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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Państwu dużo zdrowia, radości i pogody ducha.

Serdecznie zapraszam na Łódzki Jarmark Bożonarodzeniowy.



Dzień dobry
„Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.”

Wisława Szymborska

Świadomi siebie, wrażliwi, pełni pasji. Kochają kulturę, szanują 
przyrodę i potrafi ą cieszyć się życiem. Ludzie sukcesu i ludzie, 
którzy lubią swoją pracę. Wszyscy we własnym wydaniu, każ-
dy o wyjątkowym usposobieniu, niemożliwym do podrobienia. 
Szczerzy, otwarci, bez ostentacji i powierzchowności… Po prostu 
bohaterowie LIFE IN. Łódzkie i ich otwarte „księgi zdarzeń”.

Prywatnie, wielkie szczęście daje mu wychowanie syna. Zawo-
dowo, rozwija nową pasję: mowy motywacyjne. Adam Kszczot, lek-
koatleta, mistrz świata i Europy w biegu na 800 metrów, człowiek 
sukcesu i bohater tego wydania. O czym marzy? „Chciałbym sta-
nąć na podium, najlepiej na najwyższym stopniu, podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Tokyo, w 2020 roku.” – mówi i dodaje, że w swojej 
„księdze zdarzeń” wciąż chce zapisywać ciąg dalszy swojego życia 
sportowego i prywatnego.

Dla Krzysztofa Apostolidisa, miłośnika Łodzi, przedsiębiorcy 
i honorowego konsula Królestwa Danii wszystkie życiowe role, któ-
re się mu w życiu przytrafi ły, są fascynujące i wartościowe. Choć 
każda inna, to w jego „księdze zdarzeń” wszystkie łączą się i nie spo-
sób wskazać tą jedną najciekawszą czy najlepszą. A najważniejszą? 
Jest taka, to rola szczęśliwego męża i ojca dwóch dorosłych synów.

Z myślą o dzieciach, dla dzieci i z dziećmi, od 13 lat prowadzi 
swój biznes Jagoda Piątek-Włodarczyk. Ponad dekadę temu kupiła 
licencję na jednorazowy konkurs piękności. Taki prezent zrobiła 
14-letniemu synowi, który marzył o przygodzie w show-bizne-
sie. Plan był taki, że mieli zorganizować jeden konkurs i na tym 
skończyć, ale w ich przypadku „show must go on”. Urośli, okrzepli 
i zbudowali swoją potęgę, są dziś ważnym graczem w polskim mo-
delingu i show-biznesie.

To tylko trójka bohaterów z kilkudziesięciu, których gościmy 
w dziesiątym numerze LIFE IN. Łódzkie. Wszyscy wyjątkowi i ma-
jący do powiedzenia wiele mądrych rzeczy. Wszyscy pełni pasji, że 
czasem aż zazdrość bierze. Każdy pełen planów i energii potrzeb-
nej do ich realizacji. Każdy wie, że ile by nie zrobił i tak wiele przed 
nim, bo przecież my wszyscy wpadliśmy tu na chwilę, by dopisać 
ciąg dalszy w „księdze zdarzeń”.

Wierzymy, że znajdziecie Państwo przyjemność z lektury tego 
jubileuszowego wydania, a w imieniu całego zespołu LIFE IN. Łódz-
kie życzymy Wam wyjątkowych prezentów pod choinkę, szalonego 
Nowego Roku, a przez kolejne 365 dni spełniania swoich oczekiwań. 
I żeby wszystkie nowe zdarzenia z Waszej „księgi zdarzeń” zawsze 
miały swój dalszy ciąg.

    Beata i Robert Sakowscy
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Bieg Trzech Króli

Poczuj magię świąt

Już po raz trzeci, 6 stycznia, odbędzie 
się Łódzki Bieg Trzech Króli na dystansie 
5 kilometrów. Dlaczego warto wziąć 
udział w biegu? – Przede wszystkim dla 
dobrej zabawy i sprawdzenia się na krót-
kim dystansie (5 km) w zimowej scene-
rii – odpowiadają organizatorzy: Jacek 
Chmiel i Robert Blesiński. Poza tym po 
świętach Bożego Narodzenia i zabawie 
sylwestrowej to idealna okazja, by spa-
lić trochę kalorii. Ulica Piotrkowska zimą 
wygląda fantastycznie, o czym prze-
konali się uczestnicy poprzednich edy-
cji. Start i meta zlokalizowane zostaną 
w Manufakturze. Podobnie jak rok temu, 
zawody poprzedzą występy muzyczne 
i wspólne śpiewanie kolęd. Nie zabraknie 
konkursów z nagrodami.

Świątecznych atrakcji nie brakuje w Por-
cie Łódź. W atrium pojawiła się świą-
teczna lodowa wyspa z ruchomymi 
dekoracjami, są Eskimosi, pingwiny, igloo 
oraz inni mieszkańcy lodowej krainy. 
Tuż obok swoją siedzibę ma gość spe-
cjalny – Święty Mikołaj, z którym każde 
dziecko może zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Mikołaj czeka do 23 grudnia, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
16-19, w weekendy w godzinach 12-19 
(z wyłączeniem niedzieli niehandlowej 9 
grudnia). Czekają też elektryczna kolejka 
i pierniki, które trzeba przyozdobić.

Pomaganie jest dziecinnie proste

Ogrzej renifera – kreatywne warsztaty

Tym razem Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagra dla dzieci małych 
i bez focha, a zebrane podczas zbiórki 
pieniądze przeznaczone zostaną na za-
kup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. Do szpitali trafić mają tak za-
awansowane urządzenia jak chociażby: 
rezonanse magnetyczne, tomografy 
komputerowe, aparaty do diagnostyki 
RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej 
klasy ultrasonografy, echokardiografy 
czy sprzęt endoskopowy z torem wi-
zyjnym dla gastroenterologii. – Na rynek 

trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie 
urządzenia, które zarazem oferują ko-
smiczne możliwości diagnozy i szybkości 
w podejmowaniu leczenia. Kupując taki 
właśnie sprzęt mamy możliwość po raz 
kolejny podnieść poziom opieki nad cho-
rymi dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd 
Fundacji zdecydował, że celem 27. Finału 
WOŚP będzie zakup sprzętu dla specja-
listycznych szpitali dziecięcych – mówi 
Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek za-
rządu i dyrektor ds. medycznych Fundacji. 
Wielki 27. finał już 13 stycznia 2019 roku.

Świeca. Jedno z pierwszych źródeł 
światła, towarzyszy ludziom od wieków. 
Z blaskiem świecy kojarzy się rodzinna, 
ciepła atmosfera, zapach choinki, dzieci 
oczekujące na Mikołaja, dorośli odpo-
czywający od codziennego pędu. Może 
warto więc podczas nadchodzących 

świąt wpatrywać się w blask świe-
cy, którą sami stworzyliśmy. W soboty 
i niedziele, wszyscy odwiedzający Cen-
trum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, mogą 
wziąć udział w warsztatach z tworzenia 
świecy, to ciekawostki naukowe i radość 
tworzenia w jednym.

Bez łódzkiego Jarmarku Bożonarodze-
niowego trudno już sobie wyobrazić 
przedświąteczny czas. Większość tego-
rocznych atrakcji zgromadzono w pasa-
żu Schillera i na ul. Piotrkowskiej tuż przy 
pasażu. Unosi się tu zapach wigilijnych po-
traw i grzanego wina, nie brakuje atrakcji 
dla najmłodszych, a piękne świetlne ilu-
minacje wprowadzają w radosny nastrój. 
Na stoiskach pod dostatkiem świątecz-
nych wyrobów zarówno tych delikateso-
wych jak i rękodzielniczych. Są też znane 
z ubiegłych lat atrakcje: domek św. Mi-
kołaja, piernikowa chata, scena, śnieżna 
zjeżdżalnia. A 18 grudnia przyjedzie wielka 
ciężarówka Coca-Coli.

Wydanie specjal-
ne LIFE IN. Łódzkie 
– Francja w Ło-
dzi stworzyliśmy 
we współpracy 
z Konsul honoro-
wą Francji Alicją 
Bień. To wydanie 
w całości było 
poświęcone Fran-
cji w Łodzi. Do współpracy udało nam 
się zaprosić niezwykłe osoby – łodzian , 
których długoletnie związki z Francją wy-
dają się bardzo interesujące. Wydanie to 
znajdziecie także na naszej stronie inter-
netowej www.lifein.pl

Jarmark na Piotrkowskiej Francja w Łodzi

Listopad 2018

wydanie specjalne

Francja w Łodzi
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Okazuje się, że kształty i wzory pyłków są nie mniej atrakcyjne niż kwiaty, z których 
pochodzą. Na wystawie „Tajemnice pyłków” prezentowanej w Centrum Nauki i Techniki 
EC1, która potrwa do 2 lutego zobaczyć można wykonane przy użyciu skaningowego 
mikroskopu elektronowego zdjęcia pyłków mniej i bardziej popularnych roślin. To oczy-
wiście nie wszystko na podstawie tych zdjęć zostały zaprojektowane i wydrukowa-
ne w 3D ich modele. Dzięki temu zwiedzający, jako pierwsi na świecie, mogą nie tylko 
zobaczyć efektowne kształty pyłków na płaskich zdjęciach, ale również dotknąć ich 
i obejrzeć w trójwymiarze, powiększone nawet kilkanaście tysięcy razy!

Tajemnice pyłków w Centrum Nauki i Techniki EC1

To największe komediowe wydarzenie 
w Polsce. Czołówka najlepszych komi-
ków w kraju na jednej scenie. Zapra-
szamy do Atlas Areny 31 stycznia 2019 
o godz. 19.30. Wystąpią: Łukasz „Lotek” 
Lodkowski, Rafał Pacześ, Katarzyna Pia-
secka, Kacper Ruciński, Rafał Rutkowski, 
Tomasz „Boras” Borkowski i inni.

Stand-up show 2019

„Stan umysłu/State of mind” to projekt 
łączący w sobie elementy zarówno mo-
zaiki ceramicznej jak i muralu, który na-
wiązuje bezpośrednio do polskich trady-
cji urbanistycznych lat 70. i 80. XX wieku. 
To jedyna w Polsce, a najprawdopodob-
niej także w Europie i na świecie, reali-
zacja tego typu. Do jej stworzenia wy-
korzystano 900 precyzyjnie dociętych 
elementów łącznie z 60 m2 czterech ko-
lekcji gresów szkliwionych Ceramiki Pa-
radyż o różnych odcieniach i fakturach. 
Nietypowe dzieło stworzył pochodzący 
z Tomaszowa Mazowieckiego artysta 
Bartek Bojarczuk. Instalację ceramiczną 
można podziwiać na bocznej ścianie bu-
dynku przy ulicy Zachodniej 93. Znajduje 
się w bliskim położeniu muralu autor-
stwa rosyjskiego artysty „Morika” i choć 
stanowi zupełnie oddzielną koncepcję, 
to wpisuje się w klimat panujący wokół 
sąsiadujących budynków i miasta.

Nowy mural

Według nas kompletny instruktor, to taki, który posia-
da wiedzę, nie tylko z zakresu prowadzenia zajęć ze 
„stójki” i „parteru” ale taki, który ma wiedzę praktycz-
ną i teoretyczną, również na temat innych wiodą-
cych sportów walki. To chodzący autorytet, który zna 
aspekty fi zjoterapii, odżywiania, pierwszej pomocy, 
coachingu i historii sportów walki. Dżentelmen, potra-
fi ący „zdjąć komuś czapkę z głowy” nogą. Jednym 
słowem ideał. Stworzyliśmy więc taki „Ideał” czyli 
program nauczania, który przygotuje Cię komplek-
sowo do zawodu instruktora S.W., ale też taki, który 
sami chcielibyśmy znaleźć, przeszukując oferty na 
rynku – zachęca Damian Ciesielski z Galvarino.

10 listopada na Stadionie Miejskim Widzewa w fi nale rozgrywek ekstraligi Master 
Pharm Budowlani SA Łódź pokonali Ogniwo Sopot 38:16 i zdobyli swój 7, a zarazem 3 
złoty medal. W dotychczasowej historii sekcji rugby Budowlanych Łódź to 23 meda-
le, w tym 8 złotych. Przemysław Szyburski został pierwszym w historii Budowlanych 
trenerem, który zdobył trzy razy pod rząd tytuł Mistrza Polski. 18 grudnia w Muzeum 
Kinematografi i odbędzie się przedświąteczne spotkanie Mistrzów Polski, połączone 
z obchodami 50-lecia rugby Budowlanych i historycznym zdobyciem złotego medalu.

Zostań instruktorem sportów walki

Trzecie złoto z rzędu Budowlanych Łódź

KRAV MAGA / BOXING / KICK BOXING

www.galvarino.pl / kontakt@galvarino.pl / +48 733 743 307



 teatralny przegląd sylwestrowy 

Manewry weselne The best of Muzyczny Czego nie widać

Prapremiera nowej komedii w reżyserii 
Jakuba Przebindowskiego, który w Te-
atrze Powszechnym wyreżyserował 
„Pomoc domową” i „Żonę potrzebną od 
zaraz”. Spektakl jest zabawną opowie-
ścią o tym, jak mają się wyobrażenia 
na temat zaślubin i rodzinnego wesela 
do ich praktycznej realizacji w pę-
dzie i zawiłościach życia. Dzień ślubu 
to najważniejszy moment w życiu, 
a wielość spraw i lawina emocji nie dają 
spokojnie wszystkiego pozałatwiać. 
Dlaczego młoda para po weselu jest 
najbardziej zmęczonym duetem?

31 grudnia
Teatr Powszechny, ul. Legionów 21

Stało się już zwyczajem, że artyści 
Teatru Muzycznego w wieczór sylwe-
strowy dają niezapomniane koncerty, 
wypełnione przebojami operetkowymi, 
operowymi i musicalowymi. Z pięknych 
arii, duetów, arietek i pieśni wybrano 
to, co naj – najlepsze, najwspanialsze, 
najbardziej wzruszające. Po prostu the 
best of! Największe hity sceny wykonają 
doskonale znani artyści: Emilia Klimczak, 
Justyna Kopiszka, Aleksandra Wiwa-
ła, Kamil Dominiak, Paweł Erdman, 
Zbigniew Malak, Zbigniew Macias, 
Michał Mielczarek i Marek Prusisz.

31 grudnia
Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51

To jedna z najchętniej wystawianych 
i oglądanych sztuk o teatrze i ludziach 
teatru. Nie bez powodu nazywana 
jest „farsą fars”, gdyż autor dopro-
wadził swój tekst niemal do granic 
gatunku, z wirtuozerią pokazując 
i demaskując jego chwyty i reguły. 
Spektakl pełny jest specyficznego, 
angielskiego humoru. Na scenie 
mnóstwo piętrzących się scenicznych 
i zakulisowych wypadków. Jest to 
jednocześnie rozgrywana w iście bra-
wurowym tempie swoista opowieść 
o powstawaniu przedstawienia.

31 grudnia
Teatr Nowy, ul. Zachodnia 93



Biegam, motywuję, 
uczę syna 

samodzielności
Adam Kszczot
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LIFE IN. Łódzkie: Adamie, co u Ciebie słychać?
Adam Kszczot: Dziękuję, wszystko dobrze. Po raz pierw-
szy od 11 lat jestem na urlopie i cieszę się tacierzyństwem.

Ty, ciągle „zabiegany”, na urlopie?
Tak (ze śmiechem). Zwykle o tej porze roku byłem na zgrupo-
waniu w Szklarskiej Porębie lub Jakuszycach. Taki miałem 
plan treningowy przez ostatnich jedenaście lat. A teraz proszę, 
niespodzianka, jestem w Łodzi i mam wolne. No, może wolne 
nie do końca, bo ćwiczę, ale nieco inaczej. Razem z Michałem 
Adamczewskim trenujemy przygotowanie motoryczne. Roz-
ciąganie, równowaga… takie „bhp” treningów. Wypracowu-
jemy siłę, wytrzymałość, które potem mają uchronić mnie 
przed kontuzją. Treningi biegowe zacznę po nowym roku. 
I nie powiem, czekam na nie z wielką ciekawością, frajdą, bo 
to będzie także test dla tych przygotowań w nowej formule.

Słychać ciekawość i frajdę w Twoim głosie. Czyli z takim 
dobrym nastawieniem pobiegniesz po medal olimpijski?
To mój cel sportowy. Chciałbym stanąć na podium, najle-
piej na najwyższym stopniu, podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Tokyo, w 2020 roku. Wcześniej ważnym sprawdzianem 
będą dla mnie mistrzostwa świata w Doha, ale przygotowa-
nia nakierowane są przede wszystkim na medal olimpijski. 
Dziennikarze, kibice, biegacze, mówią mi, że jestem lekko-
atletą spełnionym. „Przecież masz niemal wszystkie medale 
największych światowych imprez. Brakuje ci tylko jednego” 
– wskazują. No tak, ale tego olimpijskiego nie mam. A chciał-
bym. Czy te marzenia warte są wysiłku? Praca przede mną 
wielka i ciężka. Czy nie kusi myślenie „och, tyle już dokona-
łem”? Łatwiej byłoby spocząć na laurach, a nie przechodzić 
przez te wyzwania, trud, kolejny raz. Ale… Bardzo lubię cy-
tat Margot Fonteyn „Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej 
niż odnieść go po raz pierwszy”.  To prawda. Sięganie po 
sukces po raz kolejny pokazuje, że ten przysłowiowy szczyt 
jest wyższy. I dlatego jest to tym bardziej sprawdzanie sie-
bie, odkrywanie kolejnych limitów. I dlatego podejmę się 
tego wyzwania. Mam motywację, a jednym z najsilniejszych 
motywatorów jest tacierzyństwo. Syn Ignacy! Niedawno 
skończył rok i jest wspaniały. Wychowywanie dziecka to dla 
mnie nowe, niezwykłe doświadczenie. Ten młody człowiek 
jest jak czysta karta, na którą w pierwszej kolejności to my, 
rodzice, przelewamy emocje, zachowania.

Czego najwartościowszego nauczyłeś już syna?
(Śmiech) Że w życiu warto mieć twardą pupę. A tak na po-
ważnie, to jestem dumny, że dajemy mu z żoną przestrzeń do 
samodzielności. Gdy stawiał pierwsze kroki, nie biegliśmy 

Sportowo, marzy o medalu olimpijskim. 
Prywatnie, wielkie szczęście daje mu 

wychowanie syna. Zawodowo, rozwija 
nową pasję: mowy motywacyjne. 
Adam Kszczot, lekkoatleta, mistrz 
świata i Europy w biegu na 800 

metrów, specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.
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z pomocną dłonią za każdym razem, gdy się zachwiał. Nie 
podsadzamy, gdy gdzieś chce wejść. Zachęcamy do podej-
mowania prób. I z dumą patrzymy, jak uczy się samodziel-
ności. A że kilka razy porządnie klapnie na pupę… to pupa 
będzie twardsza.

Czy chciałbyś, by Ignacy był lekkoatletą?
Chciałbym, by miał szansę spróbować kilku sportów. I nie 
wiem, czy chciałbym, by trenował zawodowo. Istotniejsze 
dla mnie jest to, jak sport kreuje u młodego człowieka waż-
ne cechy charakteru, takie jak: cierpliwość, odpowiedzial-
ność, systematyczność, więc sport na pewno będzie obecny 
w naszym życiu, pewnie jakiś ogólnorozwojowy. Bardzo 
ciekawe dla małych dzieci wydają się zajęcia z szermier-
ki. I chyba na takie wybierzemy się za kilka lat. Ważne jest 
też dla mnie to, by Ignacy poznawał i przebywał z dziećmi, 
które uprawiają sport, które stawiają sobie pierwsze wy-
zwania, uczą się pokonywać bariery. Wygrana i przegrana 
też wzmacnia, dlatego dziś nie mówię nie wchodź na sofę, 
bo spadniesz. Mówię „próbuj”. Bardzo z żoną uważamy, by 
zaszczepiać w dziecku poczucie „dasz radę”, a nie mówić „to 
trudne, uważaj, lepiej nie próbuj”.

A jakie jest Twoje ulubione zajęcie w tacierzyństwie?
Spacery z rodziną. Wychodzimy z żoną i synem do parku, 
nie dzwoni telefon, nie odpisuję na maile. Idziemy, rozglą-
damy się dookoła. Jest tak spokojnie.

Nie biegniecie?
Nie (ze śmiechem). Wręcz przeciwnie, to chwila na reflek-
sję, na zastanowienie się nad tym, co w życiu masz, czego 
oczekujesz?

I Ty czego oczekujesz?
Życiowo, marzę o tym, bym był szczęśliwy. Ja i moja rodzi-
na. A co to znaczy „szczęście”? Lubię japońską filozofię Iki-
gai. Wywodzi się z wyspy Okinawa, na której żyje najwięk-
szy odsetek osób dożywających stu lat. Nazwa powstała 
z połączenia dwóch japońskich słów „iki” – życie oraz „gai”, 
które oznacza „wartość”. Filozofia polega na docenianiu 
codzienności. Kluczowe do szczęścia jest osiągnięcie rów-
nowagi w robieniu tego, co kochamy i tego, co musimy, bo 
daje nam pieniądze. U mnie okazało się, że największą za-
wodową satysfakcję daje mi dualizm. Czyli, z jednej strony 
sport, a z drugiej motywowanie innych, a zatem to, na co 
zapraszam coraz częściej – mowy motywacyjne.

Skąd zainteresowanie motywacją w ujęciu naukowym?
Zaczęło się od spotkań z dzieciakami w szkołach. Starałem 
się zainteresować ich sportem, ambitnym podejściem do 
życia. I udawało mi się to. Dzieciaki żywo reagowały, a po 
zajęciach podchodziły i dopytywały.

Dopiero po latach, gdy zacząłem 
wierzyć w siebie, zrozumiałem, gdzie mój 

talent leży. Nie tylko w tym, że szybko 
przebieram nogami. Mój talent, to głowa

Co robiło na nich wrażenie? Jakie słowa przemawiały?
Żywe historie, przykłady z mojego życia. Gdy mówiłem, 
że było mi ciężko, że miałem wielki stres przed zawoda-
mi, ale też przed sprawdzianami w szkole. I widziałem, że 
zaczynają patrzeć na mnie, jak na normalnego gościa, któ-
ry finalnie zdołał osiągnąć niemały sukces sportowy. I tu 
zaczyna się ważny moment, kiełkuje pytanie „Czy ja też 
tak mogę?” I zaczyna się przygoda z analizą samego sie-
bie. Wychodzę z założenia, że jeżeli chociaż jeden dzieciak 
w grupie zmieni podejście do życia, czy zacznie uprawiać 
sport, to super. Opowiadam więc, jak doświadczałem stre-
su. I o swojej pierwszej bezsilności. Nie wiedziałem co ro-
bić i nie bardzo ktoś umiał mi wtedy pomóc. Bo mówienie 
„będzie dobrze” jest właściwe tylko wtedy, gdy ktoś jest 
w stanie nas do tego przekonać. Jeśli wierzymy w siebie, 
to tak, ale jeśli nie jesteśmy pewni, nie czujemy mocnego 
gruntu pod nogami, to takie słowa tylko nas zdenerwują.

Ha! Tylko, jak zbudować tę silną podbudowę?
Myśleć o tym, co robimy i po co. Przeanalizować naszą co-
dzienną pracę. Jeśli jest duża, to przyniesie efekty. Pozwo-
li nam stanąć przed sprawdzianem i powiedzieć „uczyłem 
się, byłem na treningach, mam duże umiejętności, mam 
doświadczenie”. Tu, na zawodach, jestem na właściwym 
miejscu. I taka świadomość jest naszą siłą. Jestem tu i te-
raz, bo sam sobie to wypracowałem.

Jako młody chłopiec byłeś pewny siebie?
Nie, wręcz przeciwnie, ale nauczyłem się tego. I to nie tyle 
dzięki startom czy medalom, tylko dzięki treningom, co-
dziennej, systematycznej pracy, której podołałem.

Pamiętasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś „To jest talent!”
Tak. I nie wierzyłem w te słowa, bo, jak większość młodych 
osób, nie wierzyłem w siebie. Słyszysz, że jesteś wielkim ta-
lentem, a ty bagatelizujesz słowa myśląc, że może po prostu 
ktoś chce cię zmotywować do cięższych treningów, zachęcić 
do pracy. I że to po prostu „tak się mówi”, że ktoś ma talent. 
Dopiero po latach, gdy zacząłem wierzyć w siebie, zrozumia-
łem też, gdzie ten mój talent leży. Nie tylko w tym, że szybko 
przebieram nogami, tylko w podejściu. Mój talent, to głowa.

No tak. My kibice przyzwyczailiśmy się już, że gdy 
oglądamy największe zawody Adam Kszczot biegnie 
na czwartym miejscu. A my ze spokojem mówimy: 
to profesor, on wie, co robi. I rzeczywiście. Atak 
i zwycięstwo! Ale to chyba nie jest proste?
Gdyby było, to każdy mógłby to zrobić. A nie robi. I tu 
znów dużo zależy od naszej psychiki. Gdy czujemy się sła-
bi, nie dogonimy czołówki, a gdy czujemy się mocni i wie-
my, że nasze miejsce jest „w czubie”, to udaje się uznać bieg 
w środku stawki za sytuację chwilową, z której wynikają 
pewne korzyści. Ja na przykład dzięki temu widzę prze-
ciwników i kontroluję bieg.

Miałeś kamienie milowe, historie, które pokazują 
u Ciebie budowanie wiary w siebie…
Tak. Gdy z roku na rok miałem podobny plan treningowy, 
ale trener mówił, to teraz – w każdym miesiącu – biegamy 
sekundę szybciej. A ja myślałem, oszalał. To niemożliwe. 

Adam Kszczot o sobie...

Lekkoatletykę można smakować na wiele różnych 
sposobów. Czasem jest słodka, a czasem gorz-
ka, piękna i paskudna, wdzięczna i wredna. Jest 
to przygoda na dobre i na złe, a na pewno na 
całe życie. Dla mnie zaczęła się w wieku 15 lat.
Urodziłem się w 2 września 1989 roku w Opocz-
nie, a piękne lata dzieciństwa, które spędziłem 
w Konstantynowie, na zawsze zostaną w moim 
sercu. Okres ten kojarzy mi się ze słowami Jana 
Kochanowskiego: „Wsi spokojna, wsi wesoła, Któ-
ry głos twej chwale zdoła? Kto twe wczasy, kto 
pożytki? Może wspomnieć za raz wszytki?”.
Mój talent odkrył pierwszy trener, wychowawca 
i nauczyciel wychowania fizycznego w jednej osobie 
– Rafał Marszałek. Najtrudniejszy jest zawsze pierw-
szy krok, więc czuję ogromną wdzięczność wobec 
wszystkich, którzy wspierali mnie w początkach kariery.
Życie jakie znałem, zmieniło się bezpowrotnie w roku 
2007. Zaledwie po roku pobytu oraz solidnego treningu 
w Łodzi z trenerem Stanisławem Jaszczakiem, zdoby-
łem swój pierwszy medal mistrzostw Europy juniorów, 
który nazywam często tym najcenniejszym trofeum. 
On wyznaczył mój życiowy kierunek i otworzył worek 
z kolejnymi medalami w biegu na dystansie 800 metrów.
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Dziś bardzo często rozmawiam o psychologii sportu 
z prof. Janem Blecharzem, największym ekspertem w tej 
dziedzinie. I chyba dopiero niedawno zrozumiałem, co 
działo się wtedy w mojej głowie. Nim dopuściłem do gło-
su „brak wiary”, włączałem mechanizm „próbuję”. Może 
nie wierzę, ale dają sobie przyzwolenie na próbę. I tego 
chyba nauczyli mnie rodzice. „Próbuj” – powtarzali, do-
brze to pamiętam. Będzie łatwo albo trudno, uda się, ale 
nie zawsze. Ale próbuj. I nawet jak polemizowałem, że nie 
uda mi się czegoś wykonać, to mówili „dobrze, ale spró-
buj”. A potem było przejście od „po prostu próbowania” do 
„skoro już robię, to fajnie, żeby się udało”. I to na pewno 
był kamień milowy w moim myśleniu. A inny, to może hi-
storia z taksówkarzem?

Z taksówkarzem?
Był 2012 rok. Igrzyska Olimpijskie w Londynie i mój zupeł-
nie nieudany start. Oczekiwania duże, ale forma nie najlep-
sza. Odpadłem w półfinale. Wróciłem z igrzysk wcześniej, 
niż planowałem. Zły i rozżalony. Przyleciałem na Okęcie, 
wsiadłem do taksówki. Kierowca zorientował się, że jestem 
sportowcem i zapytał o mój występ, a potem zaczął wspo-
minać, że kiedyś to mieliśmy wspaniałych biegaczy! Poczu-
łem, że ja, z moim 12. miejscem na igrzyskach, do tego gro-
na nie należę. Zacząłem się bronić, że na igrzyskach biega 
światowa czołówka. Ale nie powiem, ta rozmowa dała mi 
w kość. W domu pożaliłem się nawet partnerce, obecnej żo-
nie. I dopiero następnego dnia rano doszedłem do wniosku, 
że może on miał rację. Realia mnie kopnęły, ale takie spoj-
rzenie z boku może być krokiem do przodu. Poczułem się 
silny, poczułem dużą motywację, że chcę należeć do grona 
najlepszych światowych lekkoatletów.

Medali przybyło i to z imprez rangi mistrzostw świata 
i Europy. A czy wiesz, że dziś w Internecie, na stronach 
sportowych, pojawiają się sondy z pytaniem „Czy Adam 
Kszczot zdobędzie medal na Igrzyskach Olimpijskich?”
Nie wiedziałem. To jestem bardzo ciekaw, jak kibice typują.

Ponad 90 proc. osób stawia, że będzie medal.
O! To dobry wynik. Narcystycznie powiem, że może ludzie 
wierzą w to nie tylko poprzez moje sukcesy sportowe, ale 
też dzięki mojemu pozytywnemu podejściu do życia.

A co sądzisz o modzie na bieganie?
Jest świetna i długo się nie skończy. Mam okazję obserwo-
wać ten trend w Hiszpanii. Tam zaczął się dużo wcześniej. 
I trwa. Bieganie to fajny, prosty i atrakcyjny sport. Dobre 
towarzystwo, a przy biegach wytrzymałościowych także 
endorfiny. To tzw. „szczęście biegacza”, którego doznajemy 
po biegu, jest niesamowite.

Adamie, dziękując za rozmowę proszę Cię jeszcze 
o ostatnią myśl, radę, dla nas, czytelników.
Proponuję zacząć od wprowadzenia zasady 2xP: Positive and 
Presence, czyli „Bądźmy pozytywni tu, gdzie jesteśmy”. l

Rozmawiała: Joanna Blewąska-Kołodziejczak
Zdjęcia: Izabela Urbaniak
Sesję zrealizowano w Hotelu Double Tree by Hilton



Ile dzieli nas od szczęścia? 

Czasami 3971 km, a czasami jeden krok. 

3971 km to odległość z Łodzi do Marrakeszu, 

a jeden krok to dystans, który trzeba pokonać, 

by robić to, co „w duszy gra”. Magdalena Wieczorek 

i Ewa Pankiewicz-Filipiuk spełniają swoje marzenia. 

Stworzyły niezwykłą, wnętrzarską markę NOMAD 

BUNGALOW, która korzenie ma w Maroku.

Czy to będzie opowieść o tym, jak dwie 
„nomadki” założyły biznes?
MAGDALENA: (śmiejąc się)… raczej 
o tym, jak wyruszyły w podróż. Pozna-
wanie świata to pierwsza i największa 
pasja. Wnętrzarstwo było na drugim 
miejscu, ale przejawiało się w dekoro-
waniu własnego domu oraz drobnych 
podpowiedziach stylizacyjnych podczas 
remontów u przyjaciół. NOMAD BUN-
GALOW to jednak nie projektowanie 
wnętrz. To kolekcjonowanie rzeczy, które 
mają własną historię. Każdy element jest 
unikatowy, wykonany ręcznie z najwięk-
szą dbałością o detale. Takie przedmioty 
„budują” klimat domu. Sprawiają, że na-
biera on niepowtarzalnego charakteru.

Kiedy więc podróż stała się sposobem 
na życie?
EWA: Kiedy zrozumiałyśmy, że nie tyl-
ko my zachwycamy się etnicznymi do-
datkami. Modern tribal, bo tak określa 
się ten styl, zawojował Skandynawię, 
Hiszpanię, Francję, Belgię, czy Austra-
lię. To aktualnie najsilniejszy trend wnę-
trzarski. Biały wełniany dywan w rąby – 
Beni Ouarin, obecny w każdym wnętrzu 
„skandi”, to chyba najbardziej rozpozna-
walny ambasador tego stylu. Fajne jest 
to, że nie trzeba urządzać całego domu 
w tym duchu. Czasem wystarczy jeden 
oryginalny dodatek. Wierzymy, że Polki 
też pokochają nasze kolekcje.

Maroko to kolor, a jaka jest kolekcja 
NOMAD BUNGALOW?
MAGDALENA: Niezmiennie wierzę, że 
mniej znaczy więcej. Cała kolekcja opie-
ra się na stonowanych, wyciszonych 
kolorach: białym, szarym, brązowym 
i czarnym. Jest w niej dużo materiałów 
naturalnych, tj. drewno, rafia, wełna, czy 
bawełna. Wszystko zachwyca jakością 
wykonania. W Maroko sztuka rzemiosła 
nie zanika. I to jest piękne. Super jest 
widzieć, że to nie masowa produkcja. 
A jeszcze lepiej jest wiedzieć, że kolek-
cje powstają z zachowaniem zasad „fair 
trade” (uczciwego handlu – przyp. red.). 
Tu nie ma mowy o polityce wielkich kon-
cernów. Znamy każdego z artystów, 
którzy wykonują nasze produkty. Wie-
my, że pieniądze, które trafiają do nich 

za ich pracę mają realne przełożenie na 
jakość życia ich rodzin. Ale to też widać. 
Jeśli coś jest robione z sercem, to prze-
kłada się to na projekt, a może w dobie 
masowej produkcji można nawet użyć 
zapomnianego już słowa „rękoDZIEŁO”.

Macie swoich faworytów w kolekcji? 
Powiedzmy, TOP 3?
MAGDALENA: Zdziwię Cię, jeśli po-
wiem, że uwielbiam każdy element 
kolekcji? OK, ale jeśli mam wybrać tyl-
ko trzy to: numer jeden to przepiękna 
ceramika Chabi Chic, której jesteśmy 
jedynym dystrybutorem na Polskę. 
Fantastycznie sprawdzi się w loftowych 
wnętrzach, przełamując industrialny 
charakter. Ceramika, to generalnie mój 
faworyt, ponieważ nic tak jak jedzenie 
nie łączy ludzi. W domu może nie być 
wielu rzeczy, ale stół, krzesła i talerze 
być muszą (śmiech). Zdjęcia Marie Be-
stide – „Marysia” jak nikt potrafi uchwy-
cić charakter czerwonego miasta. Do 
tego miałam ogromną frajdę móc ją po-
znać i zaprzyjaźnić się z nią. Na trzecim 
miejscu są lampy, a właściwie wyplatane 
abażury i miedziane lampiony. Te lam-
piony to moja obsesja.
EWA: Mój faworyt na liście to dywan 
vintage beni – miłość od pierwszego 
wejrzenia. Oryginalny „Beni” z historią 
to inwestycja, która zyskuje na war-
tości z roku na rok. Ostatnie sztuki na 
rynku – bo tych vintage nie zostało 
wiele – są masowo wykupywane przez 
Australijczyków, Amerykanów, Belgów, 
Francuzów, czy Skandynawów. Numer 
dwa to drewniane deski i akcesoria 
kuchenne. Obłędny zapach drewna, 
unikatowe kształty. Numer trzy – zgo-
dzę się z Magdaleną – to ceramika. Jest 
niezwykła, zdobiona złotem. Idealna do 
pierwszego domu, na prezent ślubny lub 
po prostu do kuchni, w której kocha się 
jeść i celebruje się posiłki. Dorzucam 
jeszcze koce pom-pom. To już cztery?

Warto postawić na własny biznes?
Nigdy nie jest zbyt daleko do naszych 
marzeń. Odwagi. W życiu. W biznesie. 
Warto wyruszyć w podróż tu i teraz. 
Takiego dnia, jak „jutro” nie ma przecież 
w kalendarzu.

www.nomadbungalow.com  nomadbungalow Fo
t. 
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Z natury jestem 
optymistą

Pradziadek ze strony matki trafił do Łodzi z Saksonii, pradziadek ze strony ojca pochodził 
z Grecji. Jego synowie to łodzianie w piątym pokoleniu. O swoim ukochanym mieście 
nie da powiedzieć złego słowa! Krzysztof Apostolidis w rozmowie z LIFE IN. Łódzkie 

opowiada o skomplikowanej historii swojej rodziny, biznesie i sposobach na wypoczynek.

LIFE IN. Łódzkie: Miłośnik Łodzi, przedsiębiorca, konsul 
– w której roli czuje się Pan najlepiej?
Krzysztof Apostolidis: Można być dobrym konsulem 
Królestwa Danii, kochając Łódź i szanując ludzi, z którymi 
się żyje oraz prowadzi biznes. Każda z tych ról jest inna, 
a jednocześnie na swój sposób fascynująca. Wszystkie się 
łączą i nie sposób wskazać tej najważniejszej, najciekaw-
szej czy najlepszej. Ale jest jeszcze jedna, najważniejsza 
rola, której Pan nie wymienił – szczęśliwego męża i ojca 
dwóch dorosłych synów.

Na ścianie Pana gabinetu wisi stara fotografia dawnej 
łódzkiej fabryki. Pamiątka rodzinna? Proszę opowiedzieć 
historię tego zdjęcia.
To kawałek historii mojej rodziny. Na tej fotografii nie fa-
bryka, lecz ludzie są najważniejsi. Jest na niej mój pradzia-
dek ze strony matki, Józef Reichelt, w gronie pracowników 
ówczesnych zakładów Geyera. Fabrykanci mieli zwyczaj 
robienia sobie pamiątkowych zdjęć ze współpracownika-
mi, na tle zakładu. Każdy dostawał je później w prezencie. 
Pradziadek pracował w tej fabryce przez wiele lat – naj-
pierw jako robotnik, później majster, a w końcu został kie-
rownikiem. W grudniu 1939 roku zwolniono go, ponieważ 
odmówił podpisania volkslisty. Poniósł za to najwyższą 
karę – został wywieziony do obozu koncentracyjnego i tam 
zamordowany. Podobny los spotkał zresztą Roberta Gey-
era, wnuka Ludwika, założyciela Białej Fabryki. Dziadek 
pochodził z Saksonii, ale zawsze czuł się Polakiem. Dziś 
jego nazwisko znajduje się na tablicy w Centralnym Mu-
zeum Włókiennictwa.

Czyli jest Pan łodzianinem z dziada pradziada?
Moja rodzina przyjechała do Łodzi pod koniec dziewiętna-
stego wieku. Synowie są łodzianami w piątym pokoleniu.

Zdradzi Pan, skąd w takim razie greckie nazwisko?
Wiąże się z nim inny dramatyczny rozdział historii mo-
jej rodziny. Otóż mój pradziadek, ze strony ojca, Tomasz 

Urbankowski, został zesłany na Syberię za udział w strajku 
i potyczce z rosyjskimi dragonami w 1905 roku w Pabia-
nicach. Cała rodzina została wsadzona do pociągu, który 
zatrzymał się dopiero na dworcu w Nowosybirsku. Tam 
musiała ułożyć sobie życie od nowa. Tam też moja babcia 
Eleonora poznała Jana Apostolidisa, z pochodzenia Greka, 
w którym się zakochała. Pobrali się i mieli dwoje dzieci. Jed-
nym z nich był mój tata Aleksander. Dziadek Jan zarabiał 
na utrzymanie rodziny, sprzedając owoce sprowadzane 
z Gruzji. Rosyjskie władze oskarżyły go o nielegalny handel 
i aresztowały. W obawie o bezpieczeństwo dzieci babcia 
postanowiła wrócić do Pabianic, tym bardziej że zbliżała 
się zawierucha wojenna. Dziadkowi, po wielu staraniach, 
udało się wyjść na wolność, ale musiał udać się do Grecji. 
Swoich najbliższych nigdy więcej nie zobaczył.

Jest Pan znany z tego, że o Łodzi nie da Pan powiedzieć 
złego słowa…
Całe moje życie i kariera zawodowa są związane z tym 
miastem. Pokochałem Łódź i nie wyobrażam sobie wypro-
wadzki stąd. Historia Łodzi, dramatyczna i fascynująca 
zarazem, jest też moją historią. Tu zaczęło się wszystko, co 
dla mnie ważne, więc jak mógłbym nie lubić Łodzi?

Musi Pan jednak przyznać, że nie każdy podziela ten 
zachwyt Łodzią. Dla niektórych jest brzydka i szara…
Jedni widzą szklankę do połowy pełną, inni pustą. Ja nale-
żę do pierwszej grupy, bo z natury jestem optymistą. Łódź 
już bardzo się zmieniła i wciąż zmienia. Nigdy w czasach 
powojennych nie przechodziła takiej metamorfozy jak 
obecnie. Wieloletnich zaległości nie da się jednak nadro-
bić w kilka czy kilkanaście lat, to oczywista oczywistość. 
Naturalnie, zawsze może być więcej, lepiej i skuteczniej, 
ale pozytywnych przemian naprawdę nie sposób nie za-
uważyć. Mam wielu znajomych i przyjaciół, którzy przy-
jeżdżają tutaj od czasu do czasu, nie są więc związani 
emocjonalnie z Łodzią i słyszę od nich słowa zachwytu 
nad jej przeobrażeniami.
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Jako honorowy konsul Królestwa Danii w Łodzi zna Pan 
dobrze Danię i Duńczyków. Zastanawiam się, dlaczego są 
uznawani za jeden z najszczęśliwszych narodów świata?
Długo by na ten temat mówić. Tak w wielkim skrócie: wy-
nika to zarówno z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje 
chociażby rozbudowany oraz sprawny system opieki spo-
łecznej, jak i cech narodowych. Duńczycy potrafią cieszyć 
się z małych przyjemności dnia codziennego, nie mają zbyt 
wygórowanych oczekiwań, bardzo dbają o więzi przyja-
cielskie i międzypokoleniowe oraz zachowanie równowagi 
między czasem wolnym i pracą. Są też pragmatykami. Jeśli 
już się do czegoś zabierają, to nie po to, aby coś zmieniać dla 
samej zmiany, tylko żeby płynęła z tego korzyść dla wszyst-
kich. Bo cechuje ich również silne poczucie wspólnoty. Sta-
nowią więc dobry przykład do naśladowania.

Zapytałem o to nie bez powodu. Nie odnosi Pan 
wrażenia, że nam, łodzianom, przydałoby się więcej 
optymizmu, a mniej malkontenctwa?
Nie zauważam malkontenctwa w łodzianach. Może dlatego, 
że obracam się w kręgu osób pozytywnie nastawionych i do 
miasta, i do ludzi. Tacy są moi najbliżsi przyjaciele.

Wracając do Łodzi: podobno szczególnie bliska jest panu 
Ruda Pabianicka. Dlaczego?
Tu się urodziłem, spędziłem dzieciństwo i młodość. Tutaj 
jest dom, który od pokoleń należy do mojej rodziny. Takie 
miejsca są chyba każdemu szczególnie bliskie.

Na studia wyjechał Pan jednak do Warszawy…
Moja rodzina prowadziła gospodarstwo ogrodnicze, w któ-
rym hodowała kwiaty i warzywa. Dla rodziców było oczywi-
ste, że kiedyś je przejmę. Od dziecka angażowali mnie do róż-
nych prac. Studia rolnicze stanowiły więc niejako naturalny 
wybór, a ponieważ na łódzkich uczelniach nie było kierun-
ku o takim profilu, zdecydowałem się na Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był to wspaniały 
okres w moim życiu, bo poznałem tam fantastycznych lu-
dzi. Jednym z naszych wykładowców był profesor Szczepan 
Pieniążek, światowej sławy sadownik. W dużej mierze dzię-
ki niemu SGGW stała się już wtedy, w latach 80., uczelnią 
otwartą na Zachód. I pracownicy naukowi, i studenci mogli 
wyjeżdżać na stypendia do państw zachodnich. Sam spędzi-
łem pół roku na stypendium w Holandii.

Po powrocie do Łodzi chciał się Pan zająć ogrodnictwem?
To nie była kwestia wyboru. Rodzice przekazali mi go-
spodarstwo i musiałem działać. Wkrótce po studiach, 
w 1986 roku, udało się uzyskać koncesję i zaczęliśmy eks-
portować kwiaty do Szwecji. Przez trzy lata, co tydzień, 
wsiadałem do wyładowanej kwiatami ciężarówki-chłod-
ni i ruszałem do Świnoujścia na prom. Biznes kręcił się 
znakomicie mniej więcej do 1993 roku, kiedy to sprzedaż 
kwiatów przestała się opłacać. Tańszy był import z Holan-
dii niż uprawianie ich w Polsce. Nie pozostało nam nic 
innego, jak podjęcie decyzji o wygaszeniu działalności 
ogrodniczej i zajęcie się inną branżą.

Był Pan jednym z pierwszych łodzian, którzy 
zainwestowali w rewitalizację miasta. Pamiętam, że kiedy 

pierwszy raz zajrzałem na podwórko kamienicy przy 
Piotrkowskiej 89, byłem mile zaskoczony. Ładnie tam jest.
Miło to słyszeć. Przywiązuję dużą wagę do estetyki. Zale-
żało mi na stworzeniu reprezentacyjnego i przyjaznego 
miejsca, do którego przychodzi się z przyjemnością i sym-
patycznie spędza w nim czas. Gruntowna odnowa ponad 
stuletniej kamienicy była dużym wyzwaniem, zwłaszcza 
że została przeprowadzona bez kredytów bankowych, za 
własne pieniądze. Tym większa satysfakcja, że udało się 
dołożyć swoją cegiełkę do rewitalizacji Łodzi, która teraz 
nabiera rozpędu, co bardzo mnie cieszy.

Wielu łodzianom kojarzy się Pan z winiarskim biznesem. 
Jak to się zaczęło?
Na początku lat 90. zaczęliśmy importować do Polski wina 
z wyższej półki, które wtedy były u nas praktycznie niedo-
stępne. Polacy mieli mgliste pojęcie o kulturze picia wina, 
w sklepach królowały bułgarska Sophia i Ciociosan. Po-
czątki winiarskiego biznesu nie były usłane różami. Nie 
obeszło się bez kredytu, zaciągniętego pod zastaw domu. 
Okazało się, że niezwykle trudno odmienić przyzwyczaje-
nia rodaków, które są podobno drugą naturą człowieka. Na 
szczęście, metodą drobnych kroczków, zaczęło się to uda-
wać. Oczywiście, wciąż daleko nam pod tym względem do 
Francuzów czy Włochów, ale Polacy stają się coraz bardziej 
otwarci na nowości, szukają innych smaków i aromatów, 
coraz chętniej sięgają po wina nie tylko z europejskich win-
nic, ale i z odległych zakątków świata. A firma Partner Cen-
ter trafiła do ścisłej czołówki krajowych importerów win.

Uchodzi Pan za konesera win. Jakie lubi Pan najbardziej?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Wino 
to kwintesencja różnorodności, nie ma dwóch identycz-
nych. Z jednej strony mam swoje ulubione z tak zwane-
go Starego Świata – francuskie, hiszpańskie czy włoskie, 
z drugiej – jest mnóstwo wspaniałych win spoza Europy, 
choćby australijskich, chilijskich czy argentyńskich.

Nie myślał Pan nigdy o pracy etatowej? W końcu to 
łatwiejszy kawałek chleba.
Nigdy. Chyba nikt, kto zacznie pracować na własny ra-
chunek, stanie się panem swojego czasu i osiągnie nawet 
niewielki sukces, nie pomyśli o porzuceniu tego. Gdy ktoś 
prosi mnie o radę: własny biznes czy praca w korporacji, 
zawsze doradzam samodzielność.

Pana firmy wybudowały też nowoczesny biurowiec, 
centrum logistyczne i handlowo-rozrywkowe. Jak 

Chyba nikt, kto zacznie pracować 
na własny rachunek, stanie się panem 

swojego czasu i osiągnie nawet niewielki 
sukces, nie pomyśli o porzuceniu 
tego. Gdy ktoś prosi mnie o radę: 

własny biznes czy praca w korporacji, 
zawsze doradzam samodzielność

wygląda dzień łódzkiego przedsiębiorcy, prowadzącego 
tak rozległe interesy? Praca od świtu do nocy?
Wstaję dość wcześnie, po śniadaniu wyjeżdżam do pracy, 
w której spędzam dziesięć, a czasami kilkanaście godzin. 
Przedsiębiorcą jest się jednak przez całą dobę. Niekiedy 
w środku nocy przychodzą mi do głowy jakieś nowe po-
mysły, więc siadam przy komputerze i pracuję.

To kiedy znajduje Pan czas na odpoczynek, dla rodziny?
Znajduję, ponieważ trzeba odpoczywać, to kwestia dobrej 
organizacji czasu. Synowie już są dorośli, żyją swoim ży-
ciem. Wspólnie z żoną, która jest moją miłością od czasów 
licealnych, staramy się spędzać wolny czas aktywnie. Lubi-
my podróże, latem wyprawiamy się na długie wycieczki ro-
werowe, uczestniczymy w życiu kulturalnym oraz, oczywi-
ście, towarzyskim, bo mamy wielu znajomych i przyjaciół.

Czytałem, że jest Pan człowiekiem wielu pasji.

To prawda, przy czym miałem rozmaite pasje na różnych eta-
pach mojego życia. Uprawiałem wspinaczkę wysokogórską, 
windsurfing, narciarstwo zjazdowe i biegowe, woltyżerkę, 
brałem udział w maratonach i rajdach sprawnościowych…

Co teraz Pana pasjonuje?
Postanowiliśmy z żoną nauczyć się gry w golfa. Przez wiele 
lat nawet nie próbowałem, bo uważałem to za nudziarstwo 
i zajęcie dla starszych ludzi. Dziś, może dlatego, że do naj-
młodszych już nie należę, golf stał się dla mnie kapitalną roz-
rywką. Uważam, że to fenomenalny sport, który pozwala się 
zrelaksować, doskonale wpływa na zdrowie i samopoczucie.

Przed nami święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czego 
życzy Pan łodzianom?
Żeby byli szczęśliwi! l

Rozmawiał Robert Sakowski
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LIFE IN. Łódzkie: Niektórzy biorą się za biznes, bo nie 
lubią pracy od do, inni próbują w ten sposób udowodnić 
światu, że są coś warci, jeszcze inni traktują biznes jak 
wyzwanie. A u Pani skąd wziął się pomysł na to, aby 
zawodowo zająć się projektowaniem strojów, stylizacją 
okien i wnętrz?
Anna Łosowska: To nie był pomysł, który wpadł mi które-
goś dnia, nagle, do głowy. To bardziej był proces dorastania 
do pomysłu. Już jako dziecko wymyślałam nieskompliko-
wane projekty, później przyszedł czas na trochę większe 
i bardziej złożone realizacje. Nikt mnie do tego nie zmu-
szał ani nie namawiał, bo nikt z najbliższej rodziny nie 
potrafił projektować ubrań, robić stylizacji okien i wnętrz 
domów. Rodzice zajmowali się ekonomią, biznesem, a moja 
wyobraźnia zawsze ciągnęła mnie do materiałów, tkanin 
i projektowania. Fascynowało mnie zawsze to, co można 
zrobić z materiału, jak można dzięki niemu zmienić wy-
gląd mieszkania, ocieplić i sprawić, by stało się wyjątkowe. 
W jakimś momencie sama zdecydowałam, co chcę w życiu 
robić. Zauważyłam, że mam ku temu zdolności, a wyobraź-
nia pozwala mi tworzyć oryginalne projekty. I tak coś, co 

było jedynie pasją, stało się biznesem. Jest takie powie-
dzenie, że najlepiej zrobić biznes ze swojej pasji, bo wtedy 
w pracy nie spędza się nawet chwili. Ja tak właśnie mam.

I została Pani artystką od pięknych wnętrz, tak mówią 
ci, którzy znają zrealizowane przez Panią projekty 
i znają Panią.
To miłe. Skoro tak mówią, to znaczy, że moja praca ma sens. 
Zwykle doceniamy to, co pozwala nam się dobrze poczuć, nie 
męczy i jest estetyczne, a czasem piękne. Zawsze wsłuchuję się 
w potrzeby tych, dla których tworzę, a później realizuję swo-
je pomysły. Klientom nigdy nie narzucam rozwiązań, zawsze 
z nimi rozmawiam przed podjęciem pracy nad projektem, 
chcę wyczuć w jakim otoczeniu chcą mieszkać, co chcą mieć na 
ścianach, jakie meble będą dla nich najlepsze, jak ubrać okna…

Co Panią prowadzi do sukcesu w biznesie?
Ludzie! Nawet najlepszy pomysł nie zrealizuje się bez wy-
sokiej klasy specjalistów i osób z wybitnymi umiejętno-
ściami. Warto po nich sięgać, choć czasami są wymagają-
cy, drodzy i trudni we współpracy. Ale w biznesie jedna 

Biznes z pasji
O tym, jak pasja może stać się sposobem na życie, o realizacji 

wyjątkowych projektów i o kompromisach, od których nie warto uciekać, 
opowiada Anna Łosowska, projektantka zajmująca się profesjonalną 

dekoracją domów, mieszkań i firm, właścicielka firmy Anbert.

rzecz jest bezdyskusyjna – nikt, nigdy nie zrobi tyle sam, 
ile może zrobić zespół. W działalności prowadzonej prze-
ze mnie, każdy z moich współpracowników ma wybitne 
osiągnięcia i jest indywidualistą, ale dopiero razem two-
rzymy naprawdę wyjątkowy zespół.

Co więcej?
Chyba jeszcze tylko to, że trzeba lubić to, co się robi, ina-
czej praca traci sens.

Oferta Pani firmy nie należy do najtańszych…
Do najdroższych też nie, ale przecież nie tworzę dla taniej 
sieci, a naszą konkurencją nie są markety budowlane. Pro-
jekty, które oferujemy klientom są wyjątkowe. Używamy 
materiałów o wysokiej jakości i mamy fachowców z ogrom-
ną wiedzą i umiejętnościami. To wszystko musi kosztować.

Mówi Pani o fachowcach, z którymi współpracuje. Kim są?
Zuzanna Markiewicz to wybitna projektantka ubioru oraz 
kostiumów filmowych i teatralnych. Projektowaniem 
wnętrz zajmują się Joanna Sokołowska i Monika Gołdyn, 
która jest także znawczynią włoskiego designu. Z kolei Do-
rota Kolaszyńska-Kruszyńska jest specjalistką od wystroju 
i aranżacji wnętrz publicznych i prywatnych. Są jeszcze 
krawcowe i modystki. Długo zajęłoby wymienianie wszyst-
kich osób, z którymi mam przyjemność współpracować.

Anbert, to obecnie trzy salony – dwa w Aleksandrowie 
i jeden w Poddębicach. Planuje Pani otwarcie kolejnych? 
Może w Łodzi albo w Warszawie?
Nie jestem przekonana do otwierania salonu w Łodzi. Anbert 
jest firmą o ugruntowanej marce, znaną również w Łodzi 
i żadna z zainteresowanych osób nie ma problemu z trafie-
niem do nas. Z kolei salon w Warszawie byłby przedsięwzię-
ciem dość skomplikowanym. Musiałabym tam znaleźć ta-
kich samych fachowców, jakich mam tutaj, bo przecież ten 
sam zespół nie jest w stanie realizować projektów tu i tam. 
No i sama też musiałabym spędzać dużo czasu w Warszawie, 
bo nie da się projektować na odległość. A gdzie czas na życie 
rodzinne, na realizowanie swoich pasji…?

Firma Anbert to także projekty artystyczne. Wasze 
tkaniny zostały wykorzystane przy tworzeniu kostiumów 
do „Rigoletta”, wystawianego w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Nie tylko do „Rigoletta”, ale również stroje do „Les Miserab-
les” uszyte zostały z naszych tkanin. Zaprojektowała je Zu-
zanna Markiewicz, z którą – jak już wspomniałam – mam 
przyjemność współpracować. Dlatego nie można mówić, że 
to nasze projekty, bo wygląd strojów jest jej zasługą. Myśmy 
tylko dostarczyli tkaniny. Za to wspólnie z Zuzanną projek-
tujemy i realizujemy wyjątkowe stroje dla kobiet. Jest to ni-
szowa działalność, bo trudno nam konkurować z galeriami 
handlowymi, gdzie sukienkę można kupić za 200 czy 300 
złotych, ale nasze klientki są bardzo zadowolone.

Które ze zrealizowanych projektów dały Pani najwięcej 
satysfakcji?
Nie chcę mówić o jakiejś jednej konkretnej realizacji. Zre-
alizowałam wiele projektów: restauracji, domów prywat-
nych i miejsc publicznych, jak choćby salę balową Akademii 

Muzycznej w Łodzi. Robiłam realizacje dla bardzo znanych 
i mniej znanych osób, ale za każdym razem największą sa-
tysfakcją było dla mnie ich zadowolenie.

Słynie Pani z tego, że doskonale łączy tkaniny 
z wnętrzem domu.
Tkaniny we wnętrzu – zasłony, firany, tapicerowane me-
ble, ściany przykryte materiałem – to jest jedna trzecia 
wyposażenia domu. To coś, co nadaje pomieszczeniom 
charakter. Bez tkanin wnętrze domu jest zimne i puste. Ja 
takich nie projektuję.

Można znaleźć kompromis między własnym stylem 
a oczekiwaniami klienta?
Są projektanci, którzy podchodzą do tematu bardzo pryncy-
pialnie i jeżeli klient nie akceptuje zaproponowanego projek-
tu, chce poprawek, to nie zgadzają się na to. U mnie jest ina-
czej. Uważam, że klient zawsze ma prawo decydować o tym, 
jak ma wyglądać miejsce, w którym będzie mieszkać. Nie 
można wymagać, by akceptował wszystkie zaproponowane 
rozwiązania, nawet te, które mu się nie podobają. Z klientem 
należy rozmawiać, wsłuchiwać się w jego potrzeby, tłuma-
czyć dlaczego chcemy, żeby pewne rozwiązania wyglądały 
tak, a inne inaczej i przekonywać. Jeżeli jednak chce coś 
zmienić, to należy mu zaproponować inne rozwiązanie.

Potrafi Pani pójść na kompromis i przyjąć uwagi klienta?
Nie mam z tym problemu. W biznesie, tak samo zresztą jak 
w życiu, kompromisy są bardzo istotne. Można się upierać 
przy swoich pomysłach, próbować narzucać je klientom, ale 
to nie jest dobra droga. Przecież to oni będą tam mieszkać.

Jak przekonać klienta do tego, żeby skorzystał z usług 
dekoratora wnętrz?
Najlepiej przekonują zrealizowane projekty i zadowoleni 
klienci, którzy polecają mnie swoim znajomym. Rekomen-
dacje i polecenia, to w moim przypadku najlepsza promocja.

W zespole Anbert jest wiele znakomitych fachowców – 
architektki, projektantki wnętrz, ubiorów, dekoratorki, 
krawcowe. Same kobiety…
To prawda, tworzymy wyjątkowy babski team. Może 
trochę uogólnię, ale wydaje mi się, że mężczyźni mają 
większą wyobraźnię techniczną – potrafią zaprojektować 
i zbudować dom. Z kolei w zakresie aranżacji wnętrz zde-
cydowanie lepsze są kobiety. Może dlatego, że jesteśmy 
bardziej ciepłe i wrażliwsze na piękno...?

Lubi Pani podróże. Czy inspiracje przywiezione z dalekich 
krajów przekładają się na późniejszą pracę?

W biznesie, tak samo zresztą jak 
w życiu, kompromisy są bardzo 

istotne. Można się upierać przy swoich 
pomysłach, próbować narzucać je 
klientom, ale to nie jest dobra droga
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Od lat podróżuje po świecie. W ten sposób odpoczywam, ale 
też przywożę informacje o najnowszych trendach, którymi 
staram się inspirować klientów. W realizowanych projek-
tach ważne jest to, żeby były one spójne, w jednej estetyce i pa-
sowały do otoczenia. Czasami warto lekko pomieszać style, 
ale nie należy z tym przesadzać, bo to od razu będzie widać.

Są klienci, którzy chcą mieć w domu każde 
pomieszczenie w innym stylu?
No jasne. Nie tak dawno wykańczaliśmy dom, którego 
właściciel chciał mieć część w stylu marokańskim, inną 
w stylu „ziemi obiecanej”, a sypialnię w stylu amerykań-
skim. Jak chciał, tak zrobiliśmy.

Nie tylko projektuje Pani wnętrza domów, Pani je 
również buduje…
Nie przesadzajmy, na razie tylko jeden. Kupiłam działkę 
w Aleksandrowie Łódzkim, na której stał kiedyś dom tkacza. 
Warunkiem pozwalającym wybudować tam nowy budynek 
było to, że będzie on nawiązywał swoim wyglądem do po-
przedniego. To było trudne przedsięwzięcie, ale doskonała 
architekt Monika Wojnarowska z pracowni Draft znakomi-
cie sobie z nim poradziła. Dziś to wizytówka Aleksandrowa.

Kim jest Everest?
Everest to koń ujeżdżeniowy rasy SP – szlachetnej półkrwi. 
Jest wicemistrzem województwa łódzkiego w ujeżdżaniu. 
Duże, silne i piękne zwierzę, z którym trenuję jazdę kon-
ną. Mam też Edycję, młodą klacz przygotowywaną do sko-
ków, ale jeszcze jest za młoda i niegotowa pod siodło.

Jazda konna, to Pani największa pasja?
To moja najnowsza pasja. Jeżdżę konno od dwóch lat, tre-
nuję pod okiem dwóch pań – Katarzyny Sabitov i Ilony Ja-
nas i jestem w trakcie robienia licencji jeździeckiej. Chcę 
występować w zawodach jeździeckich. Uwielbiam rajdy 
jeździeckie – pędzić przez las albo polną drogą – to coś 
niezapomnianego. Ostatnio byłam na rajdzie w Maroko. 
Jazda przez pustynię sprawiła mi ogromną przyjemność, 
do dziś jestem pod wrażeniem tej przygody.

Jeździectwo to najnowsza pasja. A co było wcześniej?
Było i wciąż jest, sztuka nowoczesna – modernizm, sztuka 
niefi guratywna, czyli abstrakcja polska i nie tylko. By-
wam na wystawach, spotykam się z artystami, od których 
kupuję obrazy, uczestniczę w aukcjach.

Czy pasje pomagają Pani w prowadzeniu biznesu?
Na pewno nie przeszkadzają. l

Rozmawiał Robert Sakowski

Anbert
Aleksandrów Łódzki
ul. Wojska Polskiego 164
tel./faks: 42 276 51 39
tel.: 501 084 292
e-mail: anbert@anbert.pl
www.anbert.plFo
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LIFE IN. Łódzkie: Wiem, że jest Pani bardzo skuteczna 
i oferuje niestandardowe podejście do finansów.
Nadia Goszczyńska: Postawiliśmy proces księgowy na 
głowie. Analizujemy go odpowiadając na pytania: na czym 
firma najwięcej zarabia, który klient przynosi największy 
zysk, które obszary należy poprawić, by zysk był jeszcze 
większy. Przygotowujemy prognozy podatkowe na ostatni 
dzień miesiąca. Wykonujemy pracę, która w dużych fir-
mach leży w zakresie działu controllingu.

Przełom roku, to gorący okres. Trzeba przygotować bilans 
firmy, zaproponować budżet na następny rok i podjąć 
wiele decyzji. W jaki sposób może Pani w tym pomóc?
Większość firm jest przyzwyczajona do patrzenia na finan-
se w cyklu styczeń-grudzień, tymczasem budżet może być 
przygotowany na dowolny okres. Ważne, by uwzględniał pe-
łen cykl sezonowości. Przygotowując budżet koncentrujemy 
się na planach rozwojowych mikro, małych i średnich firm, 
bo do takich kierujemy nasze usługi. Tworzymy budżety 
dające odpowiedź na pytania: Czy mogę zatrudnić jeszcze 
jedną osobę? Co się stanie z zyskiem, gdy dostawca podniesie 
ceny? Jakie podwyżki pensji pracowników utrzymają zysk 
na zadowalającym poziomie? Budżet to przede wszystkim 
prezentacja przychodów, kosztów i zysków pod kątem proce-
sów, faz przygotowania produktu. Namierzamy wąskie gar-
dła i obszary do optymalizacji. Każdy budżet jest inny, od-
powiada na potrzeby konkretnej firmy. Jest szyty na miarę.

Firmy nie boją się wpuszczać do siebie osoby z zewnątrz, 
która będzie „grzebała” w ich finansach i organizacji?
Na początku miałam pewne obawy z tym związane. Na szczę-
ście rzeczywistość szybko je zweryfikowała. Pracujemy z fir-
mami, które wiedzą, że przeglądanie finansów firmy nie jest 
jednoznaczne z zaglądaniem do kieszeni jej właściciela.

Optymalizacja kosztów, to taki klucz do tego, żeby 
zwalniać pracowników, czy rzeczywiście da się 
zoptymalizować działanie firmy bez zwolnień?
Cięcie kosztów a optymalizacja to dwa różne zagadnienia. 
Zwykle, gdy przedsiębiorca ma nóż na gardle, tnie koszty 
np. zwalniając pracowników, co przekłada się na zysk krót-
koterminowy, bo okrojony zespół nie wygeneruje wyższe-
go przychodu. Zaczyna się równia pochyła. Optymalizacja 
procesów natomiast to usuwanie niepotrzebnych działań, 
a następnie automatyzacja procesów. Przekłada się to na 
szybsze wykonywanie zadań przez zespół i pośrednio skut-
kuje większym zadowoleniem z pracy. Optymalizacja to 

O tym, jak ważny w finansach 
firmy jest każdy element i co zrobić, 
by spać spokojnie ze świadomością, 
że każda złotówka została dobrze 
zagospodarowana rozmawiamy 

z Nadią Goszczyńską, zewnętrznym 
dyrektorem finansowym, 
właścicielką firmy NELKO.

Meblowanie 
finansów
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także przygotowanie symulacji cen nowych produktów czy 
wsparcie w zakupie samochodów służbowych tak, by klient 
był zaangażowany w jak najmniejszym stopniu. Kładzie-
my nacisk na optymalizację czasu pracy właściciela, który 
w małej firmie sam wykonuje sporą część zadań operacyj-
nych. Po spisaniu poprawionych procesów osoby wchodzące 
do firmy szybciej się wdrażają, a zespół przejmuje zadania, 
które do tej pory wykonywał właściciel. Dzięki temu zespół 
działa efektywniej, a właściciel zyskuje czas na rozwój firmy 
i podtrzymywanie relacji z klientami.

Czy osoba z zewnątrz potrafi bardziej obiektywnie 
i rzetelnie ocenić sytuację finansową, procedury, które nie 
zawsze sprzyjają efektywności oraz inne niuanse firmy?
Dzięki świeżemu spojrzeniu i braku zależności nie ulega-
my rutynie. Dostrzegamy detale. Możemy otwarcie zapytać 
po co firma wytwarza sto produktów skoro połowa z nich 
jest nierentowna. Patrzymy na procesy z punktu widzenia 
zysku, nie ulegamy emocjom. Dla nas są to rzędy cyfr, które 
mają w procesie złożyć się na jedno – zysk firmy, by ta mo-
gła dalej się rozwijać.

Rozumiem, że oprócz analizy sytuacji firmy może Pani 
przygotować plan działań i wdrożyć go?
Dane opracowujemy w naszym systemie finansowym klasy 
ERP, zatem klient nie musi inwestować własnych środków, 
lecz analiza danych, to punkt wyjścia. W jednej firmie zaj-
mujemy się optymalizacją kosztów pracowniczych, w innej 
wspieramy właściciela w wyjściu z zadań operacyjnych i bu-
dowie organizacji turkusowej, w kolejnej piszemy procedu-
ry i automatyzujemy excele, by zamiast wielu tabel i kilku 
godzin pracy zespół poświęcał kilkanaście minut w jednej 
tabeli. To są czasami drobne rzeczy, które zsumowane dają 
konkretne oszczędności. Optymalizacja to proces i zapew-
niam, że takie podejście sprawdza się w praktyce.

Jak przygotowujecie i wdrażacie optymalizację?
Słuchamy potrzeb klienta. Każda firma jest inna, zatem 
nie ma szablonów, które można ślepo powtarzać. Po wspól-
nym wybraniu obszaru do optymalizacji opracowujemy 
warianty, obliczamy koszty wdrożenia, zyski, ryzyka, a po 
podjęciu decyzji przez właściciela zabieramy się do pracy.

Jeśli w trakcie audytu widzi Pani, że największym 
problemem firmy jest niekompetencja osób 
odpowiadających za finanse czy brak fachowców, to ...
W firmach, z którymi pracujemy, księgowość jest zwykle 
prowadzona przez biuro rachunkowe, które z firmą kon-
taktuje się dwa razy: odbierając dokumenty i informując 
o wysokości obliczonego podatku. Trudno, by biuro było 
zaangażowane w poprawę procesów firmy. Mamy inne, 
uzupełniające się role do spełnienia. Nie weryfikujemy 
poprawności dokonanych księgowań, choć w trakcie przy-
gotowywania diagnozy sytuacji firmy zdarzało nam się 
wychwycić błędy, głównie dzięki autorskiemu programo-
wi, w którym otrzymujemy pełne dane finansowe z księ-
gi przychodów i rozchodów. To szansa na wyciągnięcie 
pierwszych wniosków na temat firmy, obliczenia wskaź-
ników finansowych, uświadomienia jak ważnym jest pa-
trzenie na te dane. Dziś firma może nie być zainteresowana 

Słuchamy potrzeb klienta. Każda firma 
jest inna, zatem nie ma szablonów, 

które można ślepo powtarzać

finansowaniem zewnętrznym, jednak za rok, czy dwa, gdy 
zgłosi się do banku, ten będzie analizował dane firmy na-
wet sprzed kilku lat. Lepiej się zawczasu na to przygotować. 
Właściciele firm oczekują dziś od osób zajmujących się fi-
nansami inicjatywy w zakresie zmieniających się przepi-
sów podatkowych, przedstawianiu zmian bez żargonu oraz 
omawianiu różnych scenariuszy zanim podejmą decyzje.

Jakie problemy w zarządzaniu finansami dostrzega Pani 
u naszych menedżerów, właścicieli firm?
Firmy, z którymi współpracujemy, mają od pół do około 30 
milionów rocznego przychodu netto. Do pewnego momentu 
swojego rozwoju opierają się na świetnym pomyśle, intuicji 
założyciela, modzie – wtedy działają siłą rozpędu. Nie mają 
jasnych procedur, bo firma jest mała. Gdy firma chce wejść na 
wyższy poziom, zaczynają się problemy, właściciel jest prze-
męczony, pracuje na kilku etatach we własnej firmie i zaczyna 
się gubić, brakuje mu energii na kolejne wyzwania i czasu na 
uporządkowanie działań w firmie. Nierzadko widzimy też, że 
zarządzanie właściciela kończy się na przygotowaniu danych 
przed oddaniem faktur do księgowości, ale brakuje już czasu 
na analizę tych danych, wyciąganie wniosków i wprowadza-
nie zmian. Są też właściciele, którzy nic nie weryfikują i budzą 
się dopiero wtedy, kiedy firma jest na minusie.

Dołączy Pani do nielicznego grona polskich ekspertów 
finansowych, posiadających międzynarodowy certyfikat 
rachunkowości zarządczej CIMA. Co daje ten certyfikat?
To jest najbardziej prestiżowa certyfikacja z rachunkowo-
ści zarządczej, która w przeciwieństwie do kursów księgo-
wych uczy strategicznego spojrzenia na finanse. Patrzymy 
na finanse przez pryzmat zysku firmy w ujęciu średnio 
– i długoterminowym.

„Mam projektowe podejście do pracy”, tak mówi Pani 
o sobie. Co to znaczy?
Wszystko nad czym pracujemy, dzielimy na odcinki. Każdy 
z nich ma cel, datę, mierniki oceny, obliczone zyski z wdro-
żenia. Klienci nie oczekują miłych pogawędek i raportów na 
kilka stron, na zasadzie warto by rozważyć, tylko konkret-
nych, namacalnych efektów finansowych naszej współpra-
cy. I to od nas otrzymują. Nie koncentrujemy się na zwiększa-
niu przychodów, tylko na zwiększaniu zysku. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Nelko
Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. 577 410 710
biuro@nelko.pl
www.nelko.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Co:Spot to nowe miejsce na łódzkiej 
mapie … i tu mam problem z dookreśleniem tej nowej 
przestrzeni. Czy mógłby Pan ją scharakteryzować?
Radosław Szwugier: Świat się zmienia, a ludzie oczekują 
od życia czegoś więcej niż wyłącznie wolnych weekendów 
i wakacji. Chcą, aby praca sprawiała im przyjemność i dawała 
satysfakcję, dlatego stworzyliśmy taką przestrzeń jak Co:Spot 
– miejsce, w którym oferujemy biura, które rosną wraz z roz-
wojem firmy i coworking, który jest taką wisienką na torcie.

Dlaczego?
W tradycyjnym biurze siedzimy zamknięci w swojej prze-
strzeni, a z sąsiadami z pokoju obok, może co jakiś czas spo-
tkamy się w kuchni, pod warunkiem, że jest dostępna dla 
wszystkich. Coworking to open space, czyli otwarta prze-
strzeń, gdzie możemy usiąść, porozmawiać, odbyć mniej 
formalne spotkanie, to taki centralny punkt, serce tej prze-
strzeni, którą tworzymy przy ulicy Zachodniej 70.

Wielu z nas słyszało już o coworkingu, ale czy rozumiemy 
jego prawdziwą naturę?
Coworking to jest społeczność, to łączenie się biznesu i idei, 
zapału młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek i przedsię-
biorców, którzy już na nim działają od pewnego czasu. To też 
odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia, które zaczyna 
funkcjonować w biznesie, które musi mieć do pracy świet-

ną przestrzeń, miejsce relaksu i kontakt z innymi osobami. 
Świat się zmienia, przestrzeń do pracy również. Pokolenie 
millenialsów nie lubi czekać, chce wszystko od razu i to w jak 
najlepszym standardzie, dlatego nie czekaliśmy dziesięć lat, 
by postawić u nas, przy Zachodniej 70, malucha, stoi w cen-
tralnym punkcie przestrzeni wspólnej i służy jako budka te-
lefoniczna lub po prostu miejsce do pracy. Kto powiedział, że 
trzeba pracować przy biurku.

No właśnie, miłośników coworkingu przybywa z każdym 
rokiem. W ciągu ostatnich lat liczba biur coworkingowych 
na świecie wzrosła o 400 procent. Dlaczego?
Coworking narodził się 10 lat temu w USA, na strychu jed-
nego z domów, gdzie raz w tygodniu spotykali się ludzie, by 
wspólnie popracować. Od tego czasu prężnie się rozwija, 
o czym świadczą wskazane liczby. Dlaczego? Bo społecz-
ność, którą oferuje, napędza nas do pracy. Pokolenie mille-
nialsów, które od jakiegoś czasu wchodzi na rynek pracy, nie 
chce siedzieć w zamkniętych biurach, a jeśli już to tylko, gdy 
wykonuje pracę odtwórczą. Do pracy twórczej potrzebna 
jest przestrzeń coworkingowa, gdzie można usiąść, poleżeć, 
porozmawiać z innymi przedsiębiorcami, którzy w każdym 
momencie służy swoją radą i mogą polecić nas swoim kon-
trahentom. Ten networking to taka wartość dodana, której 
nie znajdziemy w tradycyjnym biurze, dlatego ciągnie nas 
do takich przestrzeni. W samym Berlinie działa już ponad 

Co:Spot tętniący życiem
Coworking daje bardzo dużo możliwości. To nie tylko wspólne 

wynajmowanie biura, ale tworzenie społeczności oraz budowanie 
więzi zarówno tych biznesowych, jak i międzyludzkich – mówi 

Radosław Szwugier, co-founder w Co:Spot office & coworking.
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300 coworkingów, tyle ile na razie w całej Polsce łącznie. 
W Łodzi przestrzeni posługujących się tą nazwą zarejestro-
wanych jest 14, ale zwykle są to pokoje, w których znajdu-
je się kilka biurek na wynajem, bez powierzchni wspólnej, 
w której można spędzać czas.

Szybko znaleźliście chętnych do pracy w Co:Spocie?
W trzy tygodnie od startu mamy skomercjalizowaną całą 
przestrzeń, od biurek w przestrzeni coworkingowej, po-
przez biurka dedykowane, gdzie jest strefa pracy cichej, 
którą nazwaliśmy biblioteką, po biura wynajmowane 
przez firmy. U nas biuro naszego kontrahenta może rosnąć 
wraz z rozwojem firmy, bo zaplanowane mamy kolejne 
inwestycje. Na przełomie stycznia i lutego o kolejne 1000 
mkw. poszerzamy powierzchnię przy ulicy Zachodniej 70, 
gdzie w sumie będziemy mieli do zaoferowania 200 biurek, 
teraz mamy 45, kolejna lokalizacja to Piotrkowska 136, któ-
ra dostępna będzie na przełomie marca i kwietnia, Łagiew-
nicka w okolicach czerwca i pod koniec roku Widzew.

Skąd taka ekspansja?
Nie ukrywam, że po ciepłym przyjęciu pierwszej oferowa-
nej przez nas powierzchni, dużo podmiotów, chce z nami 
współpracować. Od początku zakładaliśmy też tworzenie 
przestrzeni do pracy w różnych punktach miasta, tak by 
każdy miał jak najbliżej do pracy. Dziś mamy rynek pra-
cownika. Oprócz wynagrodzenia ważne jest miejsce pracy 
i jego odległość od domu. Mając przestrzenie w różnych czę-
ściach miasta nasi kontrahenci mogą spotykać się ze swo-
imi klientami tam, gdzie będzie im bliżej, mogą mieć filie 
biznesu, w których pracować będą ich pracownicy, a głów-
ne biuro mieścić się będzie na przykład przy Zachodniej 70.

Według ostatnich szacunków amerykańskich badaczy 
do 2020 roku ponad 40 procent aktywnych zawodowo 
osób będzie freelancerami. Czy to oznacza, że przed 
coworkingiem świetlana przyszłość?
Myślę, że tak. Niektórym trudno pracować w domu, jest 
tam za dużo tzw. rozpraszaczy, więc taka przestrzeń jak 
u nas w Co:Spocie jest dla nich idealnym rozwiązaniem, 
nie muszą tułać się po kawiarniach. U nas mają wszystko 
od biurka, poprzez salkę konferencyjną, po kontakty z in-
nymi członkami społeczności, dzięki czemu pojawiają się 
szanse na kolejne ciekawe pomysły i zlecenia.

No właśnie, co coworking może wnieść do biznesu?
Na pewno motywację do działania, rozwój, lepszą efektyw-
ność. W Co:Spocie nikt nie martwi się o kawę, bo jest jej pod 
dostatkiem, nie zaprząta sobie głowy brakiem tonera w dru-
karce, czy chociażby sprzątaniem biura, to ma zapewnione 

w pakiecie, jesteśmy takim biurem all inclusive. Działają 
u nas firmy z różnych branż . Wszyscy się tu znamy osobiście, 
budujemy społeczność odpowiedzialną, opartą na zaufaniu, 
dlatego z chęcią rekomendujemy nawzajem swoje usługi.

Co:Spot to także miejsce, w którym organizujecie wiele 
interesujących spotkań. Każdy może z nich skorzystać, 
czy tylko osoby korzystające z przestrzeni u Was?
Faktycznie u nas sporo się dzieje. Od wydarzeń adresowa-
nych tylko do naszej społeczności poprzez otwarte eventy, 
w których każdy może wziąć udział. Raz w tygodniu spo-
tykamy się na naszym wewnętrznym śniadaniu. Mamy też 
szkolenia inspirujące dla naszej społeczności. Spełniamy 
taką funkcję działu HR, których nasze firmy nie posiadają. 
Organizujemy także eventy, by pokazać naszą przestrzeń 
i szerzyć ideę coworkingu, w których każdy może uczestni-
czyć. Udostępniamy również naszą przestrzeń do organiza-
cji wydarzeń innym podmiotom. Każdy, kto ma pomysł na 
ciekawe wydarzenie, może je u nas zorganizować. A w piątki 
nasza Co:Spotowa społeczność spotyka się na piwie bezalko-
holowym, by podsumować tydzień i odprężyć się przed zbli-
żającym weekendem. Sporo się dzieje, proszę śledzić naszą 
stronę i FB, tam na bieżąco informujemy o różnych eventach.

Czy Łódź jest dobrym miejscem do robienia biznesu?
Jednym z lepszych w Polsce w tym momencie. Miasto 
bardzo intensywnie się rozwija i to dosłownie z dnia na 
dzień. Działa tu coraz więcej firm światowych marek, fir-
my z Warszawy przenoszą tu swoje siedziby, bo Łódź jest 
doskonale skomunikowana. Ale najbardziej cieszy trend, 
powracających ludzi z Warszawy do Łodzi.

No właśnie, nie boi się Pan tej ekspansji dużych 
powierzchni biurowych?
Biurowce klasy A są dla firm działających u nas kolejnym 
etapem, więc nie mam się czego obawiać. Poza tym konku-
rencja buduje jakość, a wygrywają na tym konsumenci. Jeśli 
wejdą do Łodzi kolejne znane marki, to będziemy się z tego 
cieszyć. Cechuje nas jakość i społeczność, którą budujemy od 
pierwszego dnia. Działamy zaledwie trzy tygodnie i pierw-
szy etap inwestycji jest w całości wypełniony, Co:Spot tętni 
życiem i oby tak dalej. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Łódź, ul. Zachodnia 70 
tel. 605 115 214 
www.cospot.pl 
www.fb./cospotpl

Fo
to

: R
ad

os
ła

w
 S

zu
gi

er



36

biznes

37

LIFE IN. Łódzkie: Firma notowana na giełdzie, 
24-procentowy udział w rynku krajowym, produkcja 
soków i syropów własnych, i pod sieciowymi markami, 
jednym słowem sukces. Jakie były początki fi rmy?
Dariusz Polinceusz: To taka zwykła, łódzka historia, jak 
ta w „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta. Ze wspól-
nikiem Marcinem Ciecierskim, postanowiliśmy, że nie 
mając w zasadzie nic, otwieramy fi rmę. Ja wniosłem swoje 
umiejętności techniczne, a Marcin handlowe doświadcze-
nie. Pracowaliśmy bardzo ciężko, zlecenie było ważniejsze 
niż wszystko inne, byliśmy przekonani, że rynek nam się 
odwdzięczy za nasze poświęcenie, ale z tym bywało różnie. 
Pomału rozwijaliśmy rodzime receptury i budowaliśmy 
markę własną. Na tym zarobiliśmy pierwsze pieniądze. 
Jednak takim momentem przełomowym okazała się dla 
nas współpraca z sieciami handlowymi. Staliśmy się jed-
nym z czołowych dostawców syropów takich sieci jak: Ge-
ant, Tesco, Lidl, Auchan, Carrefour, Piotr i Paweł oraz wielu 
innych. Od tego czasu cały czas notujemy wzrosty, a dzięki 
stałemu rozwojowi udało nam się też wejść na Giełdę Pa-
pierów Wartościowych i w 2014 roku zadebiutować na ryn-
ku New Connect. Teraz bardzo duży nacisk kładziemy na 
produkcję bio i jeszcze do niedawna byliśmy jedyną fi rmą 
w branży napojowej, która mogła pochwalić się certyfi ka-
tem ekologicznym. Byliśmy prekursorem w tej kategorii.

Podkreślacie, że klienci zasługują na to, co najlepsze. 
Stąd smak tradycji, produkty prozdrowotne i najnowsza 
linia ekologiczna – marka „I am Bio”?
Rynek wymaga od nas działania zgodnego z obowiązują-
cymi nurtami, ale dla rozwoju konieczne jest wyprzedze-
nie czasów i szukanie nowych nieodkrytych potencjałów. 
Ludzie coraz więcej uwagi zwracają na to, jak się odżywia-
ją, poszukują produktów naturalnych, nie tych, w których 
znaleźć można całą tablicę Mendelejewa. I na te potrzeby 
trzeba było odpowiedzieć, zaoferować produkty bez do-
datków i zbędnych obróbek technologicznych, odpowia-
dających ideologii tzw. czystej etykiety.

Firma będzie się dalej rozwijać w tym kierunku?
Oczywiście będziemy poszerzać ofertę bio. Rozwój w kierun-
ku żywności ekologicznej jest wpisany w strategię fi rmy na 
najbliższe lata i mocny nacisk kładziemy na to, by był realizo-
wany, co nie oznacza, że będziemy rezygnować z korowych 
produktów – tradycyjnych syropów, syropów prozdrowot-
nych, czy profesjonalnych syropów barmańskich Monzini.

Firma nieustannie się rozwija. Gwarantują to własne 
środki czy sięgacie też na przykład po unijne dotacje?

Z natury sięgamy po więcej
O produktach marki „I am Bio”, nowej linii produkcyjnej i grze w golfa 

rozmawiamy z Dariuszem Polinceuszem, prezesem zarządu fi rmy Excellence 
S.A., jednego z największych polskich producentów syropów.

Ludzie coraz więcej uwagi zwracają na 
to, jak się odżywiają, poszukują produktów 

naturalnych, nie tych, w których znaleźć 
można całą tablicę Mendelejewa

Jesteśmy benefi cjentem kilku unijnych grantów. Obecnie 
dość trudno jest pozyskać nowe środki na rozwój samej 
produkcji. W tym rozdaniu unijnych dofi nansowań wy-
jątkowo ważna jest innowacyjność, o którą dość trudno 
w przypadku naszej produkcji, dlatego w rozwój inwestu-
jemy własne środki. Cały czas się rozwijamy i produku-
jemy coraz więcej. Zależy nam więc nam tym, by skrócić 
czas produkcji. Nie ukrywam, że myślimy też o automa-
tyzacji, która z jednej strony pozwoli nam na obniżenie 
kosztów, a z drugiej strony uniknąć problemów kadro-
wych, z którymi jak wszyscy wiemy, od dłuższego czasu 
boryka się polski przemysł.

Długi był proces wdrażania produkcji marki „I am Bio” 
i czy potrzebne były do tego nowe linie produkcyjne?
Jak na takie duże przedsięwzięcie, to dość krótki, bo nie-
cały rok. Dostosowanie linii produkcyjnych, magazynów 
surowców, zatwierdzenie zaplecza dostawców i wreszcie 
uzyskanie certyfi katów – to tylko część koniecznych pro-
cesów. Produkt świeży musi być szybko przerobiony i za-
pakowany, dlatego technologia musiała przejść dodatkowe 
testy półtechniczne. Równolegle, oczywiście należy pamię-
tać o ogromie pracy marketingowej oraz tej związanej z ko-
mercjalizacją projektowanych produktów.

Skoro mowa o inwestycjach, to na przełomie roku 
2018/2019 planujecie otwarcie nowej linii produkcyjnej?
Tak, jak już wspomniałem, wiąże się to ze zwiększeniem 
mocy produkcyjnych i automatyzacją produkcji, i nową ja-
kością. Montaż rozpoczyna się w okresie między świętami 
a nowym rokiem. Urządzenia czekają już w magazynie.

Zwiększenie mocy, to zapewne większy udział w rynku.
Nie ukrywamy, że dążymy do zwiększenia udziału w ryn-
ku, który mamy już całkiem spory, bo 24-procentowy. Może 
to zabrzmi nieskromnie, ale chcielibyśmy zająć pozycję li-
dera w kategorii producentów syropów.

Jaki procent produkcji trafi a na zagraniczne rynki, i który 
z tych rynków jest najlepszym odbiorcą?

Plany na przyszłość.
Umacnianie pozycji w kategorii produktów bio oraz wprowa-
dzenie na rynek nowych produktów. Mogę jedynie zdradzić, 
że będzie to gratka dla sportowców. Rynek będzie mile zasko-
czony, ale na razie nic więcej nie powiem, proszę śledzić nasz 
profi l na FB i naszą stronę.

Gra Pan w golfa. Czy pasję można wykorzystać w biznesie?
Oczywiście. Gra w golfa uczy panowania nad emocjami, 
walki z samym sobą, daje dużo energii, pozwala się wyci-
szyć. Dzięki niej nabieram dystansu do wielu spraw. Inni 
jeżdżą na miesiąc do Tybetu, a ja raz w miesiącu staram się 
być na polu golfowym.

Co dla Pana jest w życiu najważniejsze?
Rodzina. Chciałbym spędzać z rodziną więcej czasu. Uwa-
żam, że mam olbrzymi dług do spłacenia za wszystkie 
lata, kiedy byłem w domu gościem.

Ulubiona książka
Po literaturze skandynawskiej przyszedł czas na polską. 
Z nowości – Hashtag Remigiusza Mroza. Lubię taką literatu-
rę, pozwala się zrelaksować, oderwać od codzienności. Jeśli 
człowiek podzieli sobie życie na różne strefy, to nie popada 
w marazm typu praca-dom-praca. Na szczęście, coraz częściej 
udaje mi się mieć czas na pasje i nie myśleć tylko o pracy. Moż-
liwe jest to dzięki wspaniałym ludziom, z którymi pracuję 
oraz temu, że pożegnałem się z etapem – Zosi Samosi.l

Rozmawiała Beata Sakowska

Na rynki zagraniczne sprzedajemy produkty już od wie-
lu lat, ale dopiero w ostatnich dwóch mocno wsparliśmy 
te działania. Zbudowaliśmy dział eksportu, który od 
ponad roku pracuje bardzo intensywnie i dzięki temu 
obecni jesteśmy w kolejnych krajach, ale te rynki dopie-
ro nam się rozwijają, poznajemy przyzwyczajenia kon-
sumentów, reguły rządzące sprzedażą. Dziś mogę powie-
dzieć, że jesteśmy zadowoleni ze sprzedaży w Ameryce 
Północnej. Należy również dodać, że dzięki tym działa-
niom pozyskaliśmy renomowanego dostawcę bio syropu 
klonowego z Kanady.

Czy macie inną linię produkcyjną na rynki zagraniczne?
Nie, nie ma takiej potrzeby. Wprowadzamy tylko nieco 
inne produkty, które są charakterystyczne dla danego 
rynku, a na naszym kompletnie się nie sprawdziły, jak 
chociażby syrop miętowy. Bardzo modny w krajach Euro-
py Zachodniej, w Polsce zalegał na półkach.

Co w produkcji syropów jest najważniejsze?
Surowce. Ze złego nie stworzymy dobrego produktu, na-
wet najlepsza technologia nie pomoże. 90 procent surow-
ców kupujemy w Polsce, pozostałe sprowadzamy z krajów 
ościennych i z innych kontynentów. Największy problem 
jest z produktami bio, tego surowca na rynku jest u nas 
relatywnie mało i musimy go kontraktować z dużym wy-
przedzeniem i sukcesywnie w ciągu roku odbierać. Cięż-
ko też jest z powtarzalnością produktu, te uprawy nie są 
w żaden sposób standaryzowane, jedna malina będzie 
bardziej słodka, inna bardziej kwaśna, a my musimy fi -
nalnie otrzymać przecież produkt o smaku, do którego 
klient się już przyzwyczaił. Odpowiedni dobór surowca 
jest zatem bardzo istotny. Produkcja bio to zupełnie nowy 
standard, daje duże możliwości kontroli nad całym proce-
sem, poczynając od uprawy na fi nalnym produkcie koń-
cząc. Każdy produkt naszej linii bio – soki, syropy, musy 
– miał osobno przeprowadzany audyt.

Excellence SA
Stryków, Lipa 20A
tel: 42 719 81 12
biuro@syropy.eu
www.excellence-sa.com
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LIFE IN. Łódzkie: Firma Zbyszko działa na rynku już od 20 
lat. Jak by Pan w kilku zdaniach podsumował ten czas?
Zbigniew Kruk: To był bardzo pracowity i ciekawy czas. 
Miałem wtedy 38 lat, a to dobry wiek na rozpoczęcie biznesu. 
Można dużo zrobić, bo ma się doświadczenie, siłę i rodzinę, 
która jest wsparciem.

Ciężko było?
Na początku nigdy nie jest łatwo. Zaczynałem od handlu mię-
sem i wędlinami, zakład produkcyjny powstał później. Mieli-
śmy stoiska na Rynku Barlickiego, na Górniaku. Ludzie chęt-
niej kupowali od nas niż w sklepach, bo mieliśmy wszystko 
świeże. Poza tym miałem towar z całej Polski, co było moją 
przewagą. Zawsze proponowałem im coś nowego.

Co Pan robił wcześniej?
Urodziłem się w Łodzi, ale pochodzę stąd, z Bedonia. Tu do-
rastałem i tu żyję od 58 lat. Ojciec miał gospodarstwo, na któ-
rym całą rodziną ciężko pracowaliśmy. Zajmowaliśmy się 
głównie przetwórstwem mięsa. Przez kilka lat pracowałem 
też w zawodowej Straży Pożarnej, ale jak zacząłem swoją 
działalność, to na karierę strażaka nie starczało czasu.

Jak osiąga się sukces, w branży, w której konkurencji 
raczej nie brakuje?
To rzeczywiście branża specyficzna. Szczególnie w Łodzi 
i okolicach, gdzie działa wielu dużych producentów mięsa. 
Konkurencja jest spora, ale ja to lubię. Dzięki niej trzeba cały 
czas dbać o to, żeby nasze mięso i produkty były wyjątkowe 
i wyróżniały się smakiem i jakością. Czasami myślę, że było-
by ciekawie, gdyby wszyscy łódzcy producenci mięsa i wędlin 
mieli sklepy jeden obok drugiego. Jestem pewien, że byłaby 
to zdrowa handlowa konkurencja. Nas zawsze wyróżniało 
i wyróżnia to, że oferowaliśmy wszystko na najwyższym po-
ziomie. Nie tylko w Polsce ale i za granicami kraju.

Jaka część produkcji trafia na rynek zagraniczny?
Eksportujemy około 60 procent produkcji, przede wszystkim 
wołowinę. Sprzedajemy do wielu krajów europejskich i do 
Izraela. Prowadzimy rozmowy o eksporcie na rynki arabskie.

Ciężko sprzedawać mięso do innych krajów?
Bardzo ciężko, ponieważ trzeba mieć specjalne certyfikaty 
i uprawnienia eksportowe, zarówno dotyczące hodowli jak 
i produkcji. W przypadku niektórych krajów, takie upraw-
nienia wdraża się i zdobywa czasami nawet rok, dwa. My je 
mamy, a to świadczy o wysokiej jakości naszego mięsa i wę-
dlin, a także o doskonałych warunkach produkcji.

Najważniejsza jest jakość!
Jakość zawsze powinna być najważniejsza, ale jak ma się o tym przekonać 

człowiek, który cały czas kupuje mięso i wędliny w supermarketach? Rozmowa 
ze Zbigniewem Krukiem, właścicielem Zakładów Mięsnych „ZBYSZKO” 

w Bedoniu oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Wiączyniu.

się przekonać, że mięso i wędliny mogą być smaczniejsze 
niż te z półek? Przecież tam wszystko smakuje tak samo, 
niezależnie od tego, kto jest producentem. Kupując w mar-
kecie, nie czytamy o tym, ile mięsa jest w produktach, 
tylko patrzymy na termin przydatności. A wystarczyłoby 
pójść do naszego sklepu firmowego, żeby się przekonać jak 
smakuje prawdziwa kiełbasa, szynka czy gęsina. Dopiero 
wtedy moglibyśmy mówić o świadomej konsumpcji.

Co było dla Pana największym biznesowym wyzwaniem?
Gdy się działa w branży mięsnej, to cały czas ma się takie 
samo wyzwanie – utrzymać wysoki poziom produkowa-
nego mięsa i wędlin. Żeby tak się stało, trzeba wstawać 
o 3-4 w nocy, doglądać całość – od uboju do załadunku na 
samochód gotowych produktów. I przede wszystkim, choć 
to ciężka praca, trzeba ją lubić, a obowiązki traktować 
z pasją. No i jeszcze jedno, chyba najważniejsze, trzeba 
dobrać odpowiednich ludzi, którzy starają się słuchać, po-
trafią się uczyć i wykonują swoją pracę rzetelnie.

Ma Pan szczęście do ludzi. Skąd Pan ich bierze?
Sami przychodzą. Znają mnie, wiedzą, że tu mogą się na-
uczyć fachu i zarobić. Pytał Pan o wyzwania… Kiedy się 
zaczęły masowe wyjazdy młodych Polaków za granicę, to 
wyzwaniem było mieć kim ich zastąpić. Moi ludzie szybko 
znajdują zatrudnienie u zagranicznych producentów, bo 
mają wysokie umiejętności. Zatrzymać ich to była i jest 
sztuka. Nam się to udaje. Dziś zatrudniam ponad 200 osób, 
znam większość z nich z imienia i nazwiska.

Jakie wartości przyświecają Panu w prowadzeniu biznesu?
Odpowiedzialność i sumienność – to są te cechy, bez któ-
rych trudno żyć. Poza tym w życiu musi być harmonia. Sy-
nowi zawsze tłumaczę, że musi się nauczyć dwóch rzeczy: 
ciężko pracować i z uśmiechem wydawać.

Które Wasze produkty cieszą się największym uznaniem 
kupujących?
Obecnie posiadamy ciekawą gamę produktów pod hasłem 
„Z Bedonia Wsi”, przygotowywanych miejscowym sposobem. 
Cenione są także wędzonki, wyroby z wołowiny, z gęsiny.

Pana pasją jest jazda konna...
Nie tyle jazda konna, choć lubię jeździć, ile konie. Kiedyś 
na wsi trudno było znaleźć gospodarstwo bez konia. Dziś 
jest inaczej, ale dla mnie konie wciąż są bardzo ważną czę-
ścią życia.

To dlatego stworzył Pan Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„ZBYSZKO” w Wiączyniu?
Ponad 20 lat temu miałem wypadek, który ograniczył moją 
aktywność fizyczną – nie mogę jeździć na nartach, nie mogę 

uprawiać wielu sportów. Mogę za to jeździć konno. Lata temu 
kupiłem ziemię w Wiączyniu. Piękne miejsce z dostępem do 
lasu, a że konie to moja pasja, więc powstała stajnia z hodow-
lą koni. Później stworzyliśmy ośrodek jeździecki, zaczęliśmy 
organizować zawody. Dziś Centrum to popularne miejsce, 
w którym można rodzinnie i aktywnie spędzić czas, z re-
stauracją i wieloma ciekawymi imprezami.

Konie z Waszej hodowli chętnie są kupowane?
Coraz chętniej. W zeszłym roku sprzedaliśmy sześć koni. 
Pojechały do Azji, wcześniej sprzedaliśmy kilka do USA, 
Japonii. Nasze konie z sukcesami startują w wielu zawo-
dach jeździeckich – w powożeniu, skokach. Doczekaliśmy 
się swoich czempionów. W 2002 i 2004 moje konie zajęły 
pierwsze i drugie miejsce na wystawach.

Wspiera Pan lokalną społeczność, sponsoruje sport. Za 
swoją działalność otrzymuje nagrody.
Ostatnio otrzymaliśmy tytuł laureata w konkursie „Sposób 
na Sukces” w kategorii Inicjatywa na rzecz rozwoju społecz-
ności lokalnych. Konkurs pod patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy promuje najciekawsze przedsięwzięcia go-
spodarcze i działalność charytatywną.

Ma Pan troje dorosłych dzieci? Kogo szykuje Pan do 
sukcesji?
Mam syna i dwie córki. Córki już się usamodzielniły, mają 
firmę handlującą mięsem. Syn już drugi rok pracuje ze mną 
i kiedyś przejmie odpowiedzialność za firmę. Jestem pewien, 
że rozwinie ją, wprowadzi na nowe rynki.

Zdradzi Pan plany na najbliższą przyszłość?
Chcemy być jeszcze bardziej widoczni w naszym regionie 
i Polsce. Planujemy rozwój naszej sieci sprzedaży i zwięk-
szenie liczby sklepów, których dziś mamy prawie 50. Nasze 
produkty dostarczamy do jednej z dużych sieci handlowych. 
Mamy tam swoje stanowiska i chcemy rozwijać ten sposób 
dystrybucji. To w Polsce. A jeżeli chodzi o zagranicę, to chcie-
libyśmy zwiększyć eksport do Izraela i planujemy wejść na 
rynki arabskie. Nasza wołowina jest tam bardzo ceniona. l

Rozmawiał Robert Sakowski 
Współpraca Damian Karwowski

Bedoń Wieś,
ul. Słowiańska 9
e-mail: biuro@zm-zbyszko.pl
www.zm-zbyszko.pl
tel. 42 213 25 47

Wiączyń Dolny 58a,
Nowosolna / Łódź,
tel. 697 870 028,
e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl
www.centrumzbyszko.com.pl

Dlaczego?
Każdy kraj i instytucje kontrolujące, jak na przykład Inspek-
torat Weterynarii, narzucają producentom wysokie normy 
do spełnienia. Odbiorcy naszego mięsa regularnie nas wi-
zytują i sprawdzają, w jakich warunkach odbywa się ubój, 
produkcja, pakowanie. Mam ogromną satysfakcję, kiedy po 
wizytacji zakładu, zagraniczni partnerzy kiwają z zadowo-
leniem głowami i mówią: „Panie Kruk, dobrze Pan to robi”.

Ostatnio widoczny jest trend świadomej konsumpcji. 
Zwracamy uwagę na to, co jemy. Czy jakość, która 
odgrywa wielką rolę w branży jest gwarancją sukcesu?
Jakość zawsze powinna być najważniejsza, ale jak czło-
wiek, który cały czas robi zakupy w supermarketach, ma 

W życiu musi być harmonia. 
Synowi zawsze tłumaczę, że musi 
się nauczyć dwóch rzeczy: ciężko 

pracować i z uśmiechem wydawać

Zakłady Mięsne „ZBYSZKO” Zbigniew Kruk Centrum Sportowo-Rekreacyjne „ZBYSZKO”
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Wśród uczestników były przedsiębiorstwa z ośmiu 
województw reprezentujących branże: budowlaną, do-
radztwa gospodarczego i fi nansowego, ICT, BPO, R&D, 
produkcji, logistyki, marketingu, HR, usług prawnych, 
a także startupy.

Ponad półtorej godziny trwały rozmowy bizneso-
we, podczas których zorganizowano trzy rundy pre-
zentacyjne. Każdy z uczestników miał trzy minuty na 
przedstawienie czym zajmuje się jego fi rma, co oferu-
je i jakich partnerów biznesowych poszukuje.

Udział w wydarzeniu wzięli inwestorzy i partnerzy 
ŁSSE, startupy oraz fi rmy członkowskie Izb Partner-
skich. Wśród uczestników był również Adam Kszczot, 
mistrz Europy w biegu na dystansie 800 metrów, któ-
ry wystąpił nie w roli sportowca, a przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność szkoleniową.

Zarząd ŁSSE S.A., Prezes Marek Michalik i Wiceprezes 
Agnieszka Sygitowicz, podkreślają wyjątkowość tego-
rocznej edycji, która skupiała się na współpracy z regio-
nem Bawarii. – Znaczna część naszych zagranicznych 
inwestorów pochodzi z Niemiec, mamy dobre relacje 
z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i nie-
mieckimi samorządami, w tym Przedstawicielstwem 
Wolnego Państwa Bawarii – wylicza Marek Michalik, 
Prezes ŁSSE S.A. – Dodatkowo, bezpośrednio z Łodzi moż-
na polecieć do Monachium, to dla Strefy ważny kierunek.

Województwo łódzkie może pochwalić się wyjątko-
wą relacją z Bawarią w obszarze kultury, wzmożonym 
eksporcie lokalnych produktów do Niemiec i docenianiu 
polskiej oferty inwestycyjnej przez zachodniego sąsiada.

Jak mówi Wiceprezes ŁSSE S.A., Agnieszka Sygitowicz, 
to jeden z bardziej wyróżniających się mixerów organi-
zowanych w Polsce. – Wyróżnia się jakością, polegającą 
na połączeniu przedstawicieli kilku branż, które są ze 
sobą spójne np. logistyki i produkcji, HR i działem roz-
woju fi rmy. W wyniku rozmów zawiązują się kontakty, 
a później kontrakty. To jest wielka wartość Mixera i dla-
tego frekwencja od kilku lat nie maleje, a zgłoszeń mamy 
więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć – podsumowuje.

– Często dostajemy informację od przedsiębiorców, 
że podczas Business Mixera znaleźli kontrahentów, 
zdobyli partnerów biznesowych – dodaje Marek Mi-
chalik, Prezes ŁSSE S.A.

Po części mixerowej, uczestnicy kontynuowali roz-
mowy podczas Wieczoru Bawarskiego, który zorga-
nizowany został wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą 
Przemysłowo-Handlową oraz Przedstawicielstwem 
Wolnego Państwa Bawarii w Polsce w celu podkreśle-
nia owocnej współpracy pomiędzy regionami.

A skoro Wieczór Bawarski, to nie mogło zabraknąć go-
ści z Bawarii. W Fabryce Grohmana gościliśmy Franka 
Wagnera, General Manager Sales Poland, Deutsche Luf-
thansa AG. Deutsche Lufthansa z siedzibą w Kolonii jest 
jedną z największych i najbardziej prestiżowych linii 
lotniczych na świecie. Posiada w swojej fl ocie około 450 
samolotów, które przewożą rocznie 56 milionów pasa-
żerów do 204 miast na całym świecie. Tradycją Lufthan-
sy jest nazywanie jej samolotów na cześć niemieckich 
miast i regionów. 28 marca bieżącego roku Lufthansa 
uruchomiła połączenie z Łodzi do Monachium.

Dlatego też wśród gości i sponsorów wydarzenia 
znaleźli się przedstawiciele Portu Lotniczego w Mo-
nachium im. Franza Josefa Straußa, który jest drugim 
pod względem wielkości portem w Niemczech (po 
Frankfurcie) o powierzchni 1560 hektarów. Lotnisko 
obsługuje prawie 35 milionów pasażerów rocznie.

Byli z nami również przedstawiciele BMW Tłokiński. 
To rodzinna fi rma motoryzacyjna działająca w Łodzi od 
1979 roku. W 1999 roku fi rma została autoryzowanym 
przedstawicielem handlowym i serwisowym BMW – jed-
nego z wiodących na świecie producentów samochodów 
i motocykli w segmencie premium z siedzibą główną 
w Monachium. – Business Mixer to dla nas idealne miej-
sce do poszukiwania klientów, a dodatkowo bawarski kli-
mat wydarzenia, nawiązujący do miejsca pochodzenia 
naszej marki, sprawia, że nie mogło nas tutaj zabraknąć 
– mówi Włodzimierz Tłokiński, właściciel BMW Tłokiń-
ski. – Zaprezentowaliśmy samochód przyszłości, BMW i3, 
czyli bardzo oszczędne i w pełni elektryczne auto.

Gościem honorowym wydarzenia, który podkreślił 
znaczenie współpracy pomiędzy regionem łódzkim i ba-
warskim, był Martin Grossmann, Dyrektor Departamen-
tu Europa Środkowo-Wschodnia i kraje WNP, Bawarskie 
Ministerstwo Gospodarki, Energii i Technologii.

Dziękujemy wszystkim za udział. Kolejna edycja już 
w przyszłym roku! l

Business Mixer w ŁSSE
W wypełnionej sali Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

podczas 6. edycji Business Mixera, ponad 150 przedstawicieli fi rm 
wymieniało się kontaktami i szukało partnerów do współpracy.

1. Anna Kuchenreuther, Marketing Manager Eastern Europe, Munich Airport
2. Frank Wagner, General Manager Sales Poland, Deutsche Lufthansa AG
3. Martin Grossmann, Dyrektor Departamentu Europa Środkowo-Wschodnia i kraje WNP, 
Bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Energii i Technologii
4. Michael Kern, Przedstawicielstwo Wolnego Państwa Bawarii w Polsce, Dyrektor Gene-
ralny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
5. Zarząd ŁSSE S.A.: Prezes Marek Michalik oraz Wiceprezes Agnieszka Sygitowicz
6. Kapela z Bawarii
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LIFE IN. Łódzkie: Jakie były początki UKRWORKER, jednej 
z pierwszych tego typu agencji w Łodzi?
Piotr Wiśniewski: Prowadząc fabrykę tekstylną, wspiera-
liśmy się pracownikami z Ukrainy na potrzeby naszej dzia-
łalności. Sytuacja społeczno-polityczna za naszą wschodnią 
granicą zmusiła nas do zamknięcia fabryki. Postanowili-
śmy jednak wykorzystać ten potencjał, który tam dostrze-
gliśmy i zastąpić fi rmę produkcyjno-handlową, fi rmą re-
krutującą pracowników na potrzeby polskiego przemysłu 
i rynku pracy. Po przebranżowieniu, od 2014 roku zaczęli-
śmy prowadzić agencję pracy.

Czemu fi rma zawdzięcza dynamiczny rozwój? Mnóstwo 
współpracujących podmiotów, zagraniczne fi lie?
Dynamiczny rozwój, to pośredni wynik sytuacji na rynku 
pracy i rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi, ale 
przede wszystkim zawdzięczamy, to rozbudowanej sieci kon-
taktów. Dzięki działalności w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-
-Handlowej, uzyskaliśmy informacje od wielu przedsiębior-
ców potrzebujących pracowników, poznaliśmy dokładnie ich 
sytuację i wykorzystaliśmy te informacje celem dostarczenia 
pracowników, na potrzeby najpierw łódzkich fi rm, potem 
warszawskich, a obecnie działamy na terenie całej Polski.

Czy w Pana opinii problem zatrudnienia nowych 
pracowników, to jeden z największych problemów 
pracodawców na naszym rynku?
Braki kadrowe doskwierają wszystkim przedsiębiorcom. 
Ponadto funkcjonujemy obecnie w czasach pracownika. 
Rzeczywiście odczuwamy znaczące zapotrzebowanie na 
rynku pracy na pracowników z zagranicy. Przyczyny „znik-
nięcia” polskiego pracownika z rynku to złożony problem, 
na który składają się: sytuacja demografi czna, zmniejszenie 
wieku emerytalnego i jeszcze kilka elementów, o których 
wszyscy dobrze wiemy. Luka jest duża i trzeba ją wypełnić.

Pracownik potrzebny od zaraz
Braki kadrowe doskwierają 

wszystkim przedsiębiorcom 
i rzeczywiście odczuwamy znaczące 

zapotrzebowanie na rynku pracy 
na pracowników z zagranicy. Luka 

jest duża i trzeba ją wypełnić 
– mówi Piotr Wiśniewski, dyrektor 

UKRWORKER, doświadczonej agencji 
pracy tymczasowej, zapewniającej 

profesjonalną pomoc pracodawcom 
w uzupełnianiu niedoborów 

kadrowych oraz kompleksową 
i bezpieczną rekrutację pracowników.
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Jakich pracowników najczęściej poszukują pracodawcy?
Poszukiwany jest pracownik niemal każdego rodzaju, ale 
my staramy się koncentrować na pracownikach będących 
specjalistami, bardziej wykwalifi kowanymi, na przykład 
spawacz, ślusarz, tokarz, monter, operator CNC, których 
brakuje najbardziej. Oczywiście wspieramy także centra 
logistyczne, branżę gastronomiczną czy hotelarską.

Wbrew nazwie, fi rma sprowadza nie tylko pracowników 
z Ukrainy, ale Mołdawii, Białorusi...
Z Indii, Nepalu, Wietnamu... Nie ukrywam, że czeka nas 
gruntowny rebranding w związku z otwarciem się na 
nowe rynki i rozbudową naszej oferty.

Jak się udało nawiązać kontakty, sfi nalizować 
współpracę, na tak egzotycznych rynkach?
Dostajemy mnóstwo zapytań o specjalistów, szczególnie 
spawaczy. Rynek ukraiński i z Europy Wschodniej został 
już dość mocno wyeksploatowany pod tym kątem, musie-
liśmy zatem sięgnąć ciut dalej i pozyskać pracowników 
z Nepalu, Wietnamu, Indii czy Bangladeszu.

Na jakie wsparcie pracodawca może liczyć?
Zapewniamy komplementarną pomoc, gdzie cały proces 
jest kompleksowo przez nas przygotowany. Zajmujemy się 
całą logistyką, począwszy od zweryfi kowania pracowni-
ków, zatrudnienia, sprowadzenia do Polski i wyszkolenia, 
jeśli jest taka potrzeba. Mamy swoje centrum szkoleniowe 
i uczymy pracowników, dokształcamy tych, którzy mają 
potencjał i chcą podnieść swoje kwalifi kacje spawalnicze.

Czym wyróżnia się UKRWORKER na tle konkurencyjnych 
fi rm, których już jest trochę na rynku? Dlaczego akurat 
Państwu warto zaufać?
Przede wszystkim obsługą na najwyższym poziomie, za-
pewniającą opiekę zarówno pracodawcy jak i pracowni-
kom. Możemy się pochwalić tym, że do tej pory, od lat tak 
wykonujemy swoją pracę, że żadna fi rma nie zrezygnowała 
z naszych usług. Wręcz przeciwnie, powiększają wciąż licz-
bę pracowników pozyskiwanych dzięki naszej pomocy.

Skąd pomysł na działalność? To duża odpowiedzialność 
z każdej strony – pracownika i pracodawcy?
Mam duże doświadczenie na rynkach wschodnich, które 
budowałem przez lata, pełniąc wcześniej funkcję wice-
prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a obecnie 
na stanowisku pełnomocnika ds. rynku pracy ŁIPH. Pro-
wadzenie fi rmy zarejestrowanej na terenie Ukrainy po-
zwoliło zbudować bogatą sieć kontaktów. Nie chcieliśmy 
rezygnować z naszych pracowników, którzy z powodze-
niem działali na tym rynku. Woleliśmy wykorzystać ich 

UKRWORKER
Łódź , ul. Siewna 15,
tel. 42 253 28 10
biuro@ukrworker.com
www.ukrworker.com

potencjał i możliwości, dzięki czemu wielu z nich, będąc 
wcześniej handlowcami, zostało rekruterami na terenie 
Ukrainy. Doskonała znajomość rynku, sieć kontaktów, 
informacje bezpośrednio stamtąd, spowodowały, że dużo 
łatwiej nam się funkcjonuje na rynku ukraińskim.

Na polskim rynku są problemy, czy są pytania z fi rm 
zagranicznych? Czy pomagacie też tam pracodawcom?
W niedługim czasie rynek niemiecki otworzy się na pra-
cowników z Ukrainy. Chcemy wykorzystać ten moment 
i sami umieścić pracowników na tym rynku. Dlatego od 
stycznia uruchamiamy fi rmę na rynku niemieckim, która 
będzie zajmowała się pośrednictwem pracy.

Pańska fi rma, jak Pan wspomniał, zapewnia kursy 
i szkolenia podnoszące kwalifi kacje lub doszkalające 
pracowników dla potrzeb pracodawcy. Czy pracownicy 
z zagranicy chętnie podnoszą swoje kwalifi kacje?
Takie propozycje otrzymują ci, którzy wyrażają chęć do pod-
noszenia kwalifi kacji i chcą się rozwijać. Wprowadziliśmy 
złożony system zarówno doboru takich osób, jak i system sty-
pendiów, dofi nansowań na czas szkoleń, dzięki czemu przed 
podjęciem pracy, kandydaci mogą zyskać dodatkowe umie-
jętności i kwalifi kacje. Zapewniamy w ten sposób perspekty-
wy rozwoju przez najbliższe lata, co zachęca pracowników 
do pracy w naszym kraju i współpracy z naszą agencją.

Jak długo trwa rekrutacja? Ile zajmuje zrekrutowanie 
określonej przez klienta grupy pracowników?
Dobór pracowników zależy przede wszystkim od tego, jaką 
pracę mają wykonywać. Dopasowujemy do tego przebieg re-
krutacji, a następnie proces przygotowania i szkolenia w za-
kresie przyszłych, wykonywanych zadań. Nie jest to prosty 
proces, rynek jest coraz bardziej wymagający. To już nie to, 
co było kiedyś, czyli prace sezonowe, ale przede wszystkim 
stanowiska bardzo wymagające, specjalistyczne. Oczywi-
ście do najprostszych prac proces rekrutacji jest bardzo 
szybki, jednak skupiamy się przede wszystkim na organiza-
cji zespołów ukierunkowanych na współpracę z daną bran-
żą, mogących stawić czoło konkretnym zadaniom.

Wiemy już, że pracodawca może liczyć na kompleksową 
pomoc z Waszej strony, a na co mogą liczyć kandydaci 
do pracy?
Przede wszystkim zapewniamy kompleksowe wsparcie 
prawne, dzięki czemu pobyt i praca są w pełni legalne. Każda 
osoba, która przyjeżdża do naszego kraju, może skorzystać 
z naszej bazy hotelowej, jak również bezpłatnego transportu 
bezpośrednio do miejsca pracy. To kolejny atut obok szerokiej 
oferty szkoleń i kursów, które organizujemy. Nasza agencja 
zapewnia również profesjonalną pomoc polskich lektorów.l

Rozmawiała Beata Sakowska

Mamy swoje centrum szkoleniowe 
i uczymy pracowników, dokształcamy 

tych, którzy mają potencjał i chcą 
podnieść swoje kwalifi kacje
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LIFE IN. Łódzkie: Działacie trochę jak trzej muszkieterowie 
– często pod prąd, na przekór wszystkim i odnosicie 
sukcesy. Opowiedzcie jak zaczęła się Wasza historia?
Jagoda Włodarczyk: Wszystko zaczęło się w 2006 roku, 
od regionalnego finału Miss Polonia. Igor bardzo chciał 
zorganizować konkurs piękności, długo mnie przekony-
wał i namawiał do swojego pomysłu. Nigdy nie zapomnę 
jak mówił: „Mamo w Łodzi jest nisza. Trzeba to zrobić.” 
Uległam i na prezent urodzinowy kupiłam mu licencję na 
organizację finału regionalnego konkursu piękności. Plan 
był taki, że mieliśmy zorganizować jedną edycję wyborów 
Miss Polonia i na tym skończyć, ale trwa to do dziś...

Panie Igorze, to był 2006 rok, a Pan był wtedy 
nastolatkiem… Skąd taki pomysł?
Igor Włodarczyk: Miałem 14 lat, ale już wtedy bardzo in-
teresowały mnie konkursy piękności i szeroko rozumiany 

show-biznes. Zresztą nie tylko mnie. W domu, odkąd pamię-
tam, zawsze oglądaliśmy wybory miss. W tamtym czasie 
mama, która była nauczycielką w liceum, współpracowa-
ła jako dziennikarz z magazynem „Moda&Styl”, zabierała 
mnie na gale konkursowe. Bywaliśmy na konferencjach 
prasowych związanych z wyborami miss, uczestniczy-
liśmy w finałach Miss Polonia, Miss Europa i Miss World. 
W jakimś momencie ta dziecięca fascynacja przerodziła się 
w zainteresowanie, które zostało do dziś.

Jak wspominacie swoje pierwsze doświadczenia 
związane z tą imprezą? Po ile mieliście wtedy lat?
Jagoda Włodarczyk: Igor 14 lat, a Oliwia 20… Ja też byłam 
młodsza (śmiech). Wychodzi na to, że pierwszy finał regio-
nalny Miss Polonia w Łodzi zorganizowała mama z dziećmi. 
Ale to przecież miała być nasza wielka przygoda i nie ma co 
ukrywać, że wszystko wyglądało mało profesjonalnie. Gdy 

Zaczęło się od 
prezentu dla syna

IGO-ART – firma z 13-letnim stażem, organizator dwóch wielkich konkursów Miss 
Polonia i The Look of The Year, ważny gracz w polskim modelingu 

i show-biznesie. Jak zbudowali swoją potęgę opowiadają 
Jagoda Piątek-Włodarczyk, Oliwia Jesionowska i Igor Włodarczyk – mama, córka i syn.

szliśmy do naszych potencjalnych partnerów i sponsorów, to 
byli mocno zdziwieni, ale traktowali nas z sympatią.
Igor Włodarczyk: W styczniu 2006 roku założyliśmy fir-
mę, bo to było warunkiem uzyskania licencji na organiza-
cję konkursu, nazwaliśmy ją IGO-ART i zaczęliśmy dzia-
łać. Cztery miesiące później zorganizowaliśmy pierwszy 
finał regionalny w Teatrze Muzycznym, na którym wystą-
pił zespół Blue Cafe. Było spontanicznie, ale na bogato.

Namówił Pan mamę, a siostra co na to?
Jagoda Włodarczyk: Oliwia stała się niewolnikiem tego 
pomysłu i nie mogła stać z boku.
Oliwia Jesionowska: Tak było. Zaangażowałam się od 
pierwszego konkursu. Wtedy nasza praca przypominała 
pospolite ruszenie, wszystko robiliśmy wspólnie – razem 
szukaliśmy pomysłów, rozwiązań, dyskutowaliśmy i kłó-
ciliśmy się, ale parliśmy do przodu. Moim zadaniem było 
przygotowanie kandydatek do występu na scenie. Pierwszy 
raz zajęłam się choreografią i podczas przygotowań do fi-
nału planowałam i ćwiczyłam z dziewczynami to, jak mają 
się poruszać, gdzie mają stać, jaką postawę przyjąć. Robi-
łam to pierwszy raz w życiu, więc niektóre układy trwały 
po 15 minut, a cała gala prawie 4 godziny… Przy organizacji 
pomagało nam wiele osób. Społecznie. Na przykład moi ko-
ledzy ze studiów wystąpili w roli modeli i wyprowadzali 
dziewczyny na scenę.

Miało być raz, a trwa do dziś…
Jagoda Włodarczyk: Tamten pierwszy konkurs omal nie 
zakończył się klapą finansową. Pojawił się nawet pomysł, że 
trzeba będzie sprzedać samochód, żeby zapłacić wszystkie 
zobowiązania. Skończyło się na strachu. Najciekawsze jed-
nak było później, gdy od Biura Miss Polonia dostaliśmy na-
grodę najlepszego organizatora finałów regionalnych. Pięć 
naszych dziewczyn dotarło do półfinału Miss Polonia, a jed-
na weszła do finału. Uznaliśmy zatem, że skoro udało się raz, 
to trzeba iść za ciosem. Poza tym wydarzenie promowało 
Łódź, mieliśmy wsparcie ówczesnych władz miasta i zapew-
nienie, że będą nas wspierać w następnych latach.
Igor Włodarczyk: Do następnej edycji podeszliśmy bar-
dziej profesjonalnie. W kilku miastach zorganizowaliśmy 
lokalne eliminacje, pozyskaliśmy mocnych sponsorów, ale 
przełomowym momentem był dla nas finał ogólnopolski 
w 2007 roku, w którym nasza Miss Basia Tatara zdobyła 
koronę. To była pierwsza łódzka Miss Polonia w historii. 
Dodatkowo cztery „nasze” dziewczyny weszły do finałowej 
10. Można powiedzieć, że rozbiliśmy bank. Zostaliśmy do-
cenieni przez Biuro Miss Polonia, bo na miejsce trzech na-
stępnych finałów ogólnopolskich wybrano właśnie Łódź. 
Od 2016 roku jesteśmy ogólnopolskim organizatorem wy-
borów Miss Polonia.

Konkurs Miss Polonia, to nie jest jedyna Wasza marka. 
Organizujecie także prestiżowy konkurs The Look of The 
Year. Jego zwycięzcy robią wielkie kariery w światowym 
modelingu. Jak się zdobywa takie zlecenie?
Jagoda Włodarczyk: Dzięki temu, że byliśmy już znani 
z realizacji finałów Miss Polonia, zgłosił się do nas ówczesny 
przedstawiciel The Look Of The Year na Polskę. Zapropono-
wał, byśmy podjęli się organizacji, a my powiedzieliśmy TAK.

Igor Włodarczyk: To było w 2010 roku. Oczywiście mama, 
która jest lokalną patriotką postawiła warunek, że finał ma 
się odbyć w Łodzi. Na Piotrkowskiej zbudowaliśmy 50-me-
trowy wybieg, zaprosiliśmy widzów, projektantów i gwiaz-
dy mody, przygotowaliśmy wszystko na tip top, a na godzinę 
przed rozpoczęciem finałowej gali nad Łodzią oberwała się 
chmura… Mama płakała w domu, buty do pokazów płynęły 
po Piotrkowskiej, a my obawialiśmy się o powodzenie im-
prezy. Na szczęście ulewa przeszła kilkanaście minut przed 
przybyciem pierwszych gości. W następnym roku, po uda-
nym pierwszym finale w Łodzi, właściciel marki The Look 
of The Year przekazał nam licencję na organizowanie kolej-
nych edycji konkursu w Polsce.

Laureaci i laureatki polskich edycji konkursu The Look of 
The Year wygrywają światowe finały i robią kariery na 
wybiegach na całym świecie.
Igor Włodarczyk: W ostatnich latach laureaci polskich edy-
cji konkursu wygrali trzy światowe finały The Look of The 
Year – w 2012 Angelika Lipa, 2016 Robert Kapica i w 2018 Lau-
ra Palka. Kilka razy zajmowali miejsca na podium. Trzeba 
podkreślić, że to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs 
modelingowy na świecie. Rozgrywany jest od ponad 30 lat.

Na kolejną Miss World czekamy już od blisko 30 lat. Kiedy 
Miss Polonia powtórzy ten sukces?
Igor Włodarczyk: Pracujemy nad tym. Miss Polonia bie-
rze obecnie udział we wszystkich największych świato-
wych konkursach piękności – Miss World, Miss Universe, 
Miss Grand International. Wierzymy, że przyjdzie czas na 
zwycięstwa również w tych konkursach i po Anecie Krę-
glickiej Polska będzie miała kolejną Miss Świata.

Wasi podopieczni wygrywają organizowane przez Was 
konkursy i co się później z nimi dzieje?
Jagoda Włodarczyk: Wyjeżdżają w świat i robią kariery 
w modelingu. Nasza opieka nad nimi nie kończy się po zdo-
byciu tytułu. Tworzymy im warunki do tego, by zaistnieli 
w branży – realizujemy profesjonalne sesje zdjęciowe, szu-
kamy ofert pracy, pomagamy negocjować kontrakty, dbamy 
o ich interesy. Z kolei laureatkom konkursów piękności po-
magamy wejść do show-biznesu i mediów, dbamy o ich wize-
runek, zabiegamy o kontrakty dla nich. Chcemy, aby te pięć 
minut sławy, która pojawia się przy okazji zwycięstwa, były 
początkiem dobrego startu w życie zawodowe.
Oliwia Jesionowska: Dodam, że wszystkie dziewczyny są 
przygotowywane na różne okazje, które mogą się przytrafić 
w ich zawodowym życiu. Wiedzą jak się ubrać na występ 
w telewizji, jak na inne okazje, jaką biżuterię założyć, żeby 
nie przesadzić, jak się zachować przed kamerą.

Syn mówi o Pani lokalna patriotka, ale jednak finał 
konkursu Miss Polonia „wyprowadziliście” z Łodzi…
Jagoda Włodarczyk: To prawda. Stało się tak z jednego powo-
du – do tego, żeby zorganizować takie wydarzenie, potrzebne 
jest wsparcie finansowe i logistyczne dużych partnerów, aby 
konkurs miał odpowiedni prestiż i poziom. Od trzech lat ogól-
nopolski finał Miss Polonia realizujemy w Serocku, w luksuso-
wym Hotelu Narvil Conference & Spa, który jest jednym z głów-
nych partnerów wydarzenia, co nie znaczy, że nie ustajemy 
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w staraniach, by zainteresować Łódź tym projektem, który jest 
świetną platformą do promocji miasta. Według badań Instytu-
tu Monitoringu Mediów konkurs Miss Polonia w roku 2018 na 
ten moment wygenerował ekwiwalent medialny na poziomie 
50 milionów złotych, a dotarcie informacji do odbiorców się-
ga 150 milionów, co oznacza, że każdy Polak usłyszał o Miss 
Polonia minimum 4 razy, a w trakcie transmisji gali finałowej 
odnotowaliśmy blisko 5 milionów wejść na stronę internetową 
Miss Polonia! To spore sukcesy i myślę, że mogłoby się to także 
przełożyć na promocję Łodzi. Tym bardziej, że w naszym mie-
ście „rządzi” kobieta, która także wiele razy została doceniona, 
a jak wiadomo, kobiety powinny trzymać się razem.
Igor Włodarczyk: Ale nie obraziliśmy się na Łódź. Finał 
The Look of The Year niezmiennie od 2010 roku organizuje-
my tutaj wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń. Wojewódzki 
finał Miss Polonia również. Wspiera nas w tym też Marszałek 
Województwa Łódzkiego.

Kto w firmie gra pierwsze skrzypce – nadal Pani Jagoda, 
czy nadszedł czas na przekazanie pałeczki dzieciom?
Jagoda Włodarczyk: Oni sami już tę pałeczkę ode mnie 
przejęli i wcale mi to nie przeszkadza. Cieszę się, że kon-
sultują ze sobą różne sprawy, od tych najdrobniejszych, do 
bardzo ważnych. Wiem, że oni nie zawiodą i poradzą sobie 
nawet z największym wyzwaniem. Kiedyś musiałam i chcia-
łam być na każdym spotkaniu, próbie. Teraz wystarczy mi, 
że przyjdę na próbę generalną. Przestałam się przejmować 
wszystkim. Oczywiście, gdy trzeba podjąć jakieś kluczowe 
decyzje, to robimy to wspólnie.

Kłócicie się o pozycję w firmie? Każdy ma swoje zadania?
Igor Włodarczyk: W naszej firmie zawsze było i jest tak, że 
każdy wie o wszystkim. Nie ukrywamy przed sobą niczego 
i wspólnie realizujemy określone działania. Oczywiście każ-
dy ma swoją specjalizację – Oliwia choreografię, stylizację 
pokazów, organizację i logistykę różnych wydarzeń, ja PR, 
kontakty z mediami czy reżyserię finałