaszedłeś. Kiedy je-
steś tego świadomy, wszystkie wątpliwości znikają.

Kiedy poczułaś, że wybrałaś właściwą ścieżkę 
zawodową? Był to sukces? A może jakaś porażka, z której 
wyciągnęłaś wnioski?
Kiedy moi klienci zaczęli mnie polecać innym. To na pew-
no jest taki moment, kiedy czujesz, że to, co robisz, przy-
nosi efekty i ma swoją wartość. Nagle problemem staje się 
nie to jak pozyskać klientów, ale to jak znaleźć czas dla 
nich. To był ten moment, kiedy pomyślałam „to jest to!”.

Wiele młodych osób również zastanawia się nad 
podobnym krokiem. Czy masz jakieś rady dla nich, 
z perspektywy doświadczeń, które dzięki takiej decyzji 
zdobyłaś?
Powinni na pewno poznać siebie. To jest to, od czego ja za-
częłam. Każdy z nas ma swoje mocne strony. Jeden potrafi 
świetnie sprzedawać, inny wymyśla świetne produkty. 
W swojej pracy wykorzystuję model Dynamiki Talentów, 
który świetnie pokazuje twoje mocne strony i rzeczy, 
które są dla ciebie wyzwaniem. Jeśli wiesz w czym jesteś 
dobry i nie tracisz bez sensu czasu na rozwijanie czegoś 
z czym jest Ci nie po drodze, to jesteś na dobrej drodze do 
osiągnięcia sukcesu. Czyli poznaj siebie i skup się na tym, 
w czym jesteś najlepszy. To moja recepta na sukces.

Rzuciła „stabilną i spokojną” pracę w korporacji po to, by zacząć własną 
działalność. Dziś problemem dla niej nie jest to, jak pozyskać klientów, 
ale to jak znaleźć czas dla nich. Edyta Karpińska – coach i specjalistka 

zarządzania zasobami ludzkimi, właścicielka firmy Edit Group.

Najważniejsze 
są efekty

Budowa marki osobistej w branży szkoleniowo-
coachingowej to ciężki kawałek chleba. Duża 
konkurencja, podważanie skuteczności metod pracy... 
Jaka jest była Twoja recepta na sukces?
Najważniejsze są efekty. Od samego początku w swojej pracy 
nastawiałam się właśnie na nie. W tej chwili zdarzają się sy-
tuacje, że rezygnujemy z pracy z klientami, którzy nie pracują 
na swoje efekty, szukając wymówek dla braku swoich dzia-
łań. Moich klientów traktuję jak partnerów. Analizujemy 
wspólnie to, co nie działa w ich biznesach i wspólnie umawia-
my się na pewne działania. Jeśli jedna ze stron nie wywiązuje 
się z umowy, to nie ma sensu ciągnąć tego dalej, nawet jeśli 
ktoś nalega na dalszą współpracę. Uważam, że szkoda jest na-
szego wspólnego czasu i pieniędzy, które wydają.

Jesteś bardzo aktywna – prowadzisz własną firmę, 
angażujesz się w działania organizacji biznesowych, 
chętnie pomagasz innym w ich biznesach. Starcza ci na 
to wszystko czasu? 
I tak i nie (śmiech). Wystarcza mi czasu na sen przez 6 do 8 
godzin. Czasem brakowało czasu by pozamykać wszystkie 
sprawy, ale oznaczało to jedynie, że jest to najwyższa pora 
na budowę zespołu. Ostatnio na jednym ze szkoleń usły-
szałam ciekawe zdanie: „zapomnij o balansie, pracuj nad 
harmonią”. Jeśli udaje ci się złapać pewien rytm pracy, to 
jesteś w stanie zrobić więcej. Ważne jest też to, że daje ci to 
jednocześnie poczucie spełnienia i zadowolenia z tego co 
robisz. To zawsze dodaje energii do działania.

Z czasem Twoja jednoosobowa firma przekształciła się 
w zespół. Jak do tego doszło?
Przychodzi w każdej firmie taki moment, kiedy pracy jest tak 
dużo, że nie ma mowy, by pracować dalej samemu. Początko-
wo broniłam się przed tym, uważając że jestem w stanie temu 
podołać sama. Jednak w pewnym momencie przyszła chwila 
refleksji: jeśli miałabym większy zespół, to w tym czasie mo-
głabym pomóc większej ilości osób. Postanowiłam zgroma-
dzić wokół siebie ekspertów, którzy byliby w stanie pomagać 
mi i jednocześnie rozwijać siebie. To właśnie jest idea firmy 
Edit Group – rozwijamy siebie pomagając innym. Jednocze-
śnie wdrożyłam w swoim przypadku jedną z zasad, które wy-
korzystuję w pracy ze swoimi klientami – jeśli chcesz uwol-
nić swój czas, zbuduj efektywnie działający zespół. I w taki 
sposób przysłowiowy szewc zaczął chodzić w butach. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Łódź, ul. Piotrkowska 146/17
www. editrgoup.pl
kontakt@editgroup.pl
www.facebook.com/EditGroupLodz

Każde z nas ma swoje mocne strony. 
Jeden potrafi świetnie sprzedawać, 

inny wymyśla świetne produkty. 
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LIFE IN. Łódzkie: Kąpiel w czekoladzie, w piwie albo winie. 
Można też w maśle shea albo w kozim mleku. Do wyboru, 
do koloru. Spa w Kasztelu Uniejów, to oryginalne 
i wyjątkowe miejsce na relaks. Raczej nie narzekacie na 
brak zainteresowania?
Monika Tokarek-Bartczak: To prawda, nie narzekamy na 
brak zainteresowania. Oferta spa Kasztelu Uniejów jest opar-
ta na dobrodziejstwach płynących z lokalnych źródeł geo-
termalnych. Oferujemy kąpiele w wodzie solankowej, która 
ma niesamowite właściwości dla skóry, uspokaja, poprawia 
nastrój, wycisza i doskonale przeciwdziała infekcjom. Poza 
tym naszą specjalnością są kąpiele termalne w baliach, czyli 
kilkuosobowych wannach, których tu w Kasztelu mamy aż 
16. Dzięki temu możemy przyjąć nawet grupę do 80 osób. 

Z jakich kąpieli najczęściej korzystają Wasi goście? 
Dużą popularnością cieszą się kąpiele solankowe z dodatkiem 
koziego mleka, którego właściwości zdrowotne znane są od 
czasów starożytnych. Kąpiel taka dostarcza skórze cennych 
protein, witaminy B, wapnia oraz innych składników mine-
ralnych. Po takiej kąpieli skóra jest gładsza, bardziej świeża, 
lepiej ukrwiona i elastyczna. W naszej ofercie znajdują się też 
kąpiele dla dzieci. W baliach króluje wtedy uwielbiana przez 
najmłodszych czekolada. W naszej ofercie urodzinowej prze-
znaczonej dla dzieci jest też kąpiel pomarańczowa czy z gi-
gantyczną pianą i bańkami mydlanymi. Balie chętnie też re-
zerwowane są na wieczory panieńskie i kawalerskie. Kąpiele 

łączymy również z animacjami, podczas których Baliowa 
i Kasztelan opowiadają o dawnych zwyczajach kąpielowych. 
Ciągle poszukujemy nowych pomysłów na kąpiele w baliach, 
na jesień wprowadzamy do oferty kąpiele w sianie oraz zio-
łowe. Realizujemy również autorskie pomysły naszych gości.

Kobiety i mężczyźni preferują te same kąpiele, czy 
dokonują różnych wyborów? 
Kobiety głównie wybierają kąpiele w czekoladzie, która nie 
tylko ma działanie aromaterapeutyczne, ale i pielęgnacyjne. 
Taka kąpiel poprawia ukrwienie i wygładza skórę, a dzięki za-
wartych w czekoladzie antyoksydantach opóźnia procesy sta-
rzenia. Wśród mężczyzn królują kąpiele w winie i piwie, połą-
czone z degustacją trunków, które są użyte do kąpieli. Z kolei 
pary uwielbiają kąpiele w płatkach róż i najczęściej wybierają 
balie VIP-owskie, gdzie mogą mieć więcej prywatności. Warto 
podkreślić, że dysponujemy również baliami zewnętrznymi, 
gdzie kąpiel zimą może być szczególnie atrakcyjna. 

Jak kąpiele w solance uniejowskiej, oferowane w strefie 
spa wpływają na nasze ciało?
Woda, którą wykorzystujemy we wszystkich kąpielach jest 
wydobywana z gorących źródeł, znajdujących się dwa kilo-
metry w głębi ziemi. Słona woda uniejowska ma dobroczynne 
właściwości dla skóry, stawów i organów wewnętrznych. Za-
wiera związki sodu, potasu, magnezu, fluoru, siarki i bromu. 
Zawartością jodu dorównuje wodzie z Morza Bałtyckiego! 

Kasztel 
Uniejów: 

wyjątkowy, 
smaczny, 

gorący
Szukasz miejsca na romantyczny wypad 

we dwoje, chcesz ciekawie spędzić 

czas z najbliższymi, potrzebujesz miejsca 

na konferencję biznesową? To wszystko 

oferuje Hotel&Spa**** Kasztel Uniejów, 

o którym rozmawiamy z Moniką 
Tokarek -Bartczak, menedżer Hotelu.

Polecana jest dzieciom, zwłaszcza tym często chorującym na 
infekcje dróg oddechowych. Ze względu na swoje właściwości 
jest wykorzystywana w rehabilitacji oraz w profilaktyce i le-
czeniu schorzeń układów pokarmowego, krążenia, oddecho-
wego, nerwowego i układu ruchu na przykład przy urazach 
ortopedycznych i dyskopatii. Dobrze wpływa na dolegliwości 
nosa, ucha, gardła i krtani, a także chorób mięśni i skóry. Woda 
termalna to największy skarb naszej uniejowskiej ziemi.

Goście Kasztelu mogą też korzystać z kabiny floatingowej. 
Proszę powiedzieć co to jest i jakie ma właściwości?
Kapusła floatingowa to wciąż nowość na polskim rynku. 
W Uniejowie, jesteśmy jedyni, którzy oferują takie seanse. 
Kapsuła wypełniona jest wodą z solą EPSOM, zawierającą 
dużą ilość magnezu oraz siarki. Podczas seansu dryfujemy na 
powierzchni wody. Mięśnie rozluźniają się, znika ból pleców, 
karku i stawów. Floating jest polecany kobietom w drugim 
i trzecim trymestrze ciąży, ponieważ doskonale odpręża, od-
ciąża kręgosłup, redukuje bóle pleców. Godzina snu podczas 
seansu, odpowiada czterem godzinom snu nocnego. Dzięki 
temu zabiegowi można szybko się zregenerować, to doskonały 
zabieg przed „wielkim wyjściem”.

W strefie spa oferujecie także zabiegi kolagenowe na 
twarz i na całe ciało. Jak działają i jaki efekt dają?
Nasze autorskie zabiegi kolagenowe to zastrzyk młodości dla 
skóry. Kolagen zagęszcza i ujędrnia skórę, pobudza proces 
odnowy i regeneracji, rozświetla i spłyca zmarszczki.

Macie także szeroką ofertę masaży. Kto je wykonuje 
i który poleca Pani szczególnie?
Zatrudniamy doskonałych fizjoterapeutów. Osobiście po-
lecam masaże czekoladą, po których skóra jest doskonale 
nawilżona i pięknie pachnie. Dla osób poszukujących de-
toksykującego masażu polecamy masaże bańką chińską. 
W ofercie mamy też masaże lecznicze.

Jeżeli już poprawimy swoje samopoczucie i zrelaksujemy 
się, to możemy skorzystać z oferty restauracji. Opinie 
Państwa gości na temat serwowanych potraw są 
znakomite. Jaką kuchnię oferuje Kasztel Uniejów?
Mimo swojej krótkiej działalności, Restauracja Kasztelań-
ska zdobyła już uznanie naszych gości i jest uważana za 
miejsce, w którym można smacznie zjeść. Zdobyliśmy dwa 
wyróżnienia podczas tegorocznego Festiwalu Smaków, 
organizowanego w Uniejowie. Oferujemy kuchnię euro-
pejską opartą w większości na regionalnych produktach, 
kupowanych od lokalnych dostawców. 

Jedną z części kompleksu Kasztel Uniejów jest wieża, 
w której mieści się kawiarnia i sala konferencyjna. 
Organizujecie spotkania biznesowe, konferencje?

Tak, naszą ofertę również kierujemy do firm. To idealne miej-
sce dla niewielkich grup biznesowych, które cenią sobie ka-
meralność i obiekt na wyłączność. Organizujemy spotkania 
biznesowe do 30 osób. Kawiarnia na wieży, która jest stylizo-
wana na dawną basztę rycerską przyciąga nie tylko turystów, 
ale również okolicznych mieszkańców. To bardzo klimatycz-
ne miejsce, gdzie można napić się dobrej kawy i spróbować de-
serów, przygotowywanych przez naszego hotelowego cukier-
nika. Już wkrótce będzie tu można również potańczyć. 

To miejsce na weekendowe wypady z całą rodziną czy 
może bardziej na biznesowe spotkania? 
Łączymy biznes i rodzinne pobyty. W tygodniu głównie ob-
sługujemy gości biznesowych, natomiast weekendy oblegane 
są przez pary szukające romantycznych pobytów oraz rodzi-
ny z dziećmi. Dla najmłodszych skierowaliśmy ofertę naszego 
parku linowego, mamy również ofertę spa dla dzieci z kąpielą 
w czekoladzie. Dzięki dobrej współpracy z Termami Uniejów, 
naszym gościom oferujemy 50-procentowe zniżki na baseny 
termalne i do zaprzyjaźnionego ZOO Safari w Borysewie. l

Rozmawiał Robert Sakowski 

Hotel & Spa **** Kasztel Uniejów
ul. Zamkowa 6
99-210 Uniejów
recepcja@kaszteluniejow.pl
tel. 690 904 003
Czynne całą dobę.
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W przyszłym roku, wraz z oddaniem pierwszego etapu 
Monopolis, swoich klientów przywita „Piekarnia Łódź”. 
Będzie to pierwszy z kilkunastu, planowanych na terenie 
inwestycji, lokali gastronomicznych oferujących gościom 
zróżnicowaną ofertę kulinarną. W pasażu wypełnionym 
zielenią, w miłej atmosferze, będzie można zjeść szybkie 
śniadanie, lunch albo kolację. Z kolei w dawnym budyn-
ku laboratorium wódek smakowych zaplanowano miej-
sce na kawiarnię. 

– Bardzo długo szukałam odpowiedniego miejsca 
na lokalizację dla mojego nowego pomysłu. Łódź jest 
dla mnie szczególnym miastem, o ciekawej historii 
i niezwykłej architekturze – mówi Aleksandra Sowa. – 
Nieprzypadkowo także postawiłam na Monopolis. Już 
pierwsza wizyta na placu budowy przekonała mnie, że 
obraliśmy z inwestorem podobny kierunek działania. 
Oczywiście skala jest nieporównywalna, ale Virako 
podchodzi do historii miejsca z należytym szacunkiem 
i co więcej, z dbałością o detal. W mojej pracy tradycja 
także odgrywa istotną rolę, receptury przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie. W przypadku wypieku 
prawdziwego chleba, bo tylko taki będzie można kupić 
w „Piekarni Łódź”, wszystko ma znaczenie, od proporcji 
składników, przez temperaturę wody, aż po czas i wa-
runki „leżakowania” zakwasu. O żadnych półśrodkach 

Wypieki Aleksandry Sowy 
zawitają do Monopolis

Aleksandra Sowa, wielokrotna mistrzyni konkursów cukierniczych, autorka wielu 
receptur na ciasta, torty i inne słodkości oraz właścicielka sieci cukierni „Sowa”, 

otworzy w dawnych zakładach Monopolu Wódczanego swój nowy lokal.

nie może być mowy, bo prawdziwy smak jest nie do pod-
robienia – dodaje pomysłodawczyni.

Wcześniej Aleksandra Sowa otworzyła piekarnię 
w Bydgoszczy, która szybko zyskała popularność. Oprócz 
rozmaitych, niektórych nawet rzadko spotykanych, ga-
tunków chleba, bułek, drożdżówek z sezonowymi owo-
cami, czy domowych ciast, „Piekarnia Łódź” zaoferuje 
swoim gościom również dania lunchowe oparte na wła-
snych wypiekach. Wszystko to z produktów najwyższej 
jakości, od sprawdzonych dostawców. Wnętrze będzie 
przytulne i przyjemne w odbiorze, odpowiednie zarów-
no na śniadania z przyjaciółmi, jak i biznesowy lunch.

Inwestor Monopolis, prezentując projekt w maju ubie-
głego roku, dokładnie określił profil inwestycji, która 
oprócz biurowej, ma stać się centrum kulturalno-rekre-
acyjnym. Będzie to miejsce z rozbudowaną i oryginalną 
ofertą kulinarną, skierowaną do mieszkańców i przy-
jezdnych, poszukujących inspirujących miejsc do spę-
dzania wolnego czasu. 

– Od momentu tworzenia koncepcji kompleksu zakła-
daliśmy, że będzie on proponował pełne spektrum usług, 
dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Nie zamy-
kamy się bowiem na konkretną grupę. Chcemy stworzyć 
przestrzeń przyjazną, przemyślaną i dobrze zaprojekto-
waną. W Monopolis przewidzieliśmy rozwiązania, które 

czynią przestrzeń estetyczną i użyteczną dla człowieka, 
bo to właśnie człowiek jest dla nas najważniejszy – ko-
mentuje Krzysztof Witkowski, prezes zarządu Virako.

Warto przypomnieć, że kwestie społeczne, od począt-
ku działalności Virako, były istotne dla firmy. Kalendarz 
Virako, liczne koncerty i wystawy organizowane jeszcze 
przed rozpoczęciem budowy na terenie kompleksu, czy 
chociażby ostatni cykl plenerowych spektakli teatralnych, 
czyli Letnia Scena Monopolis, mogą służyć jako przykłady. 

Pierwszy gastronomiczny najemca nie jest przypadko-
wy. – Cieszymy się, że „Piekarnia Łódź” powstanie wła-
śnie w Monopolis. Takie miejsca budują swego rodzaju 
społeczność. Spotykamy się na śniadaniu, wychodzimy 
na przerwę ze świeżo wypieczonym bajglem, czy ku-
pujemy drożdżówki dla kolegów z pracy. To ważne, aby 
mieć swój codzienny rytuał, a jedzenie jest jednym z jego 
niezbędnych elementów. Szczególnie jeśli jest zdrowe, 
smaczne i piękne podane. A o tę jakość jestem spokojny – 
dodaje Krzysztof Witkowski.

Monopol Wódczany, trzeci co do wielkości zespół fa-
bryczny, po zakładach Karola Scheiblera i Izraela Po-
znańskiego, został zbudowany w 1902 roku i przez wiele 
lat stanowił ważny element rozwoju Łodzi. Łódzki zakład 
był najnowocześniejszym w polskiej branży spirytuso-

Virako
Jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą deweloperską, 
inwestującą w budowę kompleksów biurowych. Spółka działa 
od 2001 roku. Jedną z inwestycji Virako było Centrum Biznesowe 
Faktoria w Łodzi. Dawne budynki Fabryki Motorów Henryka 
Wegnera z 1920 roku zostały przebudowane na nowoczesny 
wielofunkcyjny biurowiec oferujący klimatyczne lofty biurowe. 
Inwestycja została wyróżniona w konkursie Wnętrze Roku 
2004 w kategorii realizacji budujących tożsamość Łodzi. Kolejne 
przedsięwzięcie – nowoczesny kompleks biurowy Forum 
76 Business Centre – to pierwszy w Łodzi biurowiec klasy 
A. Inwestycja dwukrotnie zdobyła tytuł Biurowca Roku 2012 
i 2014 w prestiżowym konkursie Eurobuild Awards. Do grona 
najemców Forum 76 należą m.in.: Deloitte, Magellan, Airbus 
Helicopters Polska, Santander, Millennium, BGŻ BNP Paribas. 

wej. Największy rozkwit i sukcesy nastąpiły pod koniec 
lat 70. ubiegłego wieku. Monopol od zawsze odgrywał 
wielką rolę w życiu miasta. Był nie tylko miejscem pracy, 
ale również centrum wydarzeń społecznych i kultural-
nych. W maju 2017 roku firma Virako przedstawiła plany 
rewitalizacji dawnych zakładów Monopolu Wódczanego 
i utworzenia wielofunkcyjnego kompleksu, z rozwiniętą 
ofertą gastronomiczną, kulturalną i usługową.

Centralną częścią Monopolis jest zespół zabytkowych 
gmachów z początku XX wieku, w których przez 115 lat 
produkowano i rozlewano wódkę. Piętra głównego bu-
dynku dawnej rozlewni zamienią się w wygodne biura, 
a na parterze powstaną restauracje, winiarnie, kawiar-
nie i rozmaite przestrzenie usługowe.

W dawnym laboratorium wódek smakowych powsta-
nie bistro, w magazynie spirytusu – teatr, a w morsowni 
– basen z siłownią. Będzie też przestrzeń dla najmłod-
szych. W kompleksie otwarte zostaną przedszkole i świe-
tlica środowiskowa dla dzieci. Ważną częścią Monopolis 
stanie się muzeum poświęcone historii dawnego Polmo-
su i technologii wytwarzania wódki.

Swoim najemcom Monopolis zaoferuje w sumie 23400 
mkw. nowoczesnych biur w trzech budynkach i ponad 
5000 mkw. przestrzeni usługowej. l
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LIFE IN. Łódzkie: Siedzimy w restauracji tajskiej, a sam 
prywatnie jaką kuchnię Pan preferuje?
Wojciech Prochaska: Długo byłem miłośnikiem kuchni 
włoskiej, ponieważ przepadam za różnego rodzaju ma-
karonami. Odkąd jednak zobaczyłem i posmakowałem 
kuchni dalekowschodnich, przede wszystkim tajskiej 
zmieniłem swoje kulinarne upodobania. Takich smaków, 
jakich dostarcza ta kuchnia – świeże zioła, warzywa, 
których używamy, mieszanie i łączenie różnych smaków 
– tego nie znajdziemy w żadnej innej kuchni. 

Skąd wziął się pomysł na stworzenie na łódzkim rynku 
restauracji tajskiej?
Jestem przedsiębiorcą i dobrze rozumiem zasadę popytu i po-
daży, więc skoro w Łodzi była nisza rynkowa na taką kuch-
nię, to trzeba ją było wypełnić. A ponadto lubię Tajlandię i Da-
leki Wschód. Wystarczyło połączyć jedno z drugim.

Obserwuje Pan łódzką branżę gastronomiczną od 
dawna. Proszę powiedzieć, jak się pod tym względem 
zmieniła Łódź na przestrzeni ostatnich lat?
Działam w branży od 11 lat i mogę powiedzieć, że w tym 
czasie Łódź znacznie podniosła poziom proponowanej 
oferty gastronomicznej. To oczywiście bezpośrednio 

wiąże się ze zmianą oczekiwań konsumentów, którym 
nie wystarczy już jedzenie byle jakie, podawane byle jak 
i byle gdzie. Wciąż otwierają się nowe lokale, z nowymi, 
oryginalnymi propozycjami, bo tego oczekują łodzianie. 
Gastronomiczna mapa Łodzi coraz bardziej się zapełnia.

Można już powiedzieć, że łodzianie polubili kuchnię tajską?
Zdecydowanie tak. Otworzyliśmy się na nowe smaki, jest 
na to popyt. Myślę, że to konsekwencja tego, że możemy 
podróżować i dzięki temu poznajemy inne kuchnie. Po 
powrocie do Polski oczekujemy, że to, co nam smakowało 
w Japonii, Tajlandii czy w Indiach, będziemy mogli zjeść 
również w naszych restauracjach. Pomysł z restauracją 
tajską dojrzewał u mnie bardzo długo. Zobaczyłem, że lu-
dzie podróżują do Tajlandii, a po powrocie, z sentymen-
tem wspominają tamto jedzenie. Postanowiłem stworzyć 
takie miejsce tutaj na Piotrkowskiej 217. 

Co jest najważniejsze w prowadzeniu restauracji?
Chyba nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że najważniejsi są 
ludzie – zespół kucharzy i obsługa. Trudno jest znaleźć oso-
by, dla których restauracja, to nie tylko praca, ale też pasja. 
Nam się udało. Poza tym trzeba dobrze trafić z ofertą gastro-
nomiczną. To już nie te czasy, kiedy w okolicy były jedna czy 

Takich smaków, jakich dostarcza kuchnia tajska nie znajdziemy 
w żadnej innej – mówi Wojciech Prochaska, współwłaściciel restauracji 

King Kong mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 217 w Łodzi.

Nie warto 
oszczędzać 
na produktach, 
jakość zawsze 
się obroni
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dwie restauracje. Dziś takich miejsc jest dużo, ludzie mają 
w czym wybierać i jeżeli nie uda nam się zaciekawić konsu-
mentów i skłonić ich do przyjścia, to wyjdzie klapa. Nie może-
my też oszczędzać na produktach – składniki wysokiej jako-
ści, świeże to jest podstawa. Ludzie nie mają problemu, żeby 
zapłacić za jakość i jeżeli ją otrzymają, to na pewno wrócą. 

Skąd są produkty, z których przygotowujecie dania?
Sprowadzamy je od naszych zaufanych dostawców z Pol-
ski i zagranicy. Dbamy, by mieć zawsze świeże produkty, 
dlatego dostawy mamy codziennie z wyjątkiem niedziel. 
Dzięki temu nasi konsumenci mogą być pewni, że jedzą 
potrawy przygotowane ze świeżych produktów. 

Restaurację King Kong reklamujecie hasłem, że to 
„magia tajskiej dżungli, zamknięta w samym centrum 
miasta”. Skąd pomysł na taki wystrój?
Chciałem mieć tutaj dżunglę, to ją sobie zrobiłem, to tak 
w skrócie. A tak na poważnie, ten efekt, to wiele naszych spo-
tkań z projektantami. Wiedzieli jaki klimat chcemy uzyskać. 
Dziś nasi klienci często mówią, że jest tutaj klimatycznie, 
przyjemnie, ciepło. Nam właśnie o to chodziło. Zależało nam 
też na tym, żeby mieć akcenty charakterystyczne dla Łodzi, 
dlatego zostawiliśmy ściany z cegły. 

Na co Wasi klienci zwracają największą uwagę – na 
wygląd lokalu, serwowane potrawy czy towarzystwo?
Bardzo ważna jest obsługa kelnerska, ludzie potrzebują 
tego, żeby się nimi zaopiekować już od samego wejścia do 
lokalu, chcą być ważni i wyjątkowo traktowani. Chcą też 
uzyskać wyczerpujące informacje na temat poszczegól-
nych dań. Każdy nasz kelner czy kelnerka dobrze znają 
menu, znają smaki, wiedzą co polecić. Potrafią doradzić 
zarówno dorosłym jak i dzieciom. Stara zasada mówi, że 
jemy oczami. Dlatego zrobiliśmy menu ze zdjęciami po-
traw. Nazwy dań są po tajsku, ale po polsku mamy opisy 
składników. Konsumenci widzą zdjęcie i chcą spróbować 
tego, co na nim widać. Nasza karta może być pewnego 
rodzaju przewagą konkurencyjną. Ludzie często wybie-
rając potrawy, tylko mniej więcej kojarzą ich składniki. 
Teraz widzą, co dostaną na talerzu. No i chyba najważ-
niejsza kwestia – smak i jakość potraw. Jeżeli klientom 
nie smakuje zamówione danie, albo wyda im się nieświe-
że, to drugi raz nie przyjdą.

Zdradzi Pan plany na przyszłość? 
Budowanie dobrej marki restauracji, to nasz główny cel. 
Dalej chcemy, żeby King Kong stał się siecią restauracji. Wła-
śnie kończymy umowę franczyzową, podręcznik operacyjny 
i niedługo zaczniemy uruchamiać następne restauracje. 

Co dla Pana jest najważniejsze w roli restauratora? 
Gastronomię albo się lubi albo nie. Ja robię to z zamiłowa-
nia. Nie odnalazłbym się w żadnej innej pracy. Nie mógł-
bym iść do biura na osiem godzin, bo siedzenie za biurkiem 
traktowałbym jak karę. Pasja w działaniu i dążenie do celu, 
to ważne elementy mojego życia, nie tylko zawodowego.

Co poradziłby Pan wszystkim zainteresowanym 
prowadzeniem własnej restauracji?

Jeżeli mamy zamiar wejść w biznes gastronomiczny, to nie 
możemy się go bać. Można próbować zminimalizować ryzyko 
i korzystając z franczyzy otworzyć miejsce pod znaną mar-
ką. Na przykład jeżeli ktoś zechce otworzyć restaurację King 
Kong, to może mieć pewność, że pomożemy mu w tym. Prze-
każemy całą naszą wiedzę, dostarczymy wszystkie materiały, 
powiemy, gdzie kupować poszczególne składniki potraw. 

Piotrkowska 217 to dobry adres?
Jest klimatycznie, nie ma przepychu. To miejsce ma taki 
bardzo łódzki charakter – podwórze, pofabryczna prze-
strzeń i budynki z cegły. Bez problemu można tu zaparko-
wać samochód. Niedaleko na Księży Młyn, do Białej Fabry-
ki. W okolicy jest kilka parków. A jednocześnie to centrum 
miasta, stąd wszędzie można szybko dojść albo dojechać. 
No i wciąż sporo się tu dzieje. 

Poza pracą ma Pan jeszcze jakieś życie?
Czas z rodziną i najbliższymi to podstawa funkcjonowania 
na wysokich obrotach. Poza tym 3-4 razy w tygodniu trenuję, 
najczęściej rano przed otwarciem lokalu. Daje mi to spokój 
ducha, odprężenie, relaks chociaż treningi są wymagające. l

Rozmawiał Damian Karwowski 

King Kong Thaifood
tel. 42 942 0 600
tel. 513 7000 15
ul. Piotrkowska 217
90-451 Łódź
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LIFE IN. Łódzkie: ORKANMED to rodzinna firma, 
specjalizujecie się Państwo w neurologii, kardiologii 
i gastrologii. To dziedziny szczególne, bo odpowiadające 
na wyzwania naszych czasów. 
Prof. Krystyna Stec-Michalska: Jesteśmy firmą rodzinną. 
Działamy od 1994 roku. Ponieważ choroby układu sercowo-
-naczyniowego, neurologiczne i gastrologiczne stanowią głów-
ny problem społeczny, a zapadają na nie coraz młodsi, właśnie 
na nich postanowiliśmy się skupić. Oczywiście istotna jest 
kompleksowa opieka ambulatoryjna. Podjęliśmy współpracę 
z lekarzami innych specjalizacji i to z najlepszymi w swojej 
dziedzinie. Ponadto większość badań, niezbędnych do posta-
wienia właściwej diagnozy, można wykonać u nas na miejscu. 

Kardiologia to obecnie kluczowa dziedzina medycyny, 
bo schorzenia układu sercowo-naczyniowego zajmują 
czołowe miejsce na liście najczęstszych przyczyn zgonów.
Dr Błażej Michalski: To prawda, że choroby układu krąże-
nia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce i dotykają 
coraz młodszych ludzi. Źle się odżywiamy, żyjemy w ciągłym 
stresie, nie jesteśmy aktywni fizycznie. Stąd w wieku 30, 40 lat 
pojawia się podwyższone ciśnienie tętnicze, nieprawidłowy 
lipidogram – główne czynniki rozwoju miażdżycy naczyń, 
często bezobjawowe. Na dodatek większość z nas bagatelizuje 
pierwsze objawy i zgłasza się do lekarza, gdy zmiany chorobo-
we są już zaawansowane. A tu istotną rolę odgrywa czas, i choć 
kardiologia, to dziedzina, która rozwija się dynamicznie, naj-
ważniejsze jest wczesne zgłoszenie się do lekarza. Szczególnie 
dotyczy to osób palących papierosy, z nadciśnieniem i u któ-
rych w rodzinie występował zawał serca, bądź udar mózgu. 

Cieszyć się zdrowiem
O chorobach układu sercowo-naczyniowego, neurologicznych i gastrologicznych, 

profilaktyce, badaniach diagnostycznych i klinicznych rozmawiamy z prof. Krystyną 
Stec-Michalską, dr Marią Fortak-Michalską i dr. Błażejem Michalskim, którzy 
wspólnie prowadzą Centrum Opieki Zdrowotnej ORKANMED w Ksawerowie.

Udar mózgu w Polsce jest trzecią po chorobach serca 
i nowotworowych przyczyną śmierci oraz główną 
przyczyną trwałej niepełnosprawności.
Dr Maria Fortak-Michalska: Mimo że udar mózgu jest tak 
poważną chorobą, wiedza o nim w społeczeństwie jest nie-
wielka. A udar jest chorobą, na którą mamy wpływ i skutecz-
nie możemy ograniczać ryzyko jego wystąpienia. Najważ-
niejsze byśmy wiedzieli jakie są jego objawy, a zaliczamy 
do nich nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała lub 
drętwienie połowy ciała, wykrzywienie twarzy po jednej 
stronie, nagłe osłabienie siły mięśniowej kończyny lub koń-
czyn po jednej stronie, zaburzenia mowy, nagłe zaburzenia 
widzenia lub nagłe zawroty głowy. Nigdy nie wolno lekce-
ważyć objawów udaru, bo w terapii liczy się czas. Gdy poja-
wią się niepokojące objawy, trzeba jak najszybciej jechać do 
szpitala, najlepiej do specjalistycznego oddziału udarowego. 
W przypadku udaru niedokrwiennego, najczęściej wystę-
pującego, istnieje szansa na farmakologiczne udrożnienie 
zamkniętej tętnicy. Jest to możliwe jedynie do 4,5 godziny od 
wystąpienia objawów. Udar może przydarzyć się każdemu, 
bez względu na wiek. Aby się przed nim uchronić należy 
wprowadzić w życie kilka nawyków: kontrolować ciśnienie 
krwi i poziom cukru, utrzymywać w normie wagę ciała, od-
powiednio się odżywiać, nie palić papierosów i nie naduży-
wać alkoholu, ograniczać stres i ruszać się. 

Brak aktywności fizycznej prowadzi również do schorzeń 
kręgosłupa i wynikających z tego objawów. 
Dr Maria Fortak-Michalska: Ból pleców jest powszechną do-
legliwością, z którą pacjenci często zgłaszają się do neurologa. 

Prof. Krystyna Stec-Michalska Dr Błażej Michalski Dr Maria Fortak-Michalska

Najczęściej jego przyczyną są nasze nieprawidłowe nawy-
ki: siedzący tryb życia, niewłaściwa pozycja w czasie snu, 
niewłaściwy sposób podnoszenia ciężkich przedmiotów, 
nadwaga. Bólu pleców nigdy nie należy bagatelizować, gdyż 
może on być objawem innych schorzeń, np. chorób układu 
krążenia, układu pokarmowego, a także nowotworów. 

Często zgłaszają się pacjenci z bólem głowy? 
Dr Maria Fortak-Michalska: W większości przypadków 
bóle głowy są przemijające i nie stanowią większego zagroże-
nia. Zdarzają się sytuacje, gdy ból głowy jest nasilony i często 
się powtarza, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Taki ból 
wymaga już konsultacji u specjalisty, w żaden sposób nie wol-
no go lekceważyć, bo może być objawem poważnej choroby. 

Nieprawidłowe odżywianie, szybkie tempo życia i stres 
zaostrzają dolegliwości ze strony żołądka czy jelit... 
Prof. Krystyna Stec-Michalska: Zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe obejmują coraz większą grupę społeczeństwa, 
zwłaszcza młodych, aktywnych zawodowo ludzi, którzy 
w natłoku życia codziennego nie mają czasu dobrze się 
odżywiać i regularnie uprawiać sportu. Rolą lekarza, 
poza wyleczeniem choroby, jest wytłumaczyć pacjentowi 
jak zmodyfikować swój styl życia, żeby w przyszłości być 
zdrowym. Niestety w Polsce świadomość, że nasze zdrowie 
jest naszym największym kapitałem, o który należy dbać, 
jest wciąż zbyt mała. 

Skoro o tych dolegliwościach mowa, to przydatne są 
badania kolonoskopii i gastroskopii, które od niedawna 
wykonujecie Państwo w znieczuleniu ogólnym. 
Prof. Krystyna Stec-Michalska: Zaburzenia ze strony 
układu pokarmowego to nie tylko zaburzenia czynnościo-
we wynikające głównie ze stresu i stylu życia, ale także 
choroby organiczne, których wczesne wykrycie może 
mieć kluczowe znaczenie dla rokowania. Często istnieje 
konieczność wykonania badań endoskopowych: gastro-
skopii lub kolonoskopii. Aby zapewnić większy komfort 
pacjentom wykonujemy te badania w pełnym znieczule-
niu anestezjologicznym. 

Można też skorzystać z usług lekarzy innych specjalności. 
Dr Błażej Michalski: Chcemy, by pacjenci mieli poczucie 
bezpieczeństwa i świadomość, że mogą u nas znaleźć pomoc 
w diagnostyce i leczeniu wielu schorzeń. Często opiekujemy 
się całymi rodzinami i leczą się u nas aż trzy pokolenia. Dla 
nas jako lekarzy to też ogromny komfort, że możemy skorzy-
stać z porady innych specjalistów wysokiej klasy. Mamy bar-
dzo dobrego dietetyka, profesjonalne pielęgniarki. Jednym 
słowem gwarantujemy wysoki standard świadczonych usług. 

Stawiacie Państwo na profilaktykę, wciąż niedocenioną 
część medycyny, dlaczego to jest takie ważne. 
Dr Błażej Michalski: Jak mówi stare przyłowie „Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć”. Niedoceniana profilaktyka w spo-
łeczeństwie jest kluczem do naszego zdrowia. Prawidłowa 
masa ciała, regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta 
oraz bezwzględny zakaz palenia to udowodnione czynniki 
mające wpływ na ryzyko chorób serca, udaru mózgu, cu-
krzycy i wielu innych.

A usługi diagnostyczne, tak szerokim ich przekrojem 
może poszczycić się niewiele centrów opieki medycznej.
Prof. Krystyna Stec-Michalska: Na rynku jest coraz więcej 
placówek z szerokim zapleczem diagnostycznym. Dla nas bar-
dzo ważni są lekarze, którzy wykonują badania. Stawiamy na 
najwyższej klasy specjalistów i nowoczesny sprzęt. Lekarze 
u nas pracujący mają wieloletnie doświadczenie i w większo-
ści pracują w wiodących ośrodkach medycyny klinicznej.

Prowadzicie badania kliniczne. Jakie korzyści z udziału 
w nich mają pacjenci centrum ORKANMED. 
Dr Maria Fortak-Michalska: Badania kliniczne prowadzo-
ne są na świecie od ponad 50 lat. Dzielą się na kilka etapów. 
Najpierw badaną substancję bada się na zwierzętach, następ-
nie na zdrowych ochotnikach i małej populacji ludzi chorych. 
My zajmujemy się ostatnio fazą, kiedy badania są wykonywa-
ne na dużej populacji pacjentów. Pacjent zakwalifikowany do 
badania klinicznego ma zapewniony 24-godzinny kontakt 
z lekarzem prowadzącym, regularne badania laboratoryjne 
i diagnostyczne. Lek i wszystkie procedury są bezpłatne dla 
pacjenta, a mówimy tu o leczeniu, które po wprowadzeniu na 
rynek może kosztować kilka tysięcy złotych miesięcznie. 

Czy badania kliniczne są bezpieczne dla pacjentów? 
Dr Maria Fortak-Michalska: Prowadzimy badania kli-
niczne III fazy, czyli wykorzystujemy substancje, które już 
zostały sprawdzone w innym wskazaniu medycznym, bądź 
na mniejszej populacji. Każdy z pacjentów podpisuje zgodę 
na udział w badaniu, w której wymienione są wszystkie 
możliwe działania niepożądane leku. Warto podkreślić, że 
taki pacjent pozostaje pod szczególnym nadzorem i w przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości ma wykonywane szczegó-
łowe badania. Badania kliniczne dają unikalną możliwość 
dostępu do najnowszej terapii medycznej, która może być 
dostępna dopiero za kilka lat. 

Długo się czeka w centrum na wizytę u specjalisty? 
Z jakim wyprzedzeniem trzeba ją rezerwować? 
Dr Błażej Michalski: To trudne pytanie. Wszystko zależy 
od tego, jakiego specjalisty potrzebujemy. Terminy wahają 
się od 2-3 dni do nawet miesiąca u najbardziej rozchwyty-
wanych lekarzy. Badania endoskopowe, ultrasonograficzne, 
okulistyczne wykonujemy maksymalnie w okresie tygodnia. 

Pomówmy jeszcze o planach rozwoju. 
Prof. Krystyna Stec-Michalska: Skupiamy się na ciągłym 
doskonaleniu kadry i myślimy o otwarciu kolejnej placówki. 
Chcemy, by każdy pacjent został szybko i dokładnie zdiagnozo-
wany, abyśmy mogli mu włączyć skuteczne leczenie. Staramy 
się też coraz lepiej edukować pacjentów w ramach profilakty-
ki, tak by odwiedzali nas tylko podczas wizyt kontrolnych. l

Rozmawiała Beata Sakowska

95-054 Ksawerów, ul. Orkana 3  
tel. 795 882 230; 42 213 64 12 

e-mail: rejestracja@orkanmed.pl 
www.orkanmed.pl
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Odkryj swoje brwi na nowo

To dzięki nim pochodząca z Indii, starożytna sztuka nitkowania dotarła 
do Łodzi. Grażyna Drane i Paulina Kuszczak, założycielki marki NowBrow, 

zrewolucjonizowały tradycyjne podejście do depilacji i stylizacji brwi.

LIFE IN. Łódzkie: Na stałe mieszka Pani 
w Wielkiej Brytanii, dlaczego zdecydowała 
się Pani na rozwijanie pionierskiego na 
naszym rynku biznesu właśnie w Łodzi? 
Grażyna Drane: Mieszkając w  Wielkiej Bry-
tanii zaobserwowałam, że nitkowanie jest nie-
samowicie popularne w tym kraju i  jednocze-
śnie zupełnie nieznane w  moich rodzinnych 
stronach. Jestem rodowitą łodzianką i kocham 
moje miasto, stąd pomysł, by właśnie tutaj spró-
bować, czy nowa metoda przyjmie się wśród 
Polek. Regularnie poddawałam się zabiegom nitkowania 
i szybko zrozumiałam, dlaczego kobiety i mężczyźni tak chęt-
nie z nich korzystają. Byłam pewna, że polscy klienci także do-
cenią i pokochają ten rodzaj regulacji brwi ze względu na jego 
precyzyjność i trwałe efekty.

Jak Pani postanowiła, tak zrobiła, pierwszy punkt 
oferujący usługę depilacji i regulacji brwi metodą 
nitkowania powstał w łódzkiej Manufakturze?
Nie było w Polsce lepszego miasta. Łódź przez długi czas 
związana z przemysłem włókienniczym była najlepszym 
miejscem na rozwój działalności, w której głównym „narzę-
dziem” jest właśnie nitka. Najpierw otworzyłyśmy punkt 
w Manufakturze. Wybór był nieprzypadkowy, zależało nam 
na miejscu, gdzie bywa bardzo dużo ludzi. Wychodziłam im 
naprzeciw, opowiadałam o nowej metodzie depilacji brwi 
i zachęcałam do skorzystania z naszych usług. Na początku 
wszyscy podchodzili bardzo nieufnie, zastanawiali się, jak 
nitką można depilować brwi, przecież do tego używa się 

pensety lub wosku. Obawiali się bólu i efek-
tu końcowego. Gdy okazało się, że metoda 
jest o wiele mniej bolesna od dotychczas 
stosowanych, a na dodatek daje doskonałe 
efekty, klienci zaczęli do nas wracać i pole-
cać nas swoim znajomym.

Szybko okazało się, że jeden punkt 
w Manufakturze, to za mało?
Tak. Uruchomiliśmy drugą wyspę w Ga-
lerii Łódzkiej, a w niedługim czasie salon 

przy ulicy Wigury 9. Teraz rozglądamy się za kolejnymi 
– myślimy o ulicy Piotrkowskiej. 

Wróćmy na chwilę do początku, kto wyszkolił kadrę 
pracującą w NowBrow. To pionierska metoda i rozumiem, 
że w Polsce nie było specjalistów w tej dziedzinie.
Nie było, choć szkolenia z tej metody były organizowane. Były 
one z reguły jednodniowe, więc od razu wiedziałam, że nie 
przynoszą pożądanych efektów, bo w ciągu dnia nie da się 
nauczyć sztuki nitkowania. Tak, nie waham się tu użyć sło-
wa sztuka, bo uważam, że nitkowanie jest sztuką. I im dłużej 
ją uprawiamy, tym mamy większe doświadczenie. Tak jak 
już wspomniałam, metoda nitkowania jest bardzo popular-
na w Wielkiej Brytanii, popytałam więc przyjaciół, czy nie 
mogliby mi kogoś polecić i tak poznałam Kiran. Zapytałam 
jej, czy kiedykolwiek była w Polsce. Jak tylko powiedziała, że 
nie, od razu zaczęłam przygotowywać nasz wyjazd. W Łodzi 
poszukałyśmy dziewczyn chętnych na szkolenie i ruszyły-
śmy. Na weekendy przylatywałyśmy do Polski, Kiran uczyła 

dziewczyny, dawała im zadania do wykonania, po trzech 
tygodniach wracałyśmy, kolejne szkolenie, kolejne zdania 
i tak przez cztery miesiące. Gdy Kiran dała mi gwarancję, że 
dziewczyny są w 100 procentach gotowe, ruszyłyśmy z wy-
spą w Manufakturze. 

Łatwo było przekonać klientów do mało znanej metody? 
Najważniejsze było moje wewnętrzne przekonanie, że jestem 
gotowa zaoferować moim klientom usługę naprawdę wyso-
kiej jakości, która ich nie rozczaruje. Nie bałam się więc za-
praszać ich osobiście przy okazji opowiadając historię skąd 
się wywodzi nitkowanie i dlaczego sprowadziłam je do Łodzi. 
Na początku pojawiły się pytania, jak to w ogóle działa i jak 
nitką można wykręcać nawet najmniejsze włoski. Wszystko 
dokładnie tłumaczyłam, a ludziom spodobało się moje zaan-
gażowanie. Widziałam zadowolenie klientek, które mówiły, 
że metoda świetna, a brwi wprost genialne. Pochwały zaczęły 
nas dosłownie uskrzydlać, a klientki polecać i tak marketin-
giem szeptanym docierałyśmy do coraz większego grona.

Piękne, zadbane brwi nadają twarzy wyrazu.
Brwi dla twarzy są jak rama dla obrazu i wymagają prio-
rytetowego traktowania. Dlatego precyzja, dbanie o każdy 
szczegół ma tu istotne znaczenie. Zrobić piękne brwi to sztu-
ka i czas. My najpierw robimy architekturę brwi, rysujemy, 
konsultujemy, tłumaczymy krok po kroku, aż w końcu uzy-
skujemy tzw. efekt wow. 

Skąd Panie wiecie, jak dobrać brew do twarzy?
Po prostu patrzymy na kształt twarzy. Twarz bardziej okrągłą 
staramy się wysmuklić. W przypadku twarzy podłużnej nie 
będziemy za bardzo podnosić i profilować łuku brwiowego, bo 
twarz wyciągnie się nam jeszcze bardziej. Chodzi o udoskona-
lenie wyglądu twarzy, a nie odwrotny efekt. Matka natura wie 
co robi i jeżeli z łukiem brwiowym zaczynamy na początku 
pracować bardzo delikatnie, w dłuższej perspektywie otrzy-
mujemy lepszy efekt. Nitka nie podrażnia, wykręca włosek 
razem z cebulką, a to powoduje spowolnienie procesu odra-
stania. Nitkowanie można wykorzystywać do usuwania wło-
sków z całej twarzy, a szczególnie meszku znad górnej wargi. 

Ile trwa zabieg nitkowania?
Okolic ust około pięciu minut. Stylizacja brwi zajmuje nam 
do 30 minut, a z barwieniem do 45 minut. Brwi muszą być 
naprawdę dopracowane. Nitka usunie nawet najdrobniejszy 
meszek, takiej precyzji nie da nam żadna inna metoda. 

Czy są jakieś przeciwwskazania? 
Do tej pory zrobiłyśmy około 28 tysięcy brwi i generalnie 
nie pojawiła się żadna niepokojąca reakcja. Nitka nie roz-
ciąga i nie podrażnia skóry, jest najbardziej higieniczna 
z możliwych metod. Na pewno jednak nie poleciłabym jej 
osobom borykającym się z jakimiś problemami skórnymi, 
łuszczycą, czy chorującym na cukrzycę. 

Wprowadziły Panie również linię kosmetyków 
do pielęgnacji brwi?
Faktycznie stworzyłyśmy linię kosmetyków upiększających 
łuk brwiowy. Tak jak dbamy o to, by powieki i rzęsy wygląda-
ły pięknie po nałożeniu kosmetyków, tak samo powinniśmy 

dbać o nasze brwi. Nasze cienie NowBrow zostały stworzo-
ne na bazie składników mineralnych, takich jak talk, mika, 
kaolinit, dzięki czemu są delikatne dla skóry i nie powodują 
podrażnień. Ponadto są lekkie w  aplikacji i  rozprowadzają 
się jak jedwab, nie pozostawiając grudek. Zawierają wiele mi-
kroelementów, np. krzem, glin, żelazo, magnez, cynk, wapń 
oraz sole mineralne, co sprawia, że mają właściwości pielę-
gnacyjne. Są to kosmetyki z doskonałym pigmentem i długo 
pozostają na swoim miejscu. W przypadku mocnych i wyraź-
nych, lecz niesfornych brwi polecamy wosk do nabłyszczania 
i podkreślania linii brwi, a do ich pielęgnacji idealnie nadaje 
się nasz olejek rycynowy, który z powodzeniem wykorzysta-
my także do pielęgnacji rzęs. 

Co dalej, w którym kierunku rozwijać będzie się firma?
Tak jak już wspomniałam, myślimy o kolejnym salonie w Ło-
dzi. Chciałybyśmy, by następne powstawały w całej Polsce, 
ale na zasadzie udzielanej przez nas licencji. Działa już nasza, 
pierwsza w Polsce, profesjonalna akademia stylizacji brwi – 
NowBrow Academy. Jej absolwenci uzyskują międzynarodo-
wy certyfikat akredytowany przez The Guild of Beauty The-
rapists, który uprawnia do wykonania stylizacji brwi metodą 
nitkowania na całym świecie. Mamy też ekspercki program 
szkoleń z zakresu nitkowania – NowBrow Masters. Stawiamy 
na zajęcia praktyczne, które stanowią ponad 80 procent pro-
gramu szkoleniowego. Wykonaliśmy ponad 28 tysięcy styliza-
cji. Teraz naszą wiedzą dzielimy się z innymi. l

Rozmawiał Damian Karwowski 

Manufaktura, tel. 538 391 884
Galeria Łódzka, tel. 532 212 223
Salon, ul. Wigury 9, tel. 668 677 657
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Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile są jedy-
nym tak prestiżowym i profesjonalnym wydarzeniem 
w Polsce. Powstały, by wyjść naprzeciw potrzebom pro-
ducentów odzieży, którzy chcą kupować tkaniny, ma-
szyny, dodatki i akcesoria podczas jednego wydarzenia. 
Tekstylia odzieżowe to idealna podstawa targów, jednak 
elementem napędowym stało się poszukiwanie branż, 
w których tekstylia są również wykorzystywane. Zain-
teresowanie wystawców nie tylko z Polski, ale również 
z zagranicy pozwala budować coraz to większe wyda-
rzenie, rozpoznawalne na całym świecie. Powierzchnia 
targów podzielona jest na strefy tematyczne Tkaniny 
i Dzianiny, Maszyny, Przędza, Usługi, Dodatki i Akceso-
ria. Dodatkowo PTAK WARSAW EXPO to największe cen-
trum targowo-kongresowe w Europie Środkowej o tak 
wyjątkowej lokalizacji, które jest idealny punktem na 
mapie Polski dla wystawców z kraju i zagranicy. 

Wystawcy V edycji Fast Textile
To jedyne targi w Polsce, na których można spotkać za-
równo wystawców jak i odwiedzających z zagranicy. 
Silną grupę będą stanowić wystawcy, których stoiska 
mieścić się będą w Pawilonach Narodowych, a wśród 
nich m.in. Turcja, Włochy, Chiny, Pakistan, Tajwan, In-
die, Iran, Gruzja, Kazachstan i Azerbejdżan. – Ponadto 
swoje produkty zaprezentują firmy z Francji, Niemiec, 
Rosji, Czech, Ukrainy, Portugalii, Danii, Czech, Egiptu, 
Uzbekistanu, Grecji, Holandii, Białorusi, Estonii, Hisz-
panii, Anglii i Litwy. Podczas V jubileuszowej edycji 

będzie ponad 500 wystawców – mówi Sylwia Jamroż, 
organizator Targów.

Wydarzenia towarzyszące
Jednym z wydarzeń towarzyszących jest plebiscyt na Sto-
isko uszyte na miarę, polegający na wytypowaniu przez 
odwiedzających najpiękniejszego stoiska. Nagrodą jest 
wyjątkowa, dedykowana statuetka oraz rabat w wysoko-
ści 50 procent na udział w kolejnej edycji Targów. Kolejnym 
elementem są warsztaty pasmanteryjne organizowane 
przez firmę Pasmanteriaozdobna.pl. Odwiedzających za-
interesują też warsztaty Pierwsze spotkanie z maszyną or-
ganizowane przez UltraMaszynę. – Tradycyjnie, podczas 
targów odbywać się będzie Forum Tekstylne. Wybitni eks-
perci z najbardziej znanych firm, poprowadzą warsztaty 
i szkolenia dotyczące między innymi innowacji w włókien-
nictwie, ekologii tekstyliów, wymagań prawnych i norma-
lizacji w odzieży dziecięcej czy surowców odnawialnych 
w innowacyjnym włókiennictwie. Specjaliści reprezento-
wać będą Izbę Bawełny, Instytut Tekstyliów z Manchesteru, 
Instytut Włókiennictwa, Świat Druku, Urząd Marszałkow-
ski czy TRIZ zarządzanie innowacyjnym włókiennictwem 
– zaznacza Sylwia Pięt, organizator Targów. 

Ogromnym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli 
dotrzeć na targi będzie bezpłatny shuttle bus z Warszawy. 
Dla odwiedzających będzie dostępny bezpłatny parking 
na 15000 pojazdów bezpośrednio przy halach wystawien-
niczych. Serdecznie zapraszamy 22-24 listopada do PTAK 
WARSAW EXPO! l

Jubileuszowe Targi Fast Textile
Najważniejsze wydarzenie w branży tekstylnej – 5. edycja 

Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile odbędzie się 
w dniach od 22 do 24 listopada w PTAK WARSAW EXPO.

Zdjęcia: materiały prasowe firmy PTAK WARSAW EXPO

Małgorzata Opielska, Sylwia Zych
MS Dodatki Krawieckie
Targi Fast Textile okazały się strza-
łem w dziesiątkę. Odwiedziło nas 
wielu klientów, którzy zachwycili 
się naszą ofertą. Utwierdziło nas 
w przekonaniu, że nasza kolekcja 
jest inspiracją dla projektantów 
i stylistów, natomiast różnorodność 
i rozmaitość naszych dodatków pomaga w tworzeniu nowych 
projektów. Miejsce godne polecenia dla spotkań biznesowych.

Kamil Libich
Lama 

Targi Fast Textile cieszą się coraz większą 
popularnością i stają się wiodącym wy-
darzeniem branżowym. Dlatego to kolejna 
edycja targów, której towarzyszymy. Dzięki 
nim pozyskujemy nowych klientów, co po-
zwoliło nam się otworzyć na nowe rynki 
zbytu oraz znacząco rozwinąć produkcję. 

Jestem przekonany, że i ta edycja targów będzie równie udana. 
Dlatego też zapraszam wszystkich do uczestnictwa w targach 
Fast Textile, gdzie zaprezentujemy najnowszą kolekcję dzianin 
powstałą w oparciu o światowe trendy mody. Firma Lama funk-
cjonuje od 1994 roku. Zajmujemy się produkcją dzianin futerko-
wych, odzieżowych i włóknin igłowanych (filcy).

Anna Kosińska
Linexim-TK
W targach Fast Textile bierzemy udział po 
raz czwarty. Mimo że jesteśmy dobrze roz-
poznawalni na rynku, dzięki targom mamy 
szansę poznać nowych klientów, których 
przyciąga tak duże wydarzenie branżowe. 
W tym roku zaprezentujemy wspólną mo-
dową ofertę wraz z naszym zagranicznym 
partnerem, firmą Knipidee z Holandii. Pojawią się także najnowsze 
kolekcje gładkich i drukowanych tkanin hiszpańskich na sezon 2019. 
Podzielimy się również wiedzą o trendach w czasie wykładu w ra-
mach Forum Tekstylnego.

Dmytro Prosvietin
Fabric House S.R.L. Unipersonale

W biznesie zawsze istnieje potrzeba osobi-
stego spotkania, szczególnie w kontaktach 
między firmami i klientami. W każdej branży 
odbywają się targi, które umożliwiają takie 
spotkania, kiedy zaledwie w kilka dni moż-
na spotkać osobiście tak wiele osób. Targi 
to miejsce, w którym każdy może osiągnąć 

określone cele: sprzedaż, kupno, czy poznanie trendów. Targi Fast 
Textile są największym tego typu wydarzeniem w Polsce i dlatego 
wystawiamy się na nich i serdecznie je polecamy!

Wystawcy o targach 

LIFE IN. Łódzkie: Targi Fast Textile 
najważniejszą imprezę w branży 
tekstylnej, organizuje Pani już po raz piąty. 
Nina Ryszka: Zainteresowanie wystawców 
nie tylko z Polski, ale również z zagranicy 
pozwala budować coraz to większe wyda-
rzenie, rozpoznawalne na całym świecie. 
Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast 
Textile są jedynym tak prestiżowym i profesjonalnym wyda-
rzeniem w Polsce. Dodatkowo PTAK WARSAW EXPO, to naj-
większe centrum targowo-kongresowe w Europie Środkowej 
o  tak  wyjątkowej lokalizacji, które jest idealnym punktem 
na mapie Polski dla wystawców z kraju i zagranicy. Udział 
w targach jest formą promocji – wzmacnia profesjonalny wi-
zerunek firmy i daje możliwość uzyskania fachowej wiedzy 
na temat oferowanych produktów. 

Do kogo są skierowane Targi?
Podczas poprzednich edycji Międzynarodowych Targów 
Tekstylnych Fast Textile w  PTAK WARSAW EXPO 400  wy-
stawców miało szansę pokazać najlepsze produkty i usługi 
klientom biznesowym i  detalicznym – byli to  projektanci 
wnętrz i  mody, międzynarodowi kontrahenci, producenci 
odzieży i dekoracji wnętrz, szwalnie, hurtownie, właścicie-
le sklepów multibrandowych, właściciele sklepów interne-
towych, media i  blogerzy oraz  pracownicy działów zamó-
wień. W ubiegłym roku przez trzy dni PTAK WARSAW EXPO 
odwiedziło 27000 osób, w tym uczniowie i studenci z całej 
Polski, którzy mają unikalną szansę, aby zajrzeć za kulisy 
przemysłu odzieżowego. Nabywcy docenili wysokiej jakości 
tkaniny i  maszyny, przystępną cenę oferowaną specjalnie 
na Fast Textile oraz różnorodny asortyment.

W tym roku zaskoczycie czymś wystawców i gości?
Szykujemy dwa ważne wydarzenia. Gościem specjalnym 
tegorocznej, piątej edycji będzie Monic Millinery z Londynu, 
która jest dyplomowaną mistrzynią modniarstwa, kreatorką 
nakryć głowy i nauczycielką zawodu modystka. Dzięki kró-
lewskiej rodzinie i ślubowi książęcej pary, awangardowe na-
krycia głowy znów budzą podziw i pożądanie. W strefie szko-
leń pani Monika poprowadzi warsztaty, na których wyjaśni 
jak stworzyć wymarzony fascynator. Dodatkowo pokażemy 
wystawę czapek, ozdób, woalek, kapeluszy i  fascynatorów. 
Drugą nowością będą warsztaty z konstrukcji odzieży i przy-
gotowania szablonów do jej produkcji. Zawsze na początku 
nauka szycia jest trudna, w związku z tym odkryjemy rąbka 
tajemnicy tej pracy, a podczas warsztatów będzie można zdo-
być niezbędne umiejętności do stworzenia wykroju. l

Jedyne tak prestiżowe 
i profesjonalne wydarzenie

O piątej, jubileuszowej edycji 
Międzynarodowych Targów 

Tekstylnych Fast Textile rozmawiamy 
z Niną Ryszką, organizatorem Targów.
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Lubię delektować się sztuką
Trudno osiągnąć efekt spełnienia twórczego, ale jest wiele spektakli i filmów, 

z których jestem zadowolona. Na pewno takim przykładem jest jedna 
z moich ostatnich realizacji – musical „Les Miserables” w Teatrze Muzycznym 

w Łodzi – mówi Zuzanna Markiewicz, kostiumograf, historyk filozofii.

LIFE IN. Łódzkie: Kiedy w Twoim życiu pojawił się pomysł, 
że chcesz projektować stroje?
Zuzanna Markiewicz: To był raczej proces stawania się 
sobą czyli odkrywania tego kim jestem, co jest mi w życiu 
pisane. Było to postawienie na realizowanie swoich pasji i za-
interesowań. Od zawsze nosiłam w sobie zamiłowanie ko-
stiumowe, a ubiór był moim sposobem wyrazu i komunikacji 
ze światem. W pewnym momencie po prostu postanowiłam 
zająć się tym na poważnie. Oczywiście nie chodziło jedynie 
o kwestię ubioru – jest on dla mnie tylko jednym z wielu środ-

ków estetycznego wyrazu. Wpisując się w szerszy kontekst 
artystyczny, mojej fascynacji malarstwem, architekturą i li-
teraturą, tak naprawdę stanowi powierzchnię, która odnosi 
się do głębi. Ten estetyczny pozór opisuje zarówno człowie-
ka, jak i świat, w którym się znajduje – to interesowało mnie 
najbardziej. To, że akurat ubiór stał się dla mnie językiem 
estetycznej wypowiedzi, wynika z próby opisania człowieka 
od wewnątrz. Tak, jak scenografia przyjmuje perspektywę 
zewnętrzną, opisując przestrzeń, tak kostium wyraża cha-
rakter postaci wnikając w jego duszę.

Dręczy mnie perfekcjonizm, który 
powoduje, że rzadko jestem w pełni 
zadowolona z efektów swojej pracy. 

Do pełni szczęścia potrzebnych 
jest bardzo wiele czynników

Zaczynałaś od własnych kreacji, ubierania siebie?
Oczywiście, że tak. Bardzo wcześnie zaczęłam przerabiać 
różne rzeczy, ucinać, dopasowywać, szyć od nowa. Ta 
moja droga poszukiwań była dość długa.

Często ktoś mówi, że został aktorem lub muzykiem, bo 
wpływ na to miała jego rodzina, otoczenie, w którym się 
wychował, dorastał, a jak było w Twoim przypadku?
Z pewnością miało na mnie wpływ to, że wychowałam się 
w XIX-wiecznym dworze, który jest pozostałością po moich 
pradziadkach. Jest takim symbolem przeszłości, pewnego 
świata minionego, który odszedł bezpowrotnie. Dorastanie 
w otoczeniu z bujną historią i stylową architekturą uwraż-
liwiło mnie. Do tego doszło zainteresowanie przeszłością, 
ciągłością tradycji i wychowanie humanistyczne. Sztuki 
plastyczne pozostawały dla mnie w ścisłym związku z lite-
raturą – stąd moje osadzenie pomiędzy słowem i obrazem, 
a w konsekwencji wybór pracy kreacyjnej i intelektualnej. 
Aktualnie łączą się w zawodzie kostiumografa i historyka 
filozofii. Wybór mojej drogi życiowej był dość świadomy. 
Mam wrażenie, że intuicja zawsze podpowiadała mi, co jest 
moją predestynacją.

Dlatego będąc projektantką, zamiast w modę poszłaś 
w stronę filmu, teatru oraz opery?
Miałam krótki epizod zajmowania się modą, ale bardzo 
szybko zrozumiałam, że to nie jest do końca mój świat. Moda 
ciekawi mnie jako zjawisko socjologiczne, estetyczny sposób 
przejawiania się nowoczesności, ale brakowało mi pracy 
z tekstem i głębszych sensów. Dlatego szybko okazało się, że 
obszarem, w którym odnajduje się dużo lepiej jest teatr i film. 

Nie miałaś obaw, że w przypadku teatru czy filmu 
będziesz miała pewne ograniczenia, choćby poprzez 
pracę z reżyserem, który też ma swoje wizje artystyczne?
Tak, bo trzeba przyznać, że praca kostiumografa jest zawsze 
podrzędna względem wizji reżysera. Jestem zapraszana do 
konkretnych realizacji, a reżyser zazwyczaj już wcześniej 
ma określoną koncepcję przedsięwzięcia. Oczywiście mogę 
wpływać na kształt finalny, bo przecież każdy film czy spek-
takl jest wspólnym dziełem wielu ludzi. Kwestia tylko w tym, 
czy jestem trybem w większej machinie, czy pełnoprawnym 
współtwórcą – a to różnie bywa. Rzeczywiście moda nie ma 
tych ograniczeń i można tworzyć kolekcję odnosząc się do 
swojej fantazji i wyobrażeń, ale też nie jest zupełnie wolna od 
uwikłań ekonomicznych. Finalnie wolę ograniczenie w oso-
bie reżysera, niż ograniczenie w postaci wymogów rynku, 
funkcjonalności oraz pragmatyzmu biznesowego. Trudno 
jest tworzyć modę, która byłaby tak ekscentryczna, by mając 
na uwadze piękno zapomnieć o wymogach sprzedaży. Nie 
jest łatwo być projektantem. Właściwie, żeby funkcjonować 
na rynku to trzeba podporządkować się tendencjom wyzna-
czanym przez wielkie domy mody. W przeciwnym razie moż-
na być tylko ekscentrycznym wichrzycielem. Bycie projek-
tantem ogranicza się więc często do wykonywania projektów 
dla produkcji, która podlega wszystkim tym wymogom.

Pracowałaś z wieloma reżyserami czy jakiś projekt utkwił 
Ci w pamięci, sprawił najwięcej trudności, satysfakcji….
Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie ponieważ każde 

przedsięwzięcie, każda realizacja czy to filmowa, teatralna czy 
operowa jest dla mnie inną przygodą i nowym wyzwaniem. 
Szczęśliwie udało mi się uniknąć brania udziału w przed-
sięwzięciu, które byłoby mi kompletnie obce estetycznie czy 
światopoglądowo. Nie przypominam też sobie konieczności 
toczenia walk o realizację swojej wizji i forsowanego nakła-
niania reżysera do moich rozwiązań plastycznych. Zazwyczaj 
praca odbywa się w duchu porozumienia i wspólnego szuka-
nia optymalnych rozwiązań. W końcu wszyscy (mówię tu 
o szerokiej grupie realizatorów) pracujemy nad jednym dzie-
łem i staramy się o uzyskanie jak najlepszego efektu. Lubię 
wyzwania, a w tej pracy jestem na nie wystawiana nieusta-
jąco. Za każdym razem konfrontuję się z czymś nowym i nie-
oczekiwanym. Nie ma żadnej powtarzalności. 

Zdarzyło Ci się odmówić komuś?
Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, w których od razu 
wiem, że propozycja będzie wymagała ode mnie nadmier-
nych kompromisów. Nie oznacza to, że specjalizując się 
w kostiumach historycznych, nie mogę zrealizować spek-
taklu czy filmu współczesnego. Wymogiem mojego zawo-
du jest elastyczność. Muszę umieć funkcjonować w bar-
dzo szerokim obszarze. Lubię przeskakiwać pomiędzy 
epokami, stylistykami; po tradycyjnej realizacji operowej 
z dużym składem osobowym zrobić kostiumy do reklamy. 

W jakich klimatach lubisz poruszać się najbardziej?
Na pewno wszystko co jest związane z XIX wiekiem. 
Wszelkie przedsięwzięcia historyczne są bliskie mojemu 
sercu. Także ze względu na to, że podejmując się takiego 
zadania, poza przygotowaniem projektów muszę wykonać 
dość solidną pracę badawczą. Tu łączą się moje działania 
kreacyjne z duszą naukowca. Największym wyzwaniem 
pod tym względem są rekonstrukcje, ponieważ w każ-
dym detalu muszę odtworzyć sposób wykonania ubioru, 
krój fasonu, elementy wykończenia, tkaniny. Praca przy 
filmach historycznych jest dla mnie fascynującą podróżą 
do światów, których odtworzenie i powołanie na nowo do 
życia daje dużą satysfakcję. 

Jakie było dla Ciebie najtrudniejsze wyzwanie?
Dręczy mnie perfekcjonizm, który powoduje, że rzadko je-
stem w pełni zadowolona z efektów swojej pracy. Do pełni 
szczęścia potrzebnych jest bardzo wiele czynników. Uczest-
niczę w złożonych dziełach, w których mój wkład jest ogra-
niczony. Najlepiej ten problem widać na przykładzie opery, 
którą uważam za najwyższą formę sztuki, ponieważ zawie-
ra w sobie treści literackie na poziomie libretta, muzykę, 
śpiew, taniec i formę plastyczną scenografii i kostiumów. 
Jeżeli wszystkie elementy współgrają na odpowiednio wy-
sokim poziomie tworząc jedność, to mamy szansę osiągnąć 
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dzieło niemal misteryjne. Jeżeli natomiast któryś z tych 
elementów zawodzi, lub nie uzgadnia się z resztą, to całość 
traci swoją siłę wyrazu i rozpada się. Trudno jest zatem 
osiągnąć efekt spełnienia twórczego, ale jest wiele spekta-
kli i filmów, z których jestem zadowolona. Na pewno takim 
przykładem jest jedna z moich ostatnich realizacji – musi-
cal „Les Miserables” w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Był to 
ogromny spektakl, w którym mimo różnorodności i pozio-
mu skomplikowania udało się uzyskać spójność i harmo-
nijne połączenie wspomnianych przeze mnie elementów. 

To, co zakładasz na siebie sama projektujesz, przerabiasz 
czy zdarza Ci się kupować coś w „sieciówkach”?
Najczęściej oczywiście projektuję i szyję sobie sama, ale 
zdarza mi się kupować rzeczy gotowe. Może to wynik bra-
ku czasu, a może lepszego rozeznania na rynku. Przygoto-
wując stylizacje muszę odwiedzać niezliczone ilości skle-
pów i butików, więc przy okazji znajduję ciekawostki dla 

siebie. Kiedyś miałam taką determinację, żeby codziennie 
szyć sobie coś nowego i dwa razy nie zakładać (śmiech). Ta-
kie ubrania miały wiele odsłon, bo z tych samych tkanin 
i elementów wykonywałam następny projekt. 

Moda, kostiumy, filozofia, czy to jest całe Twoje życie, 
czy jest w nim miejsce na jakieś hobby czy inne pasje lub 
zainteresowania, odpoczynek?
Z tym jest ciężko, ale ponieważ moją pasją jest sztuka więc 
poza jej tworzeniem staram się uczestniczyć w życiu kultu-
ralnym – bywać na koncertach, wystawach, oglądać spek-
takle i oddawać się lekturom (których stos czeka na moją 
wolną chwilę). Gdybym dzisiaj była emerytką i swobodnie 
dysponowała swoim czasem, to podróżowałabym po świe-
cie delektując się sztuką na najwyższym poziomie, odwie-
dzając najciekawsze galerie, muzea, opery i teatry. l

Rozmawiał Krzysztof Karbowiak 
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Zdjęcia: Paweł Keler

Jak mawiała Marylin Monroe: chęć stania się kimś innym jest 
marnotrawstwem osoby, którą jesteś. Jak się ubierać, ale 
nie przebierać? Jak bawić się modą i obowiązujące trendy 
wykorzystywać tylko do podkreślenia swojego „JA”? Kobiety 
w każdym wieku zapraszamy do wyjątkowego projektu 
„Wyraź siebie wizerunkiem”. 

„Wyrazić siebie wizerunkiem” to przede wszystkim mocne 
spojrzenie w głąb siebie i znalezienie odpowiedzi na pytanie 
„Jaka jestem?”. Kiedy odczuwam satysfakcję, patrząc na siebie 
w lustro? Kiedy uśmiecham się do siebie, spoglądając na swoje 
fotografie? Czy wyróżnia mnie coś wyjątkowego z tłumu in-
nych kobiet? A może zlewam się z nimi w jedną masę i zupeł-
nie staję się nierozpoznawalna nawet dla samej siebie? Jak się 
ubierać, ale nie przebierać? Jak bawić się modą i obowiązujące 
trendy wykorzystywać tylko do podkreślenia swojego „JA”? 
Jak zdobyć odwagę, aby otworzyć się przed światem lub jak 
spróbować czegoś do tej pory nieznanego? 

Do projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” zapraszamy 
kobiety w każdym wieku, kobiety, które pragną odkryć 
siebie, poznać swój styl, spróbować czegoś nowego, czegoś 
innego? Wszystkim zapewniamy profesjonalne podejście, 
wsparcie i gwarantujemy koleją przygodę życia. To będzie 
czas pełen pozytywnych emocji, niezapomnianych wra-
żeń, zabawy modą i stylem. Często też chwile przełamy-
wania swoich barier, dostrzegania swoich mocnych stron, 
otwierania się na nowe doznania. 

Pomysłodawczynią projektu, który prezentować będzie-
my na naszych łamach, jest Adriana Jabłońska, trener wi-
zerunku, pasjonatka tańca i życia, ale przede wszystkim 
kobieta, która każdego dnia zakłada „liliowy kapelusz” 
i wychodzi zdobywać świat, właściciel T POINT Concept Sto-
re Łódź – tylko polskie marki. O wyjątkowy make up dba 
perfekcyjna Martyna Naziemiec (Mana Make Up), a Paweł 
Keler (Paweł Keler Foto) realizuje sesje, których pozazdrości 
każda przyjaciółka i znajoma. 

Tym razem naszą modelką jest Waleria Burdon, kto bę-
dzie następny… l

Panie, które chciałyby wziąć udział w projekcie prosimy o kontakt 
z Adrianą Jabłońską (adriana.jablonska@t-point.com.pl).

Czas na zmianę wizerunku…
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Kasper i Laura

Laura Palka ma 18 lat, 180 cm wzrostu. Interesuje się 
modą, zdrowym odżywianiem i podróżami. Inspiruje 
ją Adriana Lima, a  jej największym marzeniem jest 
udział w pokazie Victoria’s Secret. Kasper Nowakow-
ski ma 19  lat, 187 cm wzrostu. Interesuje się mode-
lingiem i sportem. Trenuje lekkoatletykę, co jak sam 
twierdzi, pomaga mu w utrzymaniu dobrej sylwetki 
oraz sprawia, że jest zdyscyplinowany i pewny siebie. 
Jego „modowym góru” jest fotograf Helmut Newton.

W tym roku, w jury konkursu, zasiadły znane oso-
by świata mody i  show-biznesu, m.in.: Rafał Maślak 
(model, Mister Polski), Kamila Szczawińska (top mo-
delka), Michał Będźmirowski „Modny Tata” (bloger), 
Joanna Horodyńska (stylistka i  prezenterka telewi-
zyjna), Agata Biernat (Miss Polonia 2017, instruktorka 
fitness), duet stylistów Andrzej Wierzbicki i  Tomasz 
Schmidt („Ostre Cięcie”).

Podczas gali finałowej, którą poprowadził Olivier 
Janiak, 20  uczestników konkursu wystąpiło w  ko-
lekcjach znanych i  cenionych projektantów mody 

oraz prestiżowych marek odzieżowych. Swoje kolek-
cje zaprezentowali duet Paprocki & Brzozowski, Ma-
riusz Przybylski, MMC Studio, Klaudia Markiewicz, 
Claudius Scissor oraz marki Male-Me i Gabbiano.

The Look of The Year to najstarszy i najbardziej pre-
stiżowy konkurs modelingowy na  świecie. Rozgry-
wany od ponad 30 lat, w ponad 50 krajach na świecie 
jest początkiem wielkich karier ikon mody takich jak: 
Cindy Crawford, Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak. 
Co roku wzbudza zainteresowanie widzów i znawców 
branży mody na całym świecie.

Laureaci polskiej edycji konkursu świetnie radzą 
sobie w świecie mody pracując dla największych mię-
dzynarodowych agencji magazynów czy  projektan-
tów: Roberto Cavalli, Calvin Klein, Lorenzo Riva, John 
Galliano, Victoria Beckham, KENZO, Dolce&Gabbana 
i  wielu innych. Od  2016 roku do  konkursu wprowa-
dzono rewolucyjną zmianę – oprócz wyboru najlep-
szej modelki roku, w eliminacjach i castingach w całej 
Polsce mogą brać udział także mężczyźni. l

Ona jest z Warszawy i ma 18 lat, on z Łodzi i niedawno skończył 19 lat. 
Ona jest atrakcyjną blondynką, on przystojnym szatynem. Oboje piękni, 

młodzi i żądni sławy. I zdobyli ją, wygrywając finał polskiej edycji konkursu 
The Look of The Year! W nagrodę pojadą na światowy finał konkursu do Włoch! 

Zd
ję

ci
a:

 A
KP

A
 /

 J
ac

ek
 K

ur
ni

ko
w

sk
i



74 75

 moda moda

Idea Marka Wspiera Markę narodziła się kilka lat temu 
w Gdyni. – Samemu można zdziałać wiele, ale we współ-
pracy można osiągnąć wszystko – projekt Marka wspiera 
Markę zrodził się z głębokiej wiary w tę ideę oraz z mojej 
fascynacji polskimi markami. Mamy swój wyróżnik na 
świecie – to polscy projektanci tworzący unikatowy desi-
gn. Zarówno giganci, którzy od lat z powodzeniem radzą 
sobie na rynku, jak i małe manufaktury są naszym bo-
gactwem, które chcemy odkryć i pokazać w ich najpięk-
niejszej formie. Promujemy modę, młodych polskich pro-
jektantów i początkujące marki modowe – mówi Anna 
Szubert, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia i ini-
cjatorka wydarzeń.

Na wybiegu, 22 września w Centralnym Muzeum Włó-
kiennictwa, mieliśmy okazję podziwiać aż 10 kolekcji 
polskich projektantów, zarówno debiutantów jak i tych 
bardziej doświadczonych: Cosel, Katarzynę Sylwię Wój-

cik, Krzysztofa Budę, De La Fottę, Lizard by Kasia Osta-
powicz, Angelikę  Józefczyk, Jarosława Ewerta, Martę 
Kuszyńską, Dominikę Syczyńską i Macieja Piłata.

Wydarzenie wsparło wielu partnerów: Gabriella, 
Bednarek, Seat, BMW i Mini, Oceanic, Anagra – Łódz-
ka Szkoła Mody, Kosmetologii i Fryzjerstwa, Jantoń, 
T  Piont Concept Store, Koch Optical, Ray Med, Food 
by Ann, Fale Loki Koki, Mila, Golden Rose, BRAND24, 
Lizard, Pracownia modniarska Zuwika Design, Hank 
Personalized you, Patrycja Brendler, Hammer, Prima-
moda, Aggashe, Deichmann.

Druga łódzka edycja wydarzenia organizowanego 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego, była zarazem szóstą edycją tego projektu. 
Imprezę poprowadził Maciej Dowbor, a gości powi-
tała Joanna Skrzydlewska, członek Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego. l

Barwy mody w muzeum 
10 kolekcji polskich projektantów podziwiało ponad 500 gości 

zaproszonych do Centralnego Muzeum Włókiennictwa na pokaz 
Marka Wpiera Markę, który w Łodzi odbył się po raz drugi.

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Zd
ję

ci
a:

 M
ar

ek
 M

ak
ow

sk
i



77

miejsce

76

LIFE IN. Łódzkie: Proszę powiedzieć jaką kuchnię serwuje 
swoim gościom Hotel Kruk?
Grażyna Kruk: W naszej restauracji mamy tradycyjną, re-
gionalną kuchnię polską. Ekologiczną, przygotowywaną na 
bazie ziół i warzyw z własnych upraw. Większość dań z na-
szej karty to wyroby własne, na przykład pierogi, pasztety, 
mięsa pieczyste, ciasta i inne wspaniałości. Dostosowaliśmy 
ofertę pod kątem osób, które nie jedzą mięsa i serwujemy 
także dania wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe. 

Do odwiedzenia hotelu zachęcacie hasłem „dla ducha 
i ciała”. Jakie jeszcze atrakcje, oprócz kulinarnych, 
oferujecie gościom?
Hotel Kruk położony jest w malowniczej dolinie rzeki Pilicy 
na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, tuż obok Za-
lewu Sulejowskiego. Mnóstwo walorów przyrodniczych, kry-
stalicznie czyste powietrze, ekologiczna kuchnia, spokojna 
okolica – to idealnie miejsce, by odpocząć, wyciszyć się i nała-
dować baterie przed powrotem do codziennego życia. Zalesio-
ne tereny pozwalają na długie spacery, wycieczki rowerowe 
czy nordic walking. Nie brakuje również atrakcji na wodzie 
– kajaki, rowery wodne, żaglówki, windsurfing. Jest to świet-
ne miejsce dla grzybiarzy i wędkarzy. Nie bez powodu okolice 
Zalewu Sulejowskiego nazywane są drugimi Mazurami.

Hotel Kruk: antidotum 
na sieciowe hotele

O doskonałej kuchni, atrakcyjnych miejscach do aktywnego 
wypoczynku i wyjątkowej atmosferze opowiada Grażyna Kruk, 
właścicielka Hotelu Kruk, położonego nad Zalewem Sulejowskim.

Organizujecie szkolenia, konferencje dla firm, przyjęcia 
weselne, ale i romantyczne weekendy dla dwojga. Kto 
jest głównym klientem hotelu?
W sezonie letnim przeważają goście indywidualni, któ-
rzy wybierają nasz hotel ze względu na ciszę, spokój 
i rodzinną atmosferę, która u nas panuje. Dużą liczbę 
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gości stanowią zorganizowane grupy, które wybierają 
nasz obiekt w celach szkoleniowych, na konferencje oraz 
spotkania biznesowe. Organizujemy też wesela i inne 
przyjęcia okolicznościowe na naszej sali bankietowej. 
Na te imprezy przyjeżdżają goście z całej Polski. Mamy 
dość dużą bazę noclegową. Ze względu na urok naszego 
ogrodu jesteśmy pionierami na lokalnym rynku w orga-
nizowaniu ślubów w plenerze. 

Ile osób może jednocześnie uczestniczyć w organizowanej 
w hotelu imprezie?
Łącznie w czterech salach konferencyjnych jesteśmy 
w stanie pomieścić do 200 osób. Na weselu lub innym 
przyjęciu, może zasiąść do stołów 220 osób. Organizuje-
my imprezy charytatywne np. coroczny dzień dziecka dla 
dzieci niepełnosprawnych i dzieci z biedniejszych rodzin, 
a także dla wybitnych dzieci w nauce i sporcie. Wspoma-
gamy szkoły i ochotniczą straż pożarną. 

Na stronie hotelu przeczytaliśmy krótką 
charakterystykę: antidotum na sieciowe hotele. Co jest 
takiego w Hotelu Kruk, że jest lepszy od innych? 
Panuje u nas ciepła, rodzinna atmosfera, dzięki czemu 
goście czują się jak u siebie w domu. Hotel to również ga-
leria sztuki i miejsce, w którym organizujemy wystawy. 
Wszystkie ściany zapełnione są moimi autorskimi obra-
zami, kolekcja liczy ponad 160 obrazów malowanych ole-
jem na płótnie. 

Hotelarstwo i malarstwo – co jest Pani bliższe?
Jedno i drugie się nie wyklucza. Pochodzę z rodziny uta-
lentowanej w różnych dziedzinach. Umiejętności bizne-
sowe dostałam po tacie, a duszę artystyczną po mamie. 
Jestem niespokojnym duchem i maluję kilka obrazów 
jednocześnie. Na obrazach przedstawiam obecną sytuację 
społeczną i nurtujące życie codzienne problemy. Często 
posługuje się symboliką, na przykład malowane kwiaty to 
nietypowe odzwierciedlenie elementów przyrody z ukry-
tym znaczeniem. Niektóre obrazy są bardzo ekspresyjne 
na przykład „Zamknięty krzyk” czy „Myśli nieuczesane”. 
Oprócz malarstwa zajmuję się również rzeźbiarstwem 
w drewnie, gipsie czy granicie. Projektuję także wnętrza 
i elementy dekoracyjne pomieszczeń. W wystroju hotelu 
przeważa drewno, kamień, tkanina.

Maluje Pani obrazy, które wiszą na ścianach w hotelu, 
rzeźbi, ma za sobą wystawy w Polsce i za granicą. Jak 
to się stało, że w pewnym momencie postanowiła Pani 
wybudować hotel i poprowadzić go?
Trzydzieści lat temu przyjechałam z dziećmi przyczepą 
kempingową nad Zalew Sulejowski. Miejsce jest położone 
50 kilometrów od Łodzi i 100 od Warszawy. Niedaleko stąd 

do Tomaszowa Mazowieckiego. Było tam pięknie, ale w tam-
tym czasie mieliśmy problem ze znalezieniem miejsca, 
w którym można było coś zjeść; teren był dziki. Pomyśla-
łam, że kupię działkę i postawię restaurację. Tego samego 
roku pojawiła się okazja. Kupiłam kawałek pola, na którym 
sadzono kartofle. Zaczęłam myśleć o budowie restauracji, 
a że działka jest dość duża, postanowiłam dobudować ho-
tel. Dziś jest to jedyny hotelem nad Zalewem Sulejowskim. 
Siedem lat temu rozbudowałam miejsce o salę bankietowo-
-weselną na 200 osób. To typowy biznes rodzinny – hotel 
prowadzę ze starszym synem i synową, a pomagają wnuki. 
Każdy ma swoje zadania. 

Osoby, z którymi rozmawialiśmy mówią, że to, jak hotel 
wygląda, jak działa i jaki ma charakter, to wyłącznie Pani 
zasługa. Nawet aranżacje hotelowych pokoi też są Pani 
autorstwa. Musi Pani bardzo lubić to miejsce?
Ja to miejsce polubiłam trzydzieści lat temu. Poświęcam 
mu większość mojego czasu i chcąc nie chcąc odciskam 
na nim swoje piętno. Chyba z dobrym skutkiem, bo goście 
mówią, że miło spędzili tutaj czas, że wypoczęli i wró-
cą kiedyś. Są zadowoleni z jedzenia i zaproponowanych 
atrakcji. Ich opinie są najlepszą nagrodą za naszą pracę. 

Hotel Kruk gościł u siebie część ekipy filmowej, realizującej 
film Zimna Wojna – między innymi Joannę Kulig, która gra 
główną rolę i Pawła Pawlikowskiego, reżysera. Jak udało 
się Pani ściągnąć ich do swojego hotelu? 
Hotel istnieje już od ponad 20 lat. Mamy stałych gości, któ-
rzy chętnie do nas wracają i polecają znajomym. A urokliwe 
położenie i inne walory przyciągają dusze artystyczne: ak-
torów, piosenkarzy, malarzy, fotografów. Mam nadzieję, że 
ekipa filmowa była zadowolona z pobytu w naszym hotelu, 
bo my byliśmy bardzo szczęśliwi ich goszcząc. 

Niebawem Sylwester i czas karnawału. Będą bale?
Organizujemy bal sylwestrowy i inne imprezy. Szczególnie 
polecam ogrodowy grill całoroczny na 120 osób. Ochroni 
przed wiatrem i pozwoli na upieczenie kiełbasek. 

Jak smakuje jedzenie w ciemności organizowane 
w państwa sali kominkowej?
Całkowita ciemność, która niesie dreszczyk emocji, a przy 
tym doskonała zabawa sprawiają, że nawet znane dania 
smakują zupełnie inaczej. Ale o tym nie da się opowiedzieć, 
tego trzeba spróbować! To oryginalny sposób konsumpcji, 
który zapewni masę wspomnień, przygotowujemy na pre-
zent na przykład z okazji urodzin, zaręczyn, rocznicy ślubu, 
wieczoru kawalerskiego. Ofertę kierujemy również do firm, 
które chciałyby zorganizować taki posiłek integracyjny. l

Rozmawiał Damian Karwowski 

Hotel Kruk
97-213 Smardzewice,
ul. Borki 80
tel. 505 132 439;
rezerwacja@hotelkruk.pl
www.hotelkruk.pl

Goście mówią, że miło spędzili u nas czas, 
że wypoczęli i wrócą kiedyś. 

Są zadowoleni z jedzenia 
i zaproponownych atrakcji



78 79

 kultura kultura

LIFE IN. Łódzkie: „Teatr blisko ludzi”, czy ta idea nadal 
będzie wiodąca we wszystkich działaniach 
podejmowanych przez Teatr Powszechny?
Ewa Pilawska: Wierzę w Teatr Powszechny jako miejsce 
otwarte dla wszystkich i to się nie zmieni. To właśnie jest 
siła idei „Teatru blisko ludzi” – wyrasta ona ze zrozumie-
nia miejsca, w którym działamy. Realizujemy ją od wielu 
lat, nie opieramy się na eventach, ale na uczciwej pracy. 
Dzięki temu jesteśmy wiarygodni dla naszych widzów.

Jaki będzie ten nowy sezon? Ile czeka nas premier, ile 
nowych projektów będzie realizowanych?
U progu każdego nowego sezonu niezmiennie wierzymy, że 
będzie on interesujący. W tym sezonie zaprezentujemy pre-
mierę „Tańca albatrosa” w reżyserii Marcina Sławińskiego 
i kilka prapremier – m.in. sztukę poświęconą Gustawowi 
Herlingowi-Grudzińskiemu w reżyserii Adama Orzechow-
skiego, „Wykapanego zięcia” (tekst nagrodzony w „Komedio-
pisaniu”) w reżyserii Pawła Szkotaka, współczesną komedię 
„Manewry weselne” w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. 
Przed nami również kolejna premiera w cyklu „Dziecko 
w sytuacji”, prapremiera spektaklu „Wracaj” w reżyserii 
Anny Augustynowicz – będzie to koprodukcja z Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie – oraz kolejne premiery „Teatru 
dla niewidomych i słabo widzących”. W tym sezonie zoba-
czycie Państwo także dwie części spektaklu nawiązującego 
tematycznie do obchodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości – przygotowywany jest on przez naszych aktorów 
wspólnie z działającą przy teatrze grupą seniorów i mło-
dzieży. Jeszcze w październiku w ramach gali Bra Day 2018 

Myślę, że dla teatru bardzo ważne jest wypracowanie wiarygodnego 
wizerunku artystycznego oraz uczciwe podejście do widza. Jeśli spotkania 

w teatrze są autentyczne, a widzowie czują, że zespół wierzy w to, co 
robi, powstaje szczególne przymierze pomiędzy twórcami a widownią 

– mówi Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi.

Mamy pełne widownie 
na spektaklach

zaprezentujemy miniaturę teatralną, w której obok aktorów 
teatru występują kobiety walczące z rakiem piersi.

Jaki będzie nadchodzący Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych?
Jestem w trakcie budowania repertuaru XXV edycji. Jesz-
cze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach.

Może Pani w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego Teatr 
Powszechny jest dziś teatrem wyjątkowym, co jest w nim 
takiego, czego nie ma w innych?
Jest mi bardzo miło, że postrzega Pani Powszechny jako miej-
sce wyjątkowe. Myślę, że dla teatru bardzo ważne jest wy-
pracowanie wiarygodnego wizerunku artystycznego oraz 
uczciwe podejście do widza. Jeśli spotkania w teatrze są au-
tentyczne, a widzowie czują, że zespół wierzy w to, co robi, 
powstaje szczególne przymierze pomiędzy twórcami a wi-
downią. Nie warto ulegać chwilowym modom czy pustym 
działaniom reklamowym. Teatr Powszechny ma wyraźne 
logo – jesteśmy teatrem komediowym, który dzięki Małej Sce-
nie zyskał dodatkowo możliwość pokazywania jeszcze szer-
szego spectrum komedii. To bardzo ważne, żeby w mieście, 
w którym działają trzy teatry dramatyczne, każdy miał inną 
ofertę i specyfikę. Pierwszym punktem kodeksu zawodowe-
go dyrektora teatru jest nie tylko stworzenie własnej koncep-
cji, ale również zebranie zespołu twórców, który będzie ją re-
alizował. Nie powinniśmy kraść sobie pomysłów, zapraszać 
twórców niepracujących w pozostałych teatrach w mieście 
(reżyserów, scenografów, choreografów itd.). To nie tylko 
wynika z etyki, ale jest obowiązkiem profesjonalnego dy-
rektora. Takie podejście daje widzom możliwość wyboru po-
między różnymi teatrami, a miasto zyskuje jak najbogatszą 
ofertę teatralną. To się nazywa polityka kulturalna.

Co z remontem Dużej Sceny? 
Jesteśmy po dwóch nierozstrzygniętych przetargach. Dofi-
nansowanie, które pierwotnie otrzymaliśmy, okazało się 
zbyt niskie. Nie byliśmy w stanie przewidzieć, że stawki usług 
budowlanych pójdą w ostatnim czasie tak bardzo w górę – 

Teatr Powszechny ma wyraźne logo 
– jesteśmy teatrem komediowym. 

Dzięki Małej Scenie możemy pokazywać 
jeszcze szersze spectrum komedii

wszystkie oferty, które wpłynęły do nas w obu przetargach, 
przekraczały nasze możliwości. Dodatkowym utrudnieniem 
był fakt, że otrzymaliśmy dofinansowanie w programie, któ-
ry zakładał, że koszt całej inwestycji nie może przekroczyć 5 
milionów euro brutto. Oznacza to, że nawet gdybyśmy pozy-
skali dodatkowe środki finansowe, nie moglibyśmy ich wy-
korzystać. Musieliśmy „odchudzić” koncepcję modernizacji. 
Wszystko idzie w dobrą stronę, przeszliśmy pozytywnie oce-
nę merytoryczną wniosku w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
i szykujemy się do ogłoszenia trzeciego przetargu. Wierzymy, 
że wyłonimy wykonawcę, idziemy odważnie do przodu.

A czy były jakieś inne problemy?
Niestety były też momenty zniechęcające, na przykład zgłosze-
nie mnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) z wnio-
skiem o ukaranie przez wiceprezydenta Łodzi pana Krzysztofa 
Piątkowskiego, który – choć Teatr nie poniósł żadnej straty – 
uważał, że powinniśmy byli egzekwować wysokie kary umow-
ne od firmy przygotowującej dokumentację. Nie znam się na 
przestrzeniach budowlanych, dlatego zatrudniam wybitnych 
specjalistów z zakresu prawa, budownictwa, środków unij-
nych i finansów. Jednak za wszystkie decyzje jako dyrektor 
odpowiadam jednoosobowo. Zatrudnieni przeze mnie spe-
cjaliści wybrali drogę negocjacji, dzięki czemu dokumentację 
mieliśmy na czas. Gdybyśmy naliczyli kary, nie tylko przegrali-
byśmy proces sądowy z wykonawcą, ale również stracilibyśmy 
dofinansowanie. Orzeczenie łódzkiej RIO dla wielu było satys-
fakcjonujące, ponieważ mnie nie ukarano, jednak sprawa w ja-
kimś sensie była dla nas niewyjaśniona. Wobec ogromu pracy 
wykonanej przez zespół ds. modernizacji czułam głęboką nie-
sprawiedliwość. W związku z tym postanowiłam wyjść poza 
lokalność i zweryfikować orzeczenie, odwołując się do Głównej 
Komisji Orzekającej w Warszawie, która we wrześniu całkowi-
cie oczyściła mnie z zarzutów. Teraz wszyscy gratulują mi od-
wagi, jednak nieoczekiwane złożenie doniesienia spowodowa-
ło, że wraz z zespołem zaczęliśmy się zastanawiać, o co w tym 
wszystkim chodzi? Czy naprawdę wszyscy, tak jak my, chcą 
modernizacji Teatru Powszechnego? Ostatnio ktoś powiedział 
mi: „No dobrze, zwyciężyła Pani. Niewielu dyrektorów odwołu-
je się do Głównej Komisji. Ma Pani satysfakcję, że wszystko było 
przeprowadzone prawidłowo, kto jednak Pani zadośćuczyni 
za półtora roku nerwów?”. Tymczasem zaczynamy nowy se-
zon z kolejny sukcesami – wyróżnienie dla Kuby Kotyńskiego 
w „Subiektywnym spisie aktorów Jacka Sieradzkiego” za role 
komediowe w naszym Teatrze, Nadzwyczajna Złota Maska 
łódzkich krytyków za konsekwentną realizację idei „Teatru 
blisko ludzi” i utrwalanie własnego wizerunku artystycznego, 
bilety wyprzedawane są już na listopad, mamy pełne widow-
nie na spektaklach. Chwilo trwaj, jesteś piękna. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Nowy sezon zaczynamy z kolejnymi 
sukcesami – Nadzwyczajną Złotą 
Maską za konsekwentną realizację 

idei „Teatru blisko ludzi”
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 finanse motoryzacja

W życiu zdarzają się piękne chwile. Oby każdy z nas prze-
żył ich jak najwięcej! Spełniamy swoje marzenia, realizu-
jemy wyznaczone cele. Doświadczamy wyjątkowych mo-
mentów takich jak narodziny dziecka, awans w pracy czy 
podpisanie dużego kontraktu w fi rmie. Ale mnie najbardziej 
pasjonują te momenty i marzenia, kiedy decydujemy się na 
zakup nowego samochodu. 

Doświadczyłem już takich chwil i widziałem dziesiątki 
historii, kiedy ktoś realizował swoje marzenia o wyma-
rzonym samochodzie. Co to są za chwile i emocje! Często 
swoimi korzeniami sięgają wielu lat wstecz, kiedy młody 
chłopak/dziewczyna zobaczyli ten jeden, jedyny samo-
chód w gazecie lub przejeżdżający na ulicy. Nie musieli 
nawet nim jechać, siedzieć w środku za kierownicą. Oni 
w tym momencie postanowili, że taki będą mieć. I to ma-
rzenie, ta wizja została wyryta w ich podświadomości. 
Cel został określony. Kilka lat później marzenie się speł-
nia! Z tą różnicą, że jest to nowiutki egzemplarz, następ-
ca wersji sprzed lat. 

W tych historiach jest mnóstwo pasji, samozapar-
cia, chęci do zrealizowania celu! I na tym mógłbym 
zakończyć. Było marzenie. Cel został osiągnięty... 
Piękna historia! The End. Ale mnie już to nie satys-
fakcjonuje! Jakiś czas temu poznałem Piotra Dobro-
wolskiego, wielokrotnego Mistrza Polski w rajdach 
samochodowych, człowieka do którego należy polski 
rekord prędkości – 361,92 km/h zmodyfi kowaną we-
dług swojego projektu Toyotą Suprą o mocy 1250 KM. 
To właśnie Piotr zaraził mnie swoją wizją.

Zapytał: – Krzysztof czy warto spełniać swoje ma-
rzenia?

Odpowiedziałem: – Warto!
Na to Piotr: – Ale marzenia warto spełniać najtaniej!

To hasło do mnie trafi ło! Przewartościowało kilka 
projektów i marzeń! Ale przede wszystkim było fun-
damentem pod coś więcej! Mianowicie pod naszą 

Spełnij swoje marzenia najtaniej

Pasjonat wydobywania blasku 
z wszystkiego, co ma silnik. Założy-
ciel studia detailingu Łowcy Blasku. 
Uwielbia poznawać i współdziałać 
z ludźmi, którzy mają wspólne zain-
teresowania. Zdecydowany miłośnik 
angielskiego poczucia humoru.
www.lowcyblasku.pl

Krzysztof Koszek

współpracę. Piotr na polskim rynku odpowiada za 
rozwój fi rmy Select Automotive – jednego z najwięk-
szych brokerów samochodowych w Unii Europejskiej 
działającego od 1998 roku. 

Od zawsze kochałem motoryzację. Mam to szczę-
ście, że moja praca to pasja! Wydobywanie blasku i za-
bezpieczanie go to wielka frajda i odpowiedzialność! 

A teraz przyszła pora na kolejny, milowy krok. 
Ogromnie się cieszę, że rozpoczynamy współpracę 
z fi rmą i ludźmi takimi jak my! Zamiast krwi w obiegu, 
mamy wysokooktanowe paliwo, które napędza nas do 
działania! Chcemy pomóc naszym obecnym i przyszłym 
klientom w spełnianiu marzeń i ich realizacji o zakupie 
nowego samochodu klasy premium. Oferujemy między 
innymi takie auta jak: BMW, Mercedes, Audi, Land Ro-
ver, Range Rover, Jaguar, Volvo w rabatach sięgających 
30 procent. Krok po kroku realizujemy swoje cele i ma-
rzenia. Od dzisiaj chcemy również Wam pomóc w ich 
realizacji! Bo Marzenia Warto Spełniać Najtaniej! l

Łowcy Blasku
Studio Detailingu & Car Spa
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 207
tel. 504 810 216
biuro@lowcyblasku.pl

Świadomość tego, że samo posiadanie 
samochodu nie jest sposobem na po-
mnożenie majątku sprawia, że coraz 
więcej osób zamiast kupować bierze 
auto w leasing. Coraz popularniejsze 
w języku kierowców i dealerów samo-
chodowych stają się takie pojęcia, jak: 
All Inclusive, Full Service Leasing, 
Leasing Mobilny, Najem Długotermi-
nowy, Auto w Abonamencie. Wszyst-
kie one dotyczą takiej formy leasin-
gu, w której korzystający płaci tylko 
tyle, ile wynosi spadek wartości auta 
w czasie jego używania. 

– W comiesięczną ratę leasingową 
włączone są wszystkie koszty wy-
korzystania samochodu czyli ubez-
pieczenie, pełen serwis obejmujący 
przeglądy okresowe, części zamienne, wymianę pły-
nów i innych materiałów – wyjaśnia Jacek Ulowski, 
dyrektor łódzkiego oddziału fi rmy GO-leasing. – Le-
asingobiorca, płacąc miesięczną ratę leasingową, 
z góry zna całkowite miesięczne koszty użytkowania 
samochodu, dzięki czemu nie jest narażony na jakie-
kolwiek nieprzewidziane wydatki. Stąd nazwa „All 
Inclusive” będąca analogią popularnych wśród tury-
stów wycieczek o takiej samej nazwie, których istotą 
jest korzystanie ze wszystkich dostępnych usług hote-
lu za ustaloną z góry cenę.

Dodatkową wartością takiej formy używania samocho-
du jest, to, że po zakończeniu okresu korzystania z auta nie 
ma obowiązku jego wykupienia. Stare auto można zosta-
wić fi rmie leasingowej i wybrać w salonie kolejne. 

Ta forma posiadania samochodu sprawia, że z le-
asingu korzysta coraz więcej osób. Jest to szczególnie 
wygodna forma użytkowania auta dla tych, którzy ce-
nią stałe miesięczne obciążenie fi nansowe bez niespo-
dzianek wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 
losowych związanych np. z awarią auta. Ważne jest też 
to, że w Leasingu All Inclusive najczęściej nie ma opła-
ty wstępnej, która zwykle wynosiła 10-20 procent.

O popularności tej formy fi nansowania świadczy 
fakt, że dziś już trudno znaleźć dealera samocho-
dowego, który prezentując samochód nie poda raty 
miesięcznej leasingu. W krajach zachodnich na taki 
leasing All Inclusive decyduje się 75 procent klientów. 
W Polsce także rośnie odsetek osób korzystających 
z takiej formy użytkowania samochodu. Dlaczego tak 
się dzieje? Powody są dwa:

All Inclusive w GO-leasingu
Posiadanie nawet najdroższego samochodu świata nie sprawia, że stajemy 

się bogatsi. To jedynie sposób na zamanifestowanie swojego statusu 
majątkowego. A zatem czy warto wydawać dziesiątki albo setki tysięcy 
złotych na coś, co już po kilku miesiącach używania traci na wartości?

Leasing All Inclusive to tak na-
prawdę leasing operacyjny, połączo-
ny najczęściej z kosztem ubezpiecze-
nia oraz pełnej obsługi serwisowej. 

Użytkownik leasingu w racie 
miesięcznej opłaca również koszt 
serwisu i w związku z tym z góry 
zna całkowite miesięczne koszty 
użytkowania samochodu. 

Charakterystyczną cechą leasingu 
All Inclusive jest taka konstrukcja 
harmonogramu opłat, która zakła-
da możliwie najwyższy wykup koń-
cowy, oparty na wycenie rynkowej 
w zależności od okresu umowy le-
asingu czyli czasu użytkowania sa-
mochodu oraz deklarowanego prze-
biegu kilometrów. Wykup jest raczej 

przywilejem, a nie obowiązkiem użytkownika, z któ-
rego może, ale nie musi skorzystać. 

W wariancie All Inclusive miesięczne raty leasin-
gowe są nawet dwukrotnie niższe w porównaniu 
z tradycyjną kalkulacją leasingu operacyjnego, gdzie 
wykup końcowy jest założony na symbolicznym po-
ziomie jednego procenta. Taka konstrukcja leasingu 
pozwala zatem przedsiębiorcy zatrzymać sporą część 
gotówki i poprawić płynność fi nansową fi rmy.

Warto przy tym wspomnieć, że oferta leasingu All 
Inclusive dedykowana jest nie tylko fi rmom. Mogą 
z niej skorzystać także osoby prywatne, osiągające do-
chody na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło 
lub zlecenia.

– W GO-leasing klienci mogą wybrać ofertę leasingu All 
Inclusive z ponad 40 fi rm leasingowych i banków – tłu-
maczy Jacek Ulowski. – Mogą też wykorzystać specjalne 
oferty samochodów wynegocjowanych przez fi rmy le-
asingowe u niektórych dealerów. Ważne jest, aby klient 
zwrócił się do nas jeszcze przed zamówieniem auta, aby 
sprawdzić gdzie może uzyskać najlepszą ofertę. l

facebook.com/go4leasing2biz
tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/
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LIFE IN. Łódzkie: Przez ostatnie pięć lat Vera Sport bardzo 
się zmieniła. W dużej mierze jest to Pana zasługa. Co było 
priorytetem?
Przemysław Szews: Dynamiczny rozwój Very to przede 
wszystkim wynik zespołowy, składający się z pasji i zaan-
gażowania – właścicieli i ludzi, którzy tu pracują. Więk-
szość osób, w tym ja, jest w tym miejscu przez wiele lat, 
co jest rzadkim zjawiskiem w tej branży. Dla wszystkich 
priorytetem jest zadowolenie klientów i satysfakcja z każ-
dej wizyty. Ja ze swojej strony chcę, by było to miejsce, 
w którym każdy będzie mógł rozwijać się w pożądanym 
przez siebie kierunku – od juniora do seniora! 

Jednym słowem stawiacie na rodziny?
Oczywiście, jesteśmy firmą rodzinną, więc te wartości 
przekładamy na działania biznesowe. Jako pierwszy klub 
w Łodzi wprowadziliśmy karnet Vera Family, czyli kom-
pleksową ofertę dla całych rodzin, które w fajnych wa-
runkach mogą wspólnie spędzać czas.

Załóżmy, że ja mam ochotę poćwiczyć, co w tym czasie 
zaproponujecie mojemu dziecku i mężowi. 
Mąż wybiera zajęcia skierowane do panów, pani coś 
z szerokiej oferty fitness, natomiast dzieckiem zaopieku-
jemy się w ramach naszej oferty Vera Kids. Dla każdego 
coś miłego i każde popołudnie można spędzić w sporto-
wej atmosferze.

Zatrzymajmy się chwilę na ofercie dla najmłodszych? 
Mogę śmiało powiedzieć, że najmłodsi mają u nas najwięk-
szy wybór sportowych zajęć pozalekcyjnych. Urozmaicone 
rodzaje aktywności zapewniają nie tylko rozwój sportowy, 
ale również poprawiają koordynację, budują relacje między 
rówieśnikami, zmniejszają ryzyko wystąpienia wad postawy. 
Wszystkie prowadzone są przez doświadczony zespół anima-
torów i instruktorów, którzy uwielbiają pracę z dziećmi. 

Nie tylko o najmłodszych dbacie, ważną grupą są dla Was 
również seniorzy. 
Naszym zdaniem, ta grupa zasługuje na szczególną uwagę, 
przygotowaliśmy więc specjalną ofertę zajęć, dogodne go-
dziny i dedykowanych instruktorów. Bardzo zależy nam na 
tym, by aktywność fizyczna dla tej grupy wiekowej była nie-
zwykle istotna, wiele się teraz mówi, o dobroczynnym wpły-
wie sportu na nasz organizm. Seniorzy są u nas codziennie.

Czy możemy liczyć na poradę, wybór aktywności dla 
poszczególnych członków rodziny?
Pierwsza analiza potrzeb odbywa się podczas pierwszej 
wizyty i jest przeprowadzona przez doradcę klienta albo 
trenera. Można też skorzystać z treningu wprowadzające-
go, który zaznajamia ze sprzętem na siłowni i w Centrum 
Przygotowania Motorycznego. Wszystkie pierwsze zajęcia 
fitness też są bezpłatne, można wypróbować i wybrać, te 
które nam najbardziej odpowiadają.

Rodzinne trenowanie
Aktywność fizyczna przekłada się bezpośrednio na samopoczucie, 

pozwala efektywnie walczyć ze stresem, przemęczeniem, daje nam 
świeże spojrzenie na rzeczywistość – mówi Przemysław Szews, menedżer 

Vera Sport, w którym aktywnie czas spędzać mogą całe rodziny. 

10000 mkw. sportowych emocji. 9 przestronnych stref 
sportowych, to olbrzymia przewaga nad innymi klubami 
– która ze stref cieszy się największą popularnością?
Każdą strefę rozwijamy zgodnie z sugestiami i oczekiwania-
mi naszych klubowiczów, dbając o to, żeby wszędzie czuli się 
świetnie. Szczególnie w sezonie zimowym ogromną popu-
larnością cieszą się nasze zadaszone boiska trawiaste, jedy-
ne w województwie łódzkim. Dużym naszym wyróżnikiem 
jest także Centrum Przygotowania Motorycznego, w którym 
swoją motorykę rozwijają zarówno profesjonaliści, biegacze 
czy miłośnicy crossa. To przede wszystkim strefa pracy nad 
własnym ciałem i doskonaleniem różnych umiejętności. To 
tu trenuje strongman, mistrz świata Krzysztof Radzikow-
ski, a olimpijczyk Piotr Kędzia doskonali umiejętności bie-
gaczy. Mamy niezwykle bogatą strefę sportów rakietowych 
– siedem boisk do squasha, najwięcej w Łodzi, dwa boiska 
do badmintona i sześć stołów do tenisa stołowego, jest gdzie 
grać. Jako jedyny klub sportowy w Łodzi mamy też w swojej 
ofercie trening EMS, który pobudza do pracy mięśnie po-
przez ich elektrostymulację, poprawia kondycję oraz spala 
tkankę tłuszczową szybciej niż tradycyjne ćwiczenia. Dedy-
kowany jest osobom, które nie mają zbyt dużo wolnego cza-
su. Trwa zaledwie 20 minut. 

Instruktorzy fitness, trenerzy, dietetycy, fizjoterapeuci, 
profesjonalni zawodnicy to cały VeraTeam – to powód, 
dla którego klubowicz może czuć się u Was bezpiecznie?
Bardzo dużą uwagę poświęcamy procesom rekrutacji na każ-
de stanowisko, zależy nam na tym, by w naszej kadrze zna-
leźli się najlepsi profesjonaliści w swoich dziedzinach. Mamy 
również wdrożone wewnętrzne systemy szkoleń i rozwoju, po 
to, by każdemu klubowiczowi zapewnić najlepszą opiekę czy 
to podczas treningów personalnych, czy zajęć fitness. 

Eventy organizowane przez Was to świetny bonus dla 
klubowiczów. Jakie są ich tematy przewodnie?
Organizowane przez nas wykłady, seminaria i akcje spe-
cjalne to niezwykła wartość dodana dla wszystkich od-

wiedzających nas osób. Staramy się uświadamiać naszych 
klubowiczów nie tylko w podstawowych kwestiach ta-
kich jak zdrowe odżywianie, suplementacja czy właściwe 
planowanie treningu, ale również dbamy o to, by w spor-
towy rozwój wnieść doświadczenie psychologów sportu 
czy fizjoterapeutów. Warto również wspomnieć o naszych 
„Wyzwaniach”, czyli krótkich akcjach skoncentrowanych 
na efektywnym osiągnięciu założonych celów. 

Z całą kadrą zarządzających i trenerów współtworzycie 
wyjątkową atmosferę, na czym najbardziej Wam zależy?
Przede wszystkim na tym, by każdy czuł się u nas dobrze, 
i choć zabrzmi to górnolotnie, żeby Vera była dla naszych 
klubowiczów drugim domem. Zdarza się nam słyszeć ta-
kie opinie i to jest najlepsza nagroda za naszą pracę. Chce-
my budować z naszymi klubowiczami partnerskie i przy-
jacielskie relacje, co często wiąże się ze spotkaniami nie 
tylko na salach treningowych. Każdy klient jest dla nas 
unikalną wartością, a nie kolejną pozycją w systemie… 

Co według Pana jest kluczem do sukcesu, by zachować 
w dobrej kondycji zdrowie fizyczne i psychiczne?
Jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Aktywność 
fizyczna przekłada się bezpośrednio na samopoczucie, 
pozwala efektywnie walczyć ze stresem, przemęczeniem, 
daje nam świeże spojrzenie na rzeczywistość. O słynnych 
endorfinach produkowanych w trakcie ruchu chyba już 
nie muszę wspominać. l

Rozmawiała Beata Sakowska 

VERASPORT
#osiągajWIĘCEJ! 
ul. Siewna 15, 94-250 Łódź 
www.verasport.pl  
verasport@verasport.pl 
tel. 42 253 28 44; 784 995 975

Zdjęcia: Paweł Keler
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Treningi grupowe są prowadzone w określone dni i godziny. 
Nie każdemu musi to pasować, więc takim osobom proponu-
jemy indywidualne podejście. Dostosowujemy się terminami 
do klienta. Sama forma treningu jest bardzo podobna. 

Kobiety czy mężczyźni, kto częściej korzysta z treningów?
Oczywiście, że mężczyźni, natomiast kobiet jest coraz więcej 
i to nas bardzo cieszy. W tej chwili można powiedzieć, że ko-
biet na zajęciach jest jakieś 15-20 procent.

W swojej szkole oferujecie również treningi walki wręcz 
połączone z nauką strzelania. Dlaczego? Przecież jak się 
ma pistolet, to walka wręcz jest zbędna? 
Nic bardziej mylnego. Posiadanie pistoletu nie zawsze wiąże 
się z możliwością jego wykorzystania. Wydobycie broni z ka-
bury, jej przeładowanie i wycelowanie zajmuje zawsze cenne 
sekundy. W krótkim dystansie oznacza to, że naszą bronią jest 
nasze ciało i umiejętność jego odpowiedniego wykorzystania. 
Proszę sobie wyobrazić szarżującego w naszym kierunku 
nożownika lub niespodziewany atak, ma pan dwie sekundy 
na wyjęcie broni, ewentualne przeładowanie, wycelowanie 
i strzał, który niekoniecznie może tego kogoś zatrzymać.

Kto korzysta ze szkoleń samego strzelania?
W Polsce w większości osoby cywilne chcące poprawić swoje 
umiejętności obsługi broni. Wbrew pozorom dostęp do broni 
w naszym kraju jest bardzo łatwy i coraz więcej osób z tego 
korzysta, ludzie są coraz bardziej świadomi i zgłaszają się do 
nas po potrzebną wiedzę i umiejętności. 

Szkolicie w zakresie ochrony osobistej, ochrony VIP-a, 
prowadzenia i wykrywania inwigilacji, bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego. To szkolenia specjalistyczne, 
przeznaczone dla formacji policyjnych i wojskowych?
Tak, w większości przypadków są to szkolenia przeznaczone 
dla służb. Dla przykładu nasza fi rma jest odpowiedzialna 
za szkolenie z zakresu walki wręcz i walki bronią w jednej 
z meksykańskich jednostek specjalnych. Część z tych szkoleń 
jest otwarta również dla cywili, ale nie zawsze i nie wszyst-
kie tajniki pracy są „sprzedawane”. Pewne elementy są zare-
zerwowane tylko dla zawodowców.

Na liście szkoleń są też szkolenia z zarządzania 
kryzysowego i kontroli tłumu. Jak się kontroluje tłum?
To jest bardzo szeroki temat, w skrócie można powiedzieć, że 
szkolenia tego typu dotyczą technik zabezpieczania imprez 

masowych, technik działania grup interwencyjnych, użycia 
środków przymusu bezpośredniego, ale również zawierają 
elementy psychologii i negocjacji. Do każdego z poszczegól-
nych tematów naszych szkoleń jest przypisany instruktor 
z doświadczeniem w swojej dziedzinie.

A co to znaczy „zachowania w sytuacji scenariuszy 
aktywnych strzelców” i o co chodzi w tym szkoleniu?
Aktywny strzelec to osoba lub grupa osób mających na celu 
wyrządzić krzywdę lub zabić jak najwięcej osób w jak naj-
krótszym czasie (nie są to sytuacje brania zakładników, 
a zwyczajne masowe egzekucje) – naszym zadaniem jest do-
starczyć wiedzy i umiejętności, jak przeżyć taki atak. Szkole-
nie prowadzone dla służb mają na celu dostarczenie rozwią-
zań taktycznych i zdolności indywidualnych, których celem 
jest jak najszybsza, fi zyczna eliminacja zagrożenia. Uczymy, 
jak szybko odnaleźć zagrożenie i użyć broni w celu jego eli-
manacji. Czas jest kluczowy – każda sekunda zwłoki może 
kosztować czyjeś życie. Proszę sobie przypomnieć zamach 
w Paryżu podczas koncertu Eagles of Death Metal. W klubie 
Bataclan zginęło wtedy 130 osób, a 300 osób zostało ciężko 
rannych. Szkolenia przeznaczone dla cywili skupiają się na 
próbie przeżycia takiego ataku bez użycia broni palnej. Na-
jogólniej mówiąc uczymy ludzi, jak organizować się w grupy, 
jak stawiać opór i jak walczyć, aby mieć szanse na przeżycie. 
Czasem po prostu nie ma innego wyjścia.

Gdzie w Łodzi można Was znaleźć?
Najlepiej odwiedzić nasza stronę www.stcenter.com.pl, tam 
mogą państwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje na te-
mat szkoleń, zajęć grupowych i treningów indywidualnych. 
Obecnie prowadzimy regularne zajęcia grupowe w kilku 
miejscach w Łodzi: YMCA, ul. Moniuszki 4a, zajęcia od ponie-
działku do piątku, Manufaktura Mocy, ul. Pomorska 83/85, 
zajęcia we wtorki i czwartki i KS Budowlani Łódź, Krzyżo-
wa 5, zajęcia w poniedziałki i środy. l

Rozmawiał Damian Karwowski 

ISRAELI TACTICAL SCHOOL
offi ce@stcenter.com.pl
www.facebook.com/stcenter
Instagram: @israelitacticalschool 
www.youtube.com/
israelitacticalschoolkravmaga

LIFE IN. Łódzkie: Co to jest Krav Maga?
Małgorzata i Mateusz Orczykowscy: Krav Maga jest syste-
mem walki, stworzonym na potrzeby militarne w latach 40. 
W późniejszym okresie został on zaadaptowany na potrzeby 
obrony cywilnej i samoobrony w codziennym życiu. Krav 
Maga jest jak ostatnia deska ratunku – kiedy zawiedzie wszyst-
ko inne pozostaje umysł, umiejętności i wytrenowane ciało.

Czym się różni od innych sztuk walki – karate, judo czy 
capoeiry?
Podstawową różnicą jest to, iż nie jest to sztuka, a system walki 
tak jak wspomnieliśmy wcześniej. W Krav Maga nie obowią-
zują typowe dla sztuk walki „sportowe” reguły i przez to też 
nie są organizowane żadne mistrzostwa ani turnieje. Uczymy 
przekrojowej walki wręcz bez zbędnych ceregieli.

Czy w tym stylu walki są jakieś specjalne chwyty, 
uderzenia czy bloki?
Krav Maga bazuje na tych samych podstawach, co każdy inny 
nowoczesny system walki, różnica polega na tym, że my mo-
żemy wszystko i nie ograniczają nas zasady sportowe. Tre-
ning jest nastawiony na maksymalną skuteczność w sytuacji 
zagrożenia. Mamy swoje charakterystyczne rozwiązania, ale 
najważniejsze są solidne podstawy. 

Rozumiem, że nie uczycie jak się bić, tylko jak się bronić 
w razie potrzeby i jak się zabezpieczyć na niekorzystne 
okoliczności?
Każda obrona polega na walce. Fakt, uczymy ludzi jak być 
świadomymi i zapobiegać walce, ale nasza nauka skupia się 
na realnej samoobronie. Uczymy technik samoobrony i walki 
równocześnie, uczymy też jak nie musieć ich wykorzystywać.

Jakie motywacje mają osoby, które korzystają z nauki 
sztuki walki? 
Chęć powrotu do sprawności sprzed lat, chęć poczucia bez-
pieczeństwa, poprawa bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, 
co kieruje tymi osobami, nie jest to trening fi tness nastawio-
ny na poprawę formy, choć jest dobrym dodatkowym tenin-
giem. Jest to trening walki wręcz i samoobrony.

Na czym polega trening?
Sama idea treningu jest taka sama, jak w każdym innym spo-
rcie walki. Kładziemy nacisk na proste i skuteczne rozwiąza-
nia. Zasadnicza różnica polega na zaczerpniętych metodach 
treningowych z izraelskich służb specjalnych i armii, mają-

Krav Maga czyli umysł, 
umiejętności i wytrenowane ciało
Ten nowoczesny system walki, to nie jest trening fi tness nastawiony na poprawę 
formy. Tu trenujesz walkę wręcz bez żadnych ceregieli… O Israeli Tactical School 

rozmawiamy z Małgorzatą i Mateuszem Orczykowskimi.

cych na celu przygotować nie tylko ciało, ale i umysł. Należy 
ludzi przygotować tak, aby byli stabilni psychicznie, umie-
li wykorzystać cały swój potencjał i potrafi li oceniać swoje 
szanse i wiedzieli, kiedy zakończyć starcie.

Ile trzeba trenować, by dojść do dobrego poziomu?
To bardzo trudne pytanie… Wszystko zależy od predyspozycji 
psychofi zycznych. Zwykle sześć miesięcy intensywnych tre-
ningów daje solidne podstawy do dalszego rozwoju, ale… Ja 
trenuję już niemalże 20 lat i ciągle nie wiem, kto jest tak na-
prawdę dobry.

Każdy może skorzystać i zapisać się na treningi czy są 
jakieś przeciwwskazania? 
Każda zdrowa osoba bez poważnych schorzeń może brać 
udział w naszych treningach. Forma, poziom sprawności 
fi zycznej nie mają znaczenia, to nasze zadanie, aby zbudo-
wać tę formę i wiemy jak to zrobić. Nikt nie musi się oba-
wiać, że jest za słaby.

Prowadzicie również zajęcia grupowe. Różnią się od 
indywidualnych treningów?
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W życiu nic samo się nie dzieje, a piękne rzeczy wymagają 
poświęceń i dużych zmian. Jest nawet stwierdzenie, które 
mówi o tym, że „Najcenniejsze rzeczy rodzą się w bólach” 
i z tym akurat mogę się zgodzić. Miłość, związek i praca nad 
relacją wymaga czasu i pewnego rodzaju poświęceń. Jed-
nak dary, jakie otrzymujemy w zamian są bezcenne.

Słowa mogą uzdrawiać
Zastanów się teraz proszę, jak ostatnimi czasy funkcjonuje 
twój związek? Czy często zdarza Ci się krytykować swojego 
partnera, a może to on wciąż krytykuje Ciebie? W jaki spo-
sób mówisz o nim, gdy nie ma go w towarzystwie – mój sta-
ry, czy moje kochanie? Jak zwracasz się do niego w waszym 
domu? A może w ogóle mało ostatnio ze sobą rozmawiacie?

Tego, że słowa same w sobie mają moc, chyba nie muszę 
nikomu tłumaczyć. Jednak, nie każdy zdaje sobie sprawę 
z tego, że słowa mają także umiejętność uzdrawiania na-
szej duszy. Pozwól, że wyjaśnię Ci, co dokładnie mam na 
myśli. Jeśli jesteś zła, czujesz się przygnębiona lub samot-
na. Co byłoby ci potrzebne oprócz przytulenia czy złapa-
nia za rękę, aby przywrócić uśmiech na Twojej twarzy? 
– W moim przypadku jest to głos bliskiej mi osoby wy-
powiadającej słowa wsparcia, typu: Kochanie, nie wiem, 
co się teraz z Tobą dzieje, ale pamiętaj, że bez względu na 
wszystko bardzo Cię kocham. Wierz mi, że to wystarczy. 

Wystarczy na tyle, by Twoje serce poczuło miłość i byś TY 
poczuła spokój na duszy. Gdy to nastąpi przeminą wszelkie 
smutki i powróci uśmiech. Świadomość, że jest obok Ciebie 
człowiek, który nie zadaje uporczywie pytań, tylko jednym 
mądrym słowem utwierdza Cię o wsparciu i miłości. W zu-
pełności wystarczy, abyś po chwili sama zaczęła mówić 
o tym, co Cię trapi. Jest też inny wariant, zaistniałej sytuacji. 
Jeśli partner odpowiedziałby na mój posępny nastrój w spo-
sób grubiański mówiąc: co tam znów mruczysz pod nosem, 
siedzisz i myślisz. Nic nie robisz, tylko te twoje ciągłe humo-
ry, trzeba znosić. Sytuacja potoczyłaby się inaczej, bo takie 
słowa zupełnie nie są budujące, grożą wycofaniem kobiety 
z chęci rozmowy i dłuższą ciszą. Wiem jednak z doświad-
czenia, że i takie rzeczy zdarzają się w wielu relacjach. 

Słowa 
mają moc

Sylwia Wurst
Trener psychologii terapeutycznej i rozwoju osobistego. Eks-
pert w dziedzinie związków i relacji partnerskich, prowadzą-
ca od kilku lat warsztaty o tematyce damsko-męskiej.
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„Słowa obcych ludzi ranią wystarczająco mocno, ale sło-
wa tych, którym ufamy, ranią najmocniej” – temysli.pl

Jak ważne są słowa 
Budowania związku i pielęgnowania miłości, trzeba się po 
prostu nauczyć. Zupełnie tak samo jak uczymy się nowych 
dla nas umiejętności. Moim celem jest uświadomienie Ci 
jak ważne są słowa i to, co sama wypowiadasz do swojego 
partnera. Właśnie na tych słowach budujesz lub podkopu-
jesz swój związek. Jeśli twój partner źle się do Ciebie odnosi, 
jeśli nie podoba Ci się to, co słyszysz z jego ust, wpierw sama 
zmień to, co wypowiadasz w jego stronę. Prawdopodobnie 
również i twój przekaz pozostawia dużo do życzenia. Je-
śli twój partner odnosi się do ciebie całkiem w porządku, 
ale gdzieś w środku, pragnęłabyś o wiele więcej czułości, 
miłości i wsparcia z jego strony, wpierw sama okaż mu te 
uczucia, czyny i gesty, których od niego pragniesz. To, co da-
jemy innym, zawsze do nas wraca. Dlatego wszelkie zmia-
ny, jakich pragniesz od innych wpierw wymagaj od siebie. 
Uzbrój się w cierpliwość i obdarz swojego mężczyznę, taką 
formą zmiany zachowania, jakiej sama pragniesz.

Nim się obejrzysz wszystko, co widzi i słyszy od Ciebie 
partner, tak go przesiąknie, że automatycznie zacznie po-
stępować w podobny sposób. Jak w zaczarowanym lustrze 
dostrzeżesz zmianę, która dokona się w sposób naturalny, 
a ty będziesz mogła poczuć się spełniona, otrzymując to, 
czego Ci brakowało. Pamiętaj: Twoje życie toczy się Tu 
i Teraz. To właśnie Tu i Teraz ma w sobie największą moc 
sprawczą, warto to wykorzystać. l

Na przestrzeni kilku lat mojej pracy, 
wciąż powracają do mnie słowa 

kobiet, mówiących o tym, że chcą mieć 
dobry związek. OK – odpowiadam, 

każdy chce. Pytanie tylko, co TY jesteś 
w stanie zrobić i jak wiele z siebie 

dać, aby uzyskać taki efekt. 

LIFE IN. Łódzkie: Zacznę od tańca – kiedy pojawił się w Pani 
życiu i czy była to miłość od pierwszego wejrzenia?
Agnieszka Cygan: Bez wątpienia była to miłość od pierw-
szego wejrzenia. Do szkoły podstawowej, w której się uczy-
łam przyszły panie, które chciały wypromować swoją szkołę 
tańca i dały pokaz tańca synchronicznego. Dla mnie była to 
wówczas prawdziwa magia, nie mogłam uwierzyć, że ktoś 
może poruszać się tak energicznie i do tego w równym tempie. 
Następnego dnia byłam już na pierwszych zajęciach z tańca 
nowoczesnego. I tak już zostało do dziś, tańczę każdego dnia.

Broadway Dance Center w Nowym Jorku, Visceral Dance 
Center w Chicago i Millenium Dance Complex w Los 
Angeles. W którym z miejsc nauka przyniosła najwięcej 
satysfakcji?
Nowy Jork to miasto, o którym marzyłam od dziecka, tam też 
trenowałam najdłużej, poznawałam najlepszych choreogra-
fów na świecie, brałam udział w ulicznych bitwach tanecz-
nych. To miejsce jest najbliższe memu sercu. Taki Nowy Jork 
przenoszę teraz tutaj do mojego miasta, w podziemiach otwo-
rzyłam swoje centrum artystyczne i przychodzą tu artyści 
z całej Łodzi. Próbuję tworzyć miejsce rozwoju z prawdziwe-
go zdarzenia, dla osób z pasją. Mam nadzieję, że nasi kursan-
ci to czują i tworzymy zgraną Paczkę!

Centrum nazywa się Paczka i zachęca, by rozwijać w nim 
swoje talenty artystyczne i realizować marzenia. 
W Łodzi, poza Paczką, nie ma takiego miejsca, w którym moż-
na jednocześnie tańczyć, śpiewać i szlifować talent aktorski. 

Paczka pełna pasji 
O miłości do tańca i Nowego Jorku, artystycznej duszy, realizowaniu marzeń 

i rozwijaniu artystycznych talentów rozmawiamy z Agnieszką Cygan, tancerką, 
choreografem, reżyserem, właścicielką Centrum Artystycznego Paczka.

Szkoła Filmowa, która działa w naszym mieście, nie organizu-
je warsztatów, na których młodzież mogłaby się przygotować 
do trudnego egzaminu z emisji głosu czy tańca. U nas uczą ak-
torzy łódzkich teatrów, zawodowi tancerze czy wokaliści, nie 
ma ludzi przypadkowych. Grupy na zajęciach są nieliczne, tak 
by pedagog mógł się skupić na każdym indywidualnie. Roz-
wijamy dzieci, młodzież i dorosłych po to, by czuli się przede 
wszystkim szczęśliwi i wiedzieli, że idą w dobrym kierunku. 
Najważniejsza jest jakość i zadowolenie naszych kursantów. 

Jakie zajęcia ma w swojej ofercie Paczka?
Taniec, śpiew, aktorstwo, akrobatyka, sztuki wizualne, musi-
cal. W planach mamy kursy dla szczudlarzy czy mimów. Pra-
cujemy w grupach i indywidualnie. Przygotowujemy ludzi do 
egzaminów do szkół artystycznych. Kierunkujemy ich talenty. 
Chcemy przygotować naszych kursantów również do stresu 
jaki towarzyszy castingom do fi lmu czy do spektaklu w teatrze.

Nadal działacie w tak zawrotnym tempie – gale, konkursy, 
liczne akcje, czy może jest już czas na chwilę odpoczynku.
Jesteśmy na rynku kilkanaście miesięcy i faktycznie, mamy 
już kilka sukcesów na koncie! Odpowiadaliśmy za oprawę 
artystyczną wyborów Miss Polski Ziemi Łódzkiej, układa-
liśmy choreografi ę do ogólnopolskiej gali Mister Polski, 
wzięliśmy udział w Dotknij Teatru i spektakl Szymona Ny-
garda i Joanny Wiśniewskiej zrobił niesamowite wrażenie. 
Zorganizowaliśmy bitwę taneczną na ulicy Piotrkowskiej! 
Chcemy więcej! Nie potrzebujemy odpoczynku, bo nasza 
praca jest przyjemnością! Czasem przychodzą chwile zwąt-
pienia, ale to chyba związane jest z tym, że bardziej mam 
duszę artystki niż bizneswoman. 

Nie tylko taniec jest Pani wielką pasją, słyszałem, że 
gotowanie także.
No tak! Mam wiele pasji, jedną z nich jest właśnie gotowa-
nie, które sprawia mi wiele przyjemności. Doceniły to nawet 
osoby biorące ze mną udział w programie Ugotowani, emito-
wanym w TVN. Na co dzień brakuje mi jednak czasu na go-
towanie i przygotowywanie wykwintnych dań, więc czasem 
jem też kebab (śmiech). l

Rozmawiał Damian Karwowski 

PACZKA – Centrum Artystyczne
Łódź, ul. Zgierska 42A
biuro@paczkacentrumartystyczne.pl
tel. 535 169 709
tel. 504 980 834
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wydarzeniach, podczas których nasi uczniowie świadczą bez-
płatne usługi fryzjerskie, makijażowe, ale przede wszystkim 
dzięki temu, że wygrywamy ogólnopolskie konkursy. Mamy 
sporo sukcesów na swoim koncie i mamy czym się pochwa-
lić. W 2017 roku zdobyliśmy School Cup podczas targów Hair 
Forum dla najlepszej szkoły fryzjerskiej, zajęliśmy trzecie 
miejsce w Open Hair Cup w Gdańsku, wygraliśmy Konkurs 
Projektowania Mody Textil 2018 na Politechnice Łódzkiej, 
a podczas targów fryzjerskich i kosmetycznych w Poznaniu 
w marcu tego roku, nasz uczeń Wiktor Biegasiewicz uzyskał 
tytuł II wicemistrza w najbardziej prestiżowym konkursie 
fryzjerskim w Polsce – Kreator, a nasza 17-letnia uczennica 
Zuzanna Liczbińska została Mistrzynią Polski w Makijażu 
Profesjonalnym, pokonując wielu zawodowców. 

Organizowane podczas targów Beauty Days konkursy 
okazały się wielkim sukcesem?
Poziom konkursów był bardzo wysoki, mieliśmy uczestni-
ków z całej Polski, w jury zasiadały znane osobistości takie 
jak barber i fryzjer Adam Szulc, mistrzyni świata w makijażu 
Wioletta Wypijewska, projektanci modowi, blogerki modo-
we, uczestników oceniali również Maja Sablewska i Maciej 
Maniewski. Pierwszy raz w historii zdarzyło się, że w jury za-
siadali także uczniowie, nasi mistrzowie Zuzanna Liczbińska 
i Wiktor Biegasiewicz. Wspólnie z Panią Prezes Grażyną Ma-
rią Miller, z Panią Dyrektor Joanna Miller-Stępień, a przede 
wszystkim z Dyrektorem Marcinem Urbańskim, z którym 
jesteśmy na wszystkich możliwych konkursach w Polsce, 
udało nam się stworzyć takie konkursy, które mam nadzieję, 
z każdą następną edycją będą cieszyły się coraz większym za-
interesowaniem szkół, uczniów i mediów. Do zobaczenia za 
rok na drugiej edycji Young Beauty Awards by Anagra.

Plany na przyszłość.
Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Hotelarstwa 
Anagra niebawem obchodzić będzie 20-lecia istnienia i z tego 
jesteśmy niezwykle dumni, przez te lata udało nam się wy-
kształcić wielu specjalistów i mistrzów w swojej dziedzinie. 
Nadal chcemy rozwijać kształcenie praktyczne w szkolnym 
salonie, w którym nasi uczniowie mogą pracować z klienta-
mi. Od września 2019 roku uruchamiamy liceum o profilu 
i specjalizacji w zakresie kosmetologii estetyczno-medycznej, 
bo dostrzegliśmy, że jest na nią zapotrzebowanie na rynku. 
Chcielibyśmy też stworzyć dla naszych uczniów bursę szkol-
ną z prawdziwego zdarzenia. Młodzież nie tylko z całego 
województwa, ale i Polski kształci się u nas, a nie wszystkich 
rodziców stać na wynajęcie mieszkania. Drugiej takiej szko-
ły, jak Anagra w Polsce nie ma i nie będzie, tak mówią sami 
uczniowie. A to w znacznej mierze zasługa Pani Prezes Gra-
żyny Marii Miller, która ten projekt rozpoczęła. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii 
Fryzjerstwa Hotelarstwa Anagra

91-103 Łódź, ul. Łanowa 4
tel. 42 652 17 66, 42 632 50 60
www.facebook.com/ESZanagra
www.anagra.pl

LIFE IN. Łódzkie: Decyzja o wyborze szkoły jest jedną 
z pierwszych, ważniejszych podejmowanych w życiu 
młodego człowieka. Na co więc zwracać uwagę? 
Franciszek Miller: Przy podejmowaniu decyzji o wyborze 
ścieżki kształcenia pod uwagę trzeba brać realia zmieniają-
cego się rynku pracy, zarówno tego polskiego, jak i świato-
wego. Niemniej ważne są pasje i umiejętności, które są nie-
zwykle istotne przy wyborze zawodowej drogi. Zachęcamy 
oczywiście, by miała ona swój początek w naszej Łódzkiej 
Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Hotelarstwa Anagra. 

Co oferujecie swoim przyszłym słuchaczom? 
Nasza szkoła na rynku szkół zawodowych działa niemal-
że 20 lat, możemy pochwalić się złotym i brązowym meda-
lem w Konkursie na Najlepszą Ofertę Edukacyjną. Kształ-
cimy w zawodach przyszłości: technik usług fryzjerskich, 
technik usług kosmetycznych, technik przemysłu mody 
oraz od dwóch lat technik hotelarstwa.  Nasi absolwenci 
nie zasilają rynku bezrobotnych, o ich zatrudnienie za-
biegają pracodawcy. 

Wiem, że przy szkole działa Akademia Absolwenta. Jak 
Wasi absolwenci odnajdują się na rynku pracy?
Absolwenci Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjer-
stwa Hotelarstwa Anagra na rynku pracy są liderami. 
Tworzą miejsce pracy dla siebie (samozatrudnienie) i dają 
możliwości podjęcia pracy innym naszym absolwentom. 
Wśród absolwentów Anagry istnieje niepisana zasada 
wzajemnego wsparcia i dalszego rozwoju zawodowego, 
mam tu chociażby na myśli praktyki naszych uczniów 
w salonach naszych absolwentów.

Na zajęciach jest więcej teorii czy praktyki?
Jesteśmy liderem w kształceniu modułowym integrują-
cym teorię z praktyką. W specjalnościach, które oferuje 
nasza szkoła najważniejsze jest zdobycie umiejętności 

zawodowych, ale równie ważne są wyniki państwowych 
egzaminów zawodowych. I tu możemy pochwalić się stu-
procentową zdawalnością. Na tle wyników osiąganych 
w skali kraju wypadamy bardzo dobrze. Po zdanym eg-
zaminie abiturienci otrzymują międzynarodowy dyplom 
europass, uprawniający do podjęcia pracy na całym świe-
cie bez konieczności nostryfikacji. Preferujemy również 
dualny system kształcenia, który opiera się na połączeniu 
kształcenia praktycznego w zakładzie pracy z ukierunko-
wanymi zawodowo zajęciami w szkole zawodowej.

Słyszałem, że w Anagrze panuje zupełnie inna atmosfera 
niż w typowej szkole, taka bardziej rodzinna, że tworzycie 
bardzo zgrany zespół?
My jesteśmy firmą rodzinną, a ten model zarządzania dosko-
nale sprawdza się na całym świecie. I faktycznie w naszej 
szkole panuje wyjątkowa atmosfera, na którą bezpośredni 
wpływ mają nasi uczniowie, wspólnie ustalamy zasady spo-
łecznego współżycia. Zawsze znajdujemy czas dla naszej mło-
dzieży i możemy pochwalić się nie tylko superatmosferą, ale 
też bezpieczeństwem. Niektórzy uczniowie nawet w okresie 
wakacji, ferii, weekendów odwiedzają szkołę. Po prostu się 
lubimy i wzajemnie wspieramy.

Waszych słuchaczy angażujecie w wiele działań, wspólnie 
jeździcie na targi, bierzecie udział w konkursach. Podczas 
ostatnich Targów Beauty Days w Nadarzynie, wasza 
uczennica wygrała konkurs na najlepszy makijaż?
Możemy pochwalić się tym, że jako jedyna szkoła w Polsce 
organizujemy cztery konkursy Young Beauty Awards by Ana-
gra w czterech różnych dziedzinach (fryzjerstwo, makijaż, 
stylizacja paznokci, projektowanie mody) na największych 
międzynarodowych targach fryzjerskich i kosmetycznych 
Beauty Days w Nadarzynie pod Warszawą. Dlaczego aku-
rat Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Hotelar-
stwa Anagra? Ponieważ jesteśmy na wszystkich możliwych  

Drugiej, 
takiej szkoły 

nie znajdziecie
Kształcimy w zawodach przyszłości, 

solidnie przygotowujemy do zawodu. 
Drugiej takiej szkoły, jak Anagra 
w Polsce nie ma i nie będzie, tak 

mówią sami uczniowie – opowiada 
Franciszek Miller, dyrektor ds. promocji 

Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii 
Fryzjerstwa Hotelarstwa Anagra.
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lecz nie odnalazłem tam swojego powołania. Zacząłem za-
tem myśleć o otwarciu siłowni i wtedy poznałem maszyny 
miha bodytec do treningu personalnego EMS. Zobaczyłem 
ile ludzi chodzi na siłownię, zacząłem obserwować rynek. 
Pomysł i technologa treningu tak mi się spodobała, że stwier-
dziłem – to jest to, co chcę w życiu robić. Poza tym zawsze 
chciałem robić coś związanego ze sportem. 

W krótkim czasie otworzyliście trzy nowe punkty 
– widać po tym, że 20-minutowy trening raz w tygodniu, 
zdobywa coraz więcej zwolenników.
W dobie wszechobecnego pośpiechu i oczekiwań klien-
tów, którzy chcą efektów na już, trening personalny EMS 
jest idealny – trwa 20 minut i daje szybki efekt. Zaczęliśmy 
w Pabianicach, ale trzy nowe punkty są w Łodzi. Ulicę Ki-
lińskiego wybraliśmy ze względu na prestiż miejsca i po-
tencjał, Pojezierską dlatego, że wokół mieszka dużo ludzi, 
a Przybyszewskiego, to droga na Widzew, duże, młode 
osiedle. Chodziło nam o główne arterie miasta, żeby moż-
na było do nas szybko dojechać i łatwo nas znaleźć. 

Wytrwały i zawsze dąży do wyznaczonego celu – tak 
charakteryzują Pana znajomi. Jaki stawia Pan sobie cel?
Chcę stworzyć markę premium, która sprosta oczekiwaniom 
nawet najbardziej wymagających klientów, w każdym miej-
scu w Polsce. Planujemy, aby nasze studia treningu personal-
nego EMS były w większości Polskich miast. Wrocław, to kolej-
ne miasto, w którym planujemy otwarcie ośrodka.

Jak się robi biznes rodzinnie, z żoną? 
Są momenty, w których życie domowe ciężko jest oddzielić od 
życia w pracy. Rozmowa o 23 sprowadza się do tematów biz-
nesowych, wstając o 6 rano też zaczynamy dzień od rozmowy 
o firmie, bo akurat któremuś z nas przyszedł do głowy jakiś 
pomysł. Ale w sumie mamy radość ze wspólnego działania. 

Jak duży zespół potrzebny jest do obsługi jednego 
ośrodka treningowego?
Łącznie w czterech punktach będziemy zatrudniać 10 osób. 
Tyle wystarczy. 

Macie określony profil klienta, do którego chcecie trafić 
ze swoją ofertą?
Naszym najlepszym klientem będzie osoba, która nie ma 
zbyt dużo wolnego czasu, bo dużo pracuje. Takim osobom 
trudno jest znaleźć chwilę na to, by jakoś szczególnie zadbać 
o siebie, o kondycję i samopoczucie. I wtedy my wychodzimy 
naprzeciw ich oczekiwaniom. Trening personalny nie nale-
ży do najtańszych, dlatego swoją propozycję kierujemy do 
ludzi z tzw. klasy średniej. Zaoferujemy im także inne usłu-
gi, na przykład będą mogli skorzystać z porady dietetyka, 
a w dwóch punktach będzie fizjoterapeuta. 

Z jakiego sprzętu mogą korzystać Wasi klienci?
Ten, który dla nich oferujemy, to najbardziej innowacyjny 
sprzęt EMS jaki jest dziś dostępny na rynku. 

Jakie są efekty kilkutygodniowego treningu?
Przede wszystkim poprawia się jędrność ciała i, co szczegól-
nie może zainteresować kobiety, podniosą się pośladki. Po 

BODY TEC20 Trening personalny 
Pabianice 
ul. Moniuszki 59, tel. 518 118 527, 
pabianice@bodytec20.pl
Łódź
ul. Wacławska 53 (wejście od ul. Przybyszewskiego 136), tel. 731 111 325, 
przybyszewskiego@bodytec20.pl
ul. Kilińskiego 74 (Przystanek mBank), tel. 731 222 067, 
kilinskiego@bodytec20.pl
ul. Pojezierska 8, tel.731 222 056, pojezierska@bodytec20.pl
www.bodytec20.pl

kilku treningach widoczna jest utrata tkanki tłuszczowej. 
U osób starszych może to być swobodniejsze poruszanie się, 
wchodzenie po schodach na piętro. Z kolei szczupłe osoby, 
które chcą nabrać mięśni, zobaczą efekty po 6-8 treningach. 
Osoby, które spędzają dużo czasu w samochodzie lub przy 
biurku często siedzą zgarbione, podczas treningu pozwolą 
odpocząć plecom i mięśniom. l

Rozmawiał Damian Karwowski 

LIFE IN. Łódzkie: Czy mógłby Pan wyjaśnić na czym 
polega trening metodą Electrical Muscle Stimulation?
Bartosz Surowy: Jest to elektrostymulacja mięśni pod-
czas wysiłku fizycznego. W czasie treningu przy użyciu 
metody EMS, specjalna kamizelka oraz zakładane na ręce, 
uda i pośladki opaski wysyłają do naszych mięśni impuls, 
który powoduje ich napinanie się. Impulsy docierają na-
wet do mięśni głębokich, aktywując większą liczbę włó-
kien niż klasyczny trening i stymulując naszą skórę, któ-
ra, pobudzona, staję się gęstsza i jędrniejsza. Ten efekt jest 
zauważalny już po pierwszych kilku treningach.

Nakładam magiczną kamizelkę, nie muszę się w ogóle 
męczyć i po 20 minutach mam o 1200 kcal mniej – tak to 
rozumieć?
Nie do końca. Z metody EMS korzystamy podczas wykony-
wania normalnych ćwiczeń fizycznych, które angażują jak 
najwięcej naszych mięśni. Zapewniam, że nawet 20-minuto-
wy trening potrafi zmęczyć. 

Co wspólnego ma trening EMS z NASA?
Treningi EMS wykorzystywane są przez NASA. Kosmo-
nauci zabierają ze sobą kamizelki i ćwiczą w nich pod-
czas pobytu w kosmosie. Pamiętajmy, że stan nieważkości 
utrudnia pracę mięśni stąd potrzeba znalezienia alterna-
tywnego sposobu ich stymulowania. 

Czy trening EMS jest przeznaczony dla ludzi młodych 
i w dobrej kondycji, czy wszyscy mogą z niego korzystać?
Nieważna jest płeć, wiek i to, czy regularnie trenujemy, czy 
nasza aktywność fizyczna ogranicza się do wejścia na trze-
cie piętro raz dziennie. Treningi metodą EMS są dla wszyst-
kich, również dla osób, które chcą wrócić do pełnej sprawno-
ści po kontuzji lub ciąży. Ważne jest to, żeby nie przesadzić, 
dlatego warto skorzystać z pomocy trenera, który dostosuje 
intensywność treningu do możliwości. 

Ile lat miał najstarszy uczestnik treningu?
Była to kobieta, która miała 74 lata.

Czy jest jakiś sposób przygotowania do tego treningu?
Wystarczy chcieć. Na treningu zapewniamy wodę, strój 
i skarpetki. Ćwiczy się w skarpetkach, by trener widział 
w jaki sposób stawiane są stopy i w razie potrzeby skorygo-
wał postawę. Trening EMS jest całkowicie bezpieczny dla 
osób zdrowych. Nie mogą korzystać z niego osoby z rozrusz-
nikiem serca, ponieważ działanie urządzenia może zakłócać 
jego pracę. Przeciwwskazaniem do wykonywania treningu 
EMS jest także epilepsja, choroba nowotworowa, miażdży-
ca w zaawansowanym stadium, przepuklina pachwinowa 
i przepuklina jamy brzusznej, przewlekłe stany zapalne, 

Wysiłek fizyczny połączony z treningiem metodą EMS – o nowym sposobie na poprawę 
samopoczucia i kondycji opowiada Bartosz Surowy, właściciel Studia Body Tec20.

Odzyskać formę w 20 minut

gruźlica, stany gorączkowe, ostre zakażenia bakteryjne i wi-
rusowe, zaburzenia krążenia krwi, ciąża. 

Wystarczy z trenerem 20 minut raz w tygodniu, 
czy trzeba też samemu ćwiczyć w domu?
Jeden trening metodą EMS odpowiada trzem treningom 
na siłowni. Podczas sesji aktywne są wszystkie partie 
mięśniowe, również te głębokie. Czas treningu i liczba po-
wtórzeń ułożone są tak, aby trening był zarazem wymaga-
jący i bezpieczny dla organizmu.

Po rozpoczęciu treningu ćwiczymy sami czy z trenerem? 
Zawsze trenujemy pod nadzorem trenera. Warto zmieniać 
trenerów, ponieważ każdy ma inne podejście do treningu. 
Jeden trener będzie bardziej skupiał się na technice wyko-
nywanych ćwiczeń, inny da nam większy wycisk. 

Skąd pomysł na taki biznes? 
Od zawsze wiedziałem, że moim jedynym szefem mogę być 
ja sam. Początkowo zaczynałem od branży produkcyjnej, 
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Poranek, dzień jak co dzień. Stereotypowy mężczyzna 
zakłada garnitur, krawat, przeczesuje ręką włosy i wychodzi. 
Wraca, bo przypomniał sobie, że dobrze byłoby umyć zęby. 
Stereotypowa kobieta zastanawia się, która bluzka najlepiej 
podkreśli kolor oczu. Układa włosy i maluje się. Robi jeszcze 
mnóstwo innych rzeczy, zostańmy więc przy tym, że 
przygotowuje się do wyjścia z domu zdecydowanie dłużej, 
niż stereotypowy mężczyzna. Oboje wychodzą.

Ten dzień różni się od pozostałych – niezależnie od licz-
by czynności wykonanych podczas porannych przygoto-
wań, obojgu zależy, by wyjątkowo dobrze wyglądać, bo 
to będzie o nich świadczyć przez najbliższe 10 lat.

Błysk flesza i zdjęcie do dowodu gotowe. Potem jeszcze 
raz, i jeszcze... Z każdą kolejną próbą jest coraz gorzej. 
Zniecierpliwienie i frustracja biorą górę. Czy da się do-
brze wyjść na zdjęciu do dowodu? Choć zadanie wydaje 
się niewykonalne da się je zrobić. Jak?

Zdjęcie do dowodu jest robione na wprost – nie da się 
na nim wyjść dobrze. W tym zdaniu kryją się dwie istot-
ne rzeczy: po pierwsze poza i po drugie nasze nastawie-
nie. Prawdą jest, że sytuacja jeden na jednego z obiekty-
wem na wprost twarzy nie jest całkiem naturalna (nie 
uwzględniam selfie, gdzie jest się jednocześnie fotogra-
fem i modelem). Większość z nas ma jakieś kompleksy 
związane z różnymi elementami naszego wyglądu: za 
duży nos, odstające uszy, podkrążone oczy, kurze łapki, 
zbyt okrągła twarz. Ujęcie na wprost nie pomoże zama-
skować tych mankamentów. Zapominamy jednak o tym, 
że inni ludzie, patrząc na nas, nie dostrzegają ich. Oni 
zwracają uwagę na oczy, które – jak mówił William Szek-
spir – są zwierciadłem duszy. Pokazują prawdę, nieważne 
jaką przywdziejemy maskę, nieważne w jakiej sytuacji. 
Najlepszym sposobem na poznanie drugiej osoby jest 
spojrzenie w jej oczy i obserwowanie tego, co ujawniają 
o emocjach danego człowieka. Właśnie od oczu przeważ-
nie zależy odbiór tego, jak w danej chwili wyglądamy. Nie-
istotny jest owal twarzy, który może być nietypowy w uję-
ciu na wprost. Tak samo jak odstające uszy, czy za duży 

Uśmiech bez uśmiechu. 
Czyli jak zrobić zdjęcie do dowodu?LIFE IN. Łódzkie: Określa Pan siebie mianem business 

architecta, co to dokładnie oznacza?
Witold Buraczyński: Business architect wspiera przedsię-
biorców w podejmowanych działaniach od pierwszego kro-
ku, czyli od wskazania odpowiedniej branży, w której firma 
ma działać, poprzez wybranie grupy docelowej, zaprojek-
towanie tego jak firma będzie postrzegana przez klientów 
i konkurentów aż do zdefiniowania procesów funkcjonowa-
nia firmy. Dotyczy to zarówno nowych firm, jak i działają-
cych już na rynku w różnych fazach rozwoju.

Jest zapotrzebowanie na takie usługi?
Jest i to całkiem spore, ale istnieje też bariera nieufności co 
do tego, czy zewnętrzny doradca, „nie rozumiejący” tego, jak 
firma funkcjonuje, jest w stanie realnie pomóc. Elementem 
wpływającym na niechęć do zakupu takich usług jest oczeki-
wanie gotowych rozwiązań i obawa przed oceną przez osobę 
z zewnątrz. Ale optymistycznie patrzę w przyszłość ponie-
waż pokolenie Y powoli przejmuje rynek, a jego reprezentanci 
mają już inny stosunek do konsultowania swoich decyzji.

Na czym polega opracowanie modeli biznesowych?
Model biznesowy, to swego rodzaju przepis na udany biznes, 
który definiuje grupę docelową firmy czyli wskazuje osoby, 
które korzystają z zaproponowanych usług i produktów, okre-
śla w jaki sposób zaspokajamy potrzeby naszej grupy doce-
lowej i jak planujemy obsługę klientów oraz sposób dotarcia 
do nich z naszą ofertą. Budując model biznesowy precyzyjnie 
określamy jakie zasoby musimy mieć do tego, aby dostarczyć 
na rynek produkty i usługi lepsze od konkurencji. Oczywiście 
wszystko to okraszone jest analizą matematyczną i analizą 
scenariuszową pozwalającą na wybranie optymalnych roz-
wiązań zwiększających zyskowność naszej firmy. 

Na jakie pułapki może natrafić przedsiębiorca?
Jest ich sporo, począwszy od błędnej interpretacji grupy do-
celowej i jej potrzeb, poprzez nieodpowiednie zaplanowanie 
wielkości sprzedaży, niedopasowanie możliwości wytwór-
czych, a na zbytniej wierze we własne rozwiązania kończąc. 
Współpraca z business architektem pozwala na symulowa-
nie pułapek i przygotowywanie scenariuszy w przypadku, 
kiedy one wystąpią. Aby tego dokonać w pracy konfrontuje ze 

Mam szczęście, 
pracuję z odważnymi

Architekt biznesu, z którym można 
przygotować przepis na sukces 

firmy. Witold Buraczyński, 
praktyk biznesu, mentor, doradca 
strategiczny, manager z 15-letnim 
doświadczeniem w budowaniu 

przedsięwzięć biznesowych.

team@invidere.pl
tel. 533 54 54 84
www.invidere.pl
linkedin.com/in/robertszymczakinviderepl
facebook.com/TrenerFotogenicznosci

Business architect
www.solverdb.com, 
www.business-architect.pl
w.buraczynski@solverdb.com
pl.linkedin.com/in/witekb

nos. Dbając o wyraz oczu, znacznie zwiększymy swoją 
szansę na to, że będziemy wyglądać dobrze na zdjęciu. 

Drugi czynnik to nastawienie. Idąc na sesję fotograficz-
ną z przeświadczeniem, że na pewno nie wyjdziemy na 
zdjęciach dobrze, gwarantujemy sobie właśnie taki rezul-
tat. Skupiając się na tym, że „na pewno znów wyjdę okrop-
nie”, nie jesteśmy w stanie kontrolować swojej mimiki 
w taki sposób, aby nie odzwierciedlała naszych negatyw-
nych myśli. Elementem ściśle związanym z tym procesem 
jest to, co mówimy sami do siebie w swojej głowie. Czasem 
są to obrazy z przeszłości naszego życia, innym razem ulu-
bione fragmenty filmu, albo najsmaczniejsze potrawy, któ-
re dane było nam zjeść. Zatem znajdź i miej przed oczami 
coś, co wprawia cię w znakomity nastrój i od czego Twoje 
oczy zaczną się śmiać. Świetnym przykładem jest jedna 
z moich klientek, która najlepiej wychodziła na zdjęciach, 
gdy wyobrażała sobie… schabowego z frytkami. Brzmi ko-
micznie i absurdalnie, ale w jej przypadku działało.

Wiadomo, że zdjęcia do dowodu mają sporo restryk-
cyjnych zasad regulujących, co wolno, a czego nie. Jeden 
z punktów mówi o braku wyraźnej mimiki. To oznacza, 
że nie możemy się uśmiechać. Chyba że będziemy się 
uśmiechać samymi oczami. Wystarczy, że zastosujemy 
dwa powyższe punkty: nastawienie przed i dialog we-
wnętrzny w trakcie. Reszta zrobi się sama. Nadal nie masz 
pewności, czy urzędnik przyjmie takie zdjęcie? Na mojej 
stronie internetowej znajdziesz przykłady moich klien-
tów, którzy robili u mnie zdjęcia dowodowe. Sprawdź, jak 
oni poradzili sobie z tą niewykonalną misją. l

Robert Szymczak
Trener Fotogeniczności, fotograf i realizator materiałów wideo

Foto: Daria Szymczak

sobą różne pomysły i założenia. Nie mam obaw z kwestiono-
waniem rozwiązań, z którymi sam się nie zgadzam. Mam po-
czucie, że największą pułapką w jaką wpadają firmy, to kwe-
stia braku wiary w moc sprawczą takich narzędzi jak misja, 
wizja, wartości firmy i tego, jak ich komunikacja wpływa na 
integrację pracowników. Z tego wynika wielkie niezrozumie-
nie, że pracownika można zmotywować tylko pieniędzmi…

Jaki jest polski przedsiębiorca? 
Klasyfikuję ich na dwa typy: odważnych i zachowawczych. 
Pierwsi: nie boją się eksperymentować, szukać nieszablo-
nowych rozwiązań, są pozytywnie nastawieni do współ-
pracowników, rozumieją istotę działania firmy, w której 
nie wszystko daje jednoznaczne efekty. Szacuję, że jest tych 
nie więcej niż 20 procent. Pozostali: są nieufni do nowych 
rozwiązań, nie akceptują nowinek technologicznych, cią-
gle gonią za jakimkolwiek zleceniem – najlepiej wielkim od 
jednego wielkiego klienta, nie biorą pod uwagę siły działań 
marketingowych. Nie trudno się domyślić, że ta grupa jest 
liczniejsza. Mam to szczęście, że pracuję z tymi pierwszymi…

Co jest najważniejsze we współpracy z innymi ludźmi?
Zrozumienie, co chcą przekazać. Czyli słuchanie potrzeb 
i empatia. Bez tego współpraca nie jest możliwa. To podsta-
wowe elementy komunikacji. Empatia sprawia, że mamy 
zdolność do zastanowienia się na ile to, co komunikujemy, 
jest zrozumiałe dla odbiorcy i czy jest on w stanie zaangażo-
wać się w realizację tego, na co się we współpracy umawia-
my. Musimy też znać ramy i ograniczenia. Relacje, jakie bu-
dujemy współpracując z ludźmi, zawsze charakteryzują się 
celowością i czasowością. Brak świadomości tych elementów 
powoduje wiele konfliktów i doprowadza do blokowania pro-
cesów rozwojowych i operacyjnych w firmie. l

Rozmawiał Damian Karwowski 
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Pierwsze targowe doświadczenia za nami. Poniosło nas 
trochę za granicę Łódzkiego, aż do PTAK WARSAW EXPO 
do Nadarzyna na Targi Beauty Days i Wedding Days, 
ale warto było. Dużo pozytywnej energii, wyjątkowych 
wydarzeń i przede wszystkim uczestników. Tym razem 
zapraszaliśmy do wspólnej fotografii, z naszą jakże ory-
ginalną ramką. Każdy mógł sobie na niej namalować i na-
pisać, co tylko zechce, a efekty – sami zobaczcie.

Dziękujemy PTAK WARSAW EXPO za zaproszenie. 

LIFE IN. Łódzkie na targach

Jednym z bardziej oczywistych powodów jest niewąt-
pliwie potrzeba przynależności. Człowiek to zwierze 
stadne. Najlepiej czuje się w towarzystwie innych ludzi. 
Życzliwych ludzi. Dziś w dobie ogromnej migracji oraz 
niżu demograficznego, niewiele kobiet ma szanse do-
świadczyć życia w wielopokoleniowych domach. To one 
dawały naszym babkom i prababkom poczucie wspól-
noty. To były domy wypełnione kobiecą energią, wiedzą 
i życiowym doświadczeniem, z którego mogły czerpać 
garściami. Dziś tę potrzebę bycia blisko z innymi kobie-
tami próbujemy realizować na swój własny sposób. To 
taka namiastka tego, co dostawały nasze babki, ciotki 
czy kuzynki i za czym tęsknimy w głębi duszy.

Czas dla siebie
Kolejnym, szalenie ważnym powodem, dla którego 
kobiety coraz chętniej biorą udział w tego typu spo-
tkaniach, jest ogromna potrzeba zrobienia czegoś tyl-
ko dla siebie. Na co dzień zabiegane, zagonione, dbają-
ce o wszystkich dookoła, często zapominamy o sobie, 
rezygnujemy z własnych potrzeb dla „dobra rodziny”. 
Spotkania przy kawie pozwalają kobietom wyrwać 
się z codziennej rutyny, odetchnąć, odpocząć, nałado-
wać akumulatory przed kolejnym, pełnym wyzwań 
tygodniem. Często słyszę od uczestniczek, że każde 
spotkanie jest dla nich jak zastrzyk nowej energii. Po 
tych kilku wspólnie spędzonych godzinach, wracają 
do domu z radością, uśmiechem na twarzy i przede 
wszystkim, z pozytywnym nastawieniem do siebie 
oraz otaczającego je świata. One już doskonale wie-
dzą, że możemy dać innym tylko tyle, ile mamy w so-
bie. Dlatego warto zadbać o dobrą energię, żebyśmy 
mogły dzielić się nią z tymi, których kochamy. 

Wymiana doświadczeń 
Nie bez znaczenia jest fakt, że w spotkaniach biorą 
udział kobiety w rożnym wieku, mające za sobą rozma-
ite doświadczenia życiowe, którymi chętnie się dzie-
lą. To ogromna wartość dla wszystkich uczestniczek. 
Dzięki temu możemy spojrzeć na siebie i swoje proble-
my z zupełnie innej perspektywy. Możemy się zainspi-
rować do zmiany, zmotywować do działania i przede 
wszystkim nawiązać nowe, ciekawe relacje, które czę-
sto przeradzają się w prawdziwą, głęboką przyjaźń. 
To fantastyczne patrzeć z jaką życzliwością, sympatią 
i wyrozumiałością podchodzimy do siebie w trakcie 

Kobiety, kawa i rozwój osobisty

Kasia Malinowska
Certyfikowany coach, trener. Specjalistka w zakresie budowa-
nia pewności siebie. Twórczyni projektu Kobiety! Czas na kawę. 
Prowadzi warsztaty i szkolenia w języku polskim oraz angielskim. 
facebook.com/malinowskacoaching
k.malinowska@inspiration.edu.pl
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takich warsztatów. Tu nie ma miejsca na ocenianie, 
krytykowanie czy pouczanie. Taka przyjazna i pełna 
akceptacji atmosfera, pozwala się kobietom otworzyć, 
dzięki czemu chętniej angażują się w dyskusje oraz 
dzielą swoimi przeżyciami i refleksjami. 

Nowe kompetencje 
Spotkania przy kawie to również sposób na zdobycie 
nowych, przydanych kompetencji miękkich. Wiele 
kobiet uczy się na nich asertywności, pewności sie-
bie, komunikacji oraz zarządzania czasem. Zdobyta 
wiedza i doświadczenie pomaga im wrócić na rynek 
pracy, otworzyć własną firmę, lepiej i efektywniej or-
ganizować obowiązki zawodowe czy tworzyć zdrowe 
i harmonijne relacje. Konkurencyjny, wymagający 
i szalenie zmienny rynek nieustannie podnosi nam 
poprzeczkę. Polki, które są niebywale ambitne i pra-
cowite chętnie inwestują swój czas w rozwój osobisty, 
dzięki czemu zyskują przewagę konkurencyjną i stają 
się pożądanymi i docenianymi pracownikami. l

Kobiece spotkania rozwojowe przeżywają swoisty boom. Chłodne 
i formalne sale szkoleniowe ustępują miejsca przytulnym kawiarniom. Luźna 

i swobodna atmosfera spotkań sprawia, że coraz więcej kobiet decyduje 
się znaleźć czas na tego typu aktywności. Na czym polega fenomen tych 

spotkań przy kawie i dlaczego w ogóle chcą one w nich brać udział?



 podróże podróże

– Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, 
którego nie widać.

Odpowiedziałem – Oczywiście – i w milczeniu patrzyłem na 
wydmy piasku w poświacie księżyca.

– Pustynia jest piękna – dorzucił.

To prawda. Zawsze kochałem pustynię. Można usiąść na wy-
dmie. Nic nie widać. Nic nie słychać. Ale mimo to coś promieniuje 
w ciszy.

– Pustynię upiększa to – powiedział Mały Książę – że gdzieś 
w sobie kryje studnię.

Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowa-
nie piasku. Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym 
domu, do którego przywiązana była legenda o ukrytym skarbie. 
Oczywiście nikt skarbu nie znalazł, a może nawet nie szukał go. 
Lecz on rzucał czar na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę.

– Tak – powiedziałem Małemu Księciu – to, co upiększa dom czy 
gwiazdy, czy pustynię, jest niewidzialne. 

Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę” 

Na początku była pustynia. Potem Bóg stworzył Słońce, 
Księżyc i gwiazdy. Niewiele więcej było potrzeba temu 
miejscu. Poza studnią, którą w figlarnym kaprysie Stwórca 
ukrył głęboko i daleko. Poza zasięgiem wzroku.

Jadąc do Maroka, nie planowałam odbicia w głąb 
lądu w stronę pustyni. Sahara jawiła mi się jako 
obiekt pożądania na kolejną wyprawę. Jakiś jed-
nak przypadek sprawił, że poddałam się impulso-
wi i ruszyłam w tę długą drogę z Fezu do Merzougi. 
Był świt pierwszego dnia Nowego Roku 2018. Jeśli 
doszukiwać się symboli w podróżach, to właśnie 
w takich momentach. Wtedy nie zdawałam sobie 
jeszcze sprawy, jak pięknych zbiegów okoliczności 
doświadczam. Nie zaglądam w gwiezdne konstela-
cje, więc nie wiedziałam, że Księżyc, który widzę, 
nie jest zwykłym Księżycem i że początek Nowego 
Roku spędzam na oglądaniu niecodziennego ko-
smicznego spektaklu na niebie.

Na początku    była pustynia
Księżyc, który przetoczył się nad moją głową 2 stycz-

nia, był drugim z serii trzech Superksiężyców z rzędu 
i zarazem tym największym i najjaśniejszym, jaki 
tylko być może – Księżycem w perygeum, czyli w od-
ległości najbliższej Ziemi. Nieświadomie przyjęłam 
jego obecność jako immanentną część saharyjskiego 
krajobrazu, skąd w ciszy i pustce blisko już do gwiazd. 

Wedle starych wierzeń zjawisko Księżyca w pełni 
czyni nas bardziej podekscytowanymi, nienasycony-
mi i pobudliwymi. Budzą się w nas wówczas potrzeby 
przez codzienność tłumione, przez społeczne normy 
wyparte. Może to powód, dla którego z dwójką równie 
omamionych wilczą pełnią Hiszpanów i Marokańczy-
kiem, który jako jedyny znał okolicę, przemierzyliśmy 
kilometry, wdrapując się całkowitą nocą na najwyższy 
wydmowy szczyt w zasięgu wzroku.

Po nocnych eskapadach udałam się do berberyjskie-
go namiotu, gdzie we wszystkich ubraniach, jakie ze 
sobą miałam oraz pod czterema pledami nadal trzę-

słam się z zimna. W takich wrunkach pęcherz usilnie 
przypomina o swoich potrzebach, aż w końcu zmusza 
do opuszczenia poniekąd ciepłego legowiska. Wyszłam 
z namiotu dokładnie w momencie, kiedy Superksię-
życ zawisł nad pustynią niczym lampa w epicentrum 
Wszechświata – centralnie nad moją głową i naszym 
obozowiskiem. Wokół nie było nikogo, tylko popiół 
w wygaszonym ognisku i mój wielki zachwyt.

Po kilku godzinach przerywanego snu pobudka, by 
o wschodzie słońca dopełnić pustynnego doświadczenia. 
Jeśli istnieją powody, dla których warto o świecie zrywać 
się z łóżka, to właśnie takie. Widok pęczniejącego na hory-
zoncie Słońca zawsze rekompensuje wszelkie niewygody 
i niewyspanie. Na grzebiecie wielbłąda weszłam w nowy 
dzień Nowego 2018 Roku. Na początku była pustynia. A ja 
wiedziałam, że gdzieś w niej ukryta jest studnia. l

Agnieszka Cytacka
Autorka bloga taken from travel
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Restauracje, kawiarnie, bary, puby
Affogato, Piotrkowska 144, All Star, Piotrkowska 217, 
Anatewka, 6 Sierpnia 2, Anatewka, Drewnowska 58, 
Ashanti, Sienkiewicza 82/84, Bawełna, 
Ogrodowa 19A, Boston Cafe, Ogrodowa 9, Browar 
Księży Młyn, Tymienieckiego 22/24, Bułgarska, 
Piotrkowska 69, Cafe Loft, Tymienieckiego 25c, Cafe 
Przy Ulicy, Łagiewnicka 120, Cafe Przy Ulicy, Kostki 
Napierskiego 1, Cesky Film, Tymienieckiego 25, 
Chill, Piotrkowska 217, Ciągoty i Tęsknoty, Wojska 
Polskiego 144A, Club 77, Piotrkowska 77, Coffee 
Runner, Kilińskiego 74, Coś dobrego, Drewnowska 58, 
Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2, Czarna 
Owca, Łąkowa 11, Czekolada, Moniuszki 11, Cztery 
Ściany, Piotrkowska 89, Drukarnia Skład Wina 
i Chleba, Piotrkowska 138/140, Fabryka Smaku, 
Przybyszewskiego 167, Faktura, Tymienieckiego 3, 
Farina Bianco, Piłsudskiego 14, Filharmonia Smaku, 
Pabianicka 132, Galicja, Ogrodowa 19A, Gęsi 
Puch, Politechniki 2, Grand Coffee, Piotrkowska 72, 
Hana Shushi, Karskiego 5 i Piłsudskiego 15/23, 
Hello!, Sienkiewicza 100, Heksagon, Pomorska 144, 
Hort-Cafe, Piotrkowska 106/110, Hot Spoon, 
Drewnowska 58, Jaga Cafe, Pomorska 145, King 
Kong, Piotrkowska 217, Klub Wino, Piotrkowska 217, 
Klub 97, Piotrkowska 97, Klub Spadkobierców, 
Piotrkowska 77, Korzenie, Piotrkowska 217, Kuroneko, 
Piotrkowska 217, Lavash, Piotrkowska 69, Lavende, 
Drewnowska 58, Lawasz, Limanowskiego 126, 
Litera Cafe, Nawrot 7, Lokal, Leona Schillera, 
Łódka, Traugutta 18, Manufaktura Czekolady, 
Piotrkowska 217, Manu Cafe, Drewnowska 58, 
Mare e Monti, Wigury 13, Mebloteka Yellow, 
Piotrkowska 138/140, Meimei, Drewnowska 58, 
Montag, Piotrkowska 107, Motywy, Traugutta 14, 
Mozaika Cafe, Władysława Króla 31, Na zdrowie!, 
Zdrowie 8, Nekko Sushi, Piotrkowska 107, Niebieskie 
Migdały, Sienkiewicza 40, pl. Wolności 12, 
Piotrkowska 200, Niebostan, Piotrkowska 17, 
Nowa Łódź, Piłsudskiego 76, Owoce i Warzywa, 
Traugutta 9, Peperoncini, Rokicińska 228/230, Pho 
Shop, Tuwima 1, Piękna, Kilińskiego 74, Piwnica 
Łódzka, Sienkiewicza 67, Pizza Truck Garage, 
Piotrkowska 217, Poczekalnia, Więckowskiego 16, 
Polka, Ogrodowa 19A, Polska, Piotrkowska 12, 
Przędza, Piotrkowska 107, Quale, Narutowicza 48, 
Revelo, Wigury 4/6, Sendai Sushi, Piotrkowska 209, 
Soplicowo, Wigury 12A, Spaleni Słońcem, 
Piotrkowska 138/140, Spatif, Kościuszki 33/35, Stary 
Rynek 2, Stary Rynek 2, Susharnia, Pomorska 13, Sushi 
Zielony Chrzan, Żwirki 8, Szpulka, Ogrodowa 19A, 
Szyby Lustra, Piłsudskiego 14, Szwalnia smaków, 
Piotrkowska 217, Tango, Traugutta 14, Tubajka, 
pl. Zwycięstwa 3, U Kretschmera, Kopernika 64, 
U Milscha, Łąkowa 21, Varoska, Traugutta 4, Verte 
Cafe, Piotrkowska 113/115, Vinda, Zgierska 69, Wall 
Street, Piłsudskiego 10, Wiosna, Piotrkowska 138/140, 
Z innej beczki, Moniuszki 6, Zel, Więckowskiego 36, 
Zielony Chrzan, Żwirki 8, Złoty Imbir, Sienkiewicza 39.

Fitness, sport
Atmosfera, Wyszyńskiego 7A, Biosfera, 
Tatrzańska 124B, Energy Fitness, Legionów 16, 
Energy Fitness, Maratońska 111, Energy Fitness, 
Piłsudskiego 135, Evergym, Sienkiewicza 100, 
Fit&Jump, Romanowska 55F, Fit Forma, 
Tatrzańska 124B, Fit Forma, Gorkiego 16, Fit 
Forma, Plonowa 1/3, Human Fitness Philosophy, 
Milionowa 25/27, I’m Fit, Piłsudskiego 10, Jatomi 
Fitness, Karskiego 5, Mrs Sporty, Kilińskiego 298, 
Movimento, Krzemieniecka 2, Saltos Park 
Trampolin, Wydawnicza 5 i Srebrzyńska 2/4, 
Sport Me, Wyszyńskiego 29, Squash Point 
Rytm, Kopcińskiego 69, Strefa Fit, Elsnera 8, 
Studio Tańca 4U, Skargi 12, Studio Relaks 
Fitness Forma SPA, Grunwaldzka 1B, Vera 
Sport, Siewna 15, 36 minut, Złotno 7.

Salony: urody, spa, fryzjerskie
Ada, Rentowna 21, Aesthetic, Piotrkowska 
220/8, Basanti Spa, Piotrkowska 220, Brush 
Barber Shop, Piotrkowska 138/140, Coen Day 
Spa, Piotrkowska 89, DK Damian Kowalski, 
Piotrkowska 114, Esencja Piękności, Tymienieckiego 
20, Exellence Place, Konstantynowska 30/32A, 
Good Day, Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka), 
Good Time Day Spa, Gdańska 96, Hair Royal, pl. 
Wolności 10/11, Hair Studio, Zachodnia 79, Intima 

Art&Este, Tuwima 15, Kamila Make Up, Skargi 
4, La Beaute Clinique, 1 Maja 87A, Naturioska 
Beauty Institute, Sienkiewicza 5, Prohair by 
Bednarska, Piotrkowska 223, Revital, Piotrkowska 
69, Royal Hair, pl. Wolności 11/10, Sthetica, 
Wydawnicza 1/3 l.12, Studio Urody, Wigury 15, Terra 
Rossa, Unii Lubelskiej 4, Unique, 6 sierpnia 11/13, 
Velvet Clinic, Kopernika 38, Wojewoda Studio, 
Tymienieckiego 19, Yasumi, Sienkiewicza 82

Zdrowie
APS Medica, Grażyny 4C/4D, ARGO, 
Sterlinga 27/29, ArtDentis, Tymienieckiego 25, 
Bimed, Zachodnia 12A, Brzuska & Sieroszewska, 
Gdańska 96, Code, Tuwima 15 lok. U4, Creator, 
Kopernika 55, DiMedical, Legionów 40, Med 
Plus, Lutomierska 146, Medyceusz, Bazarowa 9 
i Studzińskiego 61, Multiclinic, Kilińskiego 185, 
Novamed, Nowa 16/18, Panaceum, Piotrkowska 114, 
Persart, Romanowska 55F, Remedium, 
Dąbrowskiego 15B, Salve Medica, Szparagowa 10, 
Totumedica, Żeligowskiego 43 lok. 4/5

Hotele
Agat, Strykowska 94, Ambasador, Kosynierów 
Gdyńskich 8, Ambasador Centrum, Piłsudskiego 29, 
Ambasador Premium, Kilińskiego 145, Andel’s, 
Ogrodowa 17, B&B, Kościuszki 16, Borowiecki, 
Kasprzaka 7/9, Boss, Tatrzańska 11, Boutique, 
Piłsudskiego 10, Campanile, Piłsudskiego 27, 
Double Tree by Hilton, Łąkowa 29, Focus Hotel, 
Łąkowa 23, Grand, Piotrkowska 72, Holiday 
Inn, Piotrkowska 229/231, Ibis, Piłsudskiego 11, 
Iness, Wróblewskiego 19/23, Loft Aparts, 
Tymienieckiego 25C, Mazowiecki, 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 53/57, Novotel, Piłsudskiego 11A, 
Qubus, Mickiewicza 7, Savoy, Traugutta 6, Tobaco, 
Kopernika 64, Vigo, Limanowskiego 126, Villa 
Masoneria, Tramwajowa 11, Yuca, Złotno 83

Salony samochodowe
Audi Centrum, Bartoszewskiego 13, Audi Krotoski 
Cichy, Niciarniana 51/53, Auto Centrum Kosicki, 
Aleksandrowska 125A, Bilex, Milionowa 2K, BMW 
Tłokiński, Aleksandrowska 131C, British Automotive 
Łódź, Aleja Włókniarzy 214, BSP, Pabianicka 94/96, 
Citroen Syguła, Limanowskiego 156, Citroen 
Kubiak, Rzgowska 140, Ford Auto Centrum, 
Włókniarzy 144, Ford Store, Brzezińska 26, Harley 
Davidson, Dąbrowskiego 207/225, Honda, 
Obywatelska 191, Honda Park, Brzezińska 35, 
Jaszpol, Przybyszewskiego 176/178 i Brukowa 2, 
Lexus, Pomorska 106A, Marvel, Śmigłego Rydza 1, 
Matsuoka Motor, 3 Maja 1/3, Mercedes Zasada, 
Aleksandrowska 11, Nissan Auto, Brzezińska 28, 
Peugeot, Strykowska 133, Premium Arena BMW, 
Rokicińska 190, Seat Bednarek, Szczecińska 38A, 
Seat Zabłocki, Inflancka 1/3, Skoda Bednarek, 
Szczecińska 38A, Toyota, Brzezińska 24A, Trax, 
Żeligowskiego 140, Volskwagen Bednarek, 
Szczecińska 38A, Zimny Auto, Rzgowska 142/146

Centra biznesu
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, Bionanopark, 
Dubois 114/116, Faktoria, Dowborczyków 25, Forum 76, 
Piłsudskiego 76, ŁARR, Narutowicza 34, ŁSSE, 
Tymienieckiego 22G, SkyHub, Piłsudskiego 148/150.

Szkoły językowe
British Centre, Kościuszki 93, Centrum Języków 
Obcych, Piotrkowska 138/140, Jurczyńskiego 30a, 
City College International, Dąbrowskiego 17/21, 
Dialog, Nawrockiego 12, ELC (Studium Języka 
Angielskiego UŁ), Lindleya 8, English Academy, 
Zielona 32, Eurodialog, Traugutta 18, Foster, 
Piotrkowska 309 lok. 22/23, Live, Morgowa 4, 
Modern Languages Center, Kościuszki 59/61, 
Progres, Pomorska 40, Wow, Żeromskiego 46/2

Pozostałe
Jupi Park, Piłsudskiego 5, KołoWrotki, Piotrkowska 217, 
Palmiarnia, Piłsudskiego 61, Porąbane Meble 
Kreatoora, Przędzalniana 63/6, ReAktywacja, pl. 
Wolności 12, Urban Dance Zone, Zachodnia 85

REGION
Aleksandrów Łódzki
Aleksandria, Wojska Polskiego 103, Czarny 
Staw, Nowy Adamów 3, Jan Sander, 
Wycieczkowa 2/10, Kamienica nr 6, 
Pl.Kościuszki 6, Kolorowe Gary, Pańska 4 (Rąbień), 
Michelle, Senatorska 2, , 11 Listopada 5A

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

Konstantynów
W Międzyczasie, pl. Kościuszki, Konstancja, 
Niesięcin 28, Fit For You, Łabentowicza 16, 
U Ciebie czy u mnie, Łaska 7

Kleszczów
Solpark, Sportowa 8

Kutno
Ale Smacznie, Warszawskie Przedmieście 31, 
Villa Hubertus, Zielona 2

Łowicz
Cynamonowy Zakątek, Zduńska 42

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

Pabianice
Boniecki Cafe, Traugutta 13, Coffee House. Palarnia 
kawy, Nawrockiego 13A, Dialog, Nawrockiego 12, 
English Academy, Zielona 32, Fabryka Wełny 
Hotel&Spa, Grobelna 4, Hollywood Smile, 
Warszawska 8, Tkalnia Spa&Wallness, Zamkowa 2

Piorunów
Pałac Piorunów Hotel&Spa, Piorunów 25

Piotrków Trybunalski
Idioma, pl.Kościuszki 6, Łaźnie Piwne BSC&SPA (Hotel 
Mercure), Armii Krajowej 22 C, Krochmal, Rynek 
Trybunalski, Zielona Oliwka, Rynek Trybunalski 2

Poddębice
Pro-Health, Piękna 19, Złote Jabłko, Parzęczewska 2

Opoczno
Studio Fryzur Małgorzata Lasota, Jana 
Pawła II 7D/61, Venus, Piotrkowska 65

Radomsko
Blueberry Studio, Sierakowskiego 15-17, 
Mariel, Reymonta 62, Perłowe SPA, 
Kościuszki 4, Zodiak, Kościowa 22

Rawa Mazowiecka
Golden Gym, Jerozolimska 3, Klimaty, Katowicka 16

Rzgów
AMX, Łódzka 69a, Centrum Języków Obcych, Tuszyn 
Las ul. 3 Maja 50, Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8, 

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

Skierniewice
Skin Medical, Senatorska 25

Spała
Mościcki Hotel, Nadpiliczna 2

Stryków
Kasor Resort&Spa, Cesarska 2, TOR Łódź, Kiełmina 78

Sulejów
Podklasztorze Hotel, Jagiełły 1

Tomaszów Mazowiecki
BaKalia, Dąbrowska 14, Kaprys, 
Świętego Antoniego 18, Metamorfoza, 
Polskiej Organizacji Wojskowej 3

Uniejów
Herbowa, Zamkowa 2, Kasztel Hotel, Zamkowa 6, 
Lawendowe Termy Hotel, Jakuba Świnki, Termalna, 
Zamkowa 1, Uniejów Hotel, Bł. Bogumiła 32

Wieluń
W Starym Rynku, pl. Legionów 1, 
Zielona Weranda, Widoradz 44b

Zduńska Wola
FollyMood ATELIER, Kościelna 41, Hades, 
Złotnickiego 21, Jurydyka, Złotnickiego 18, Pracownia 
Fryzjerska Paulina Barczynska, Piwniczna 17, La Perle, 
ul. Kilińskiego 1C Szustak Holistic and Beauty, Łaska 91, 

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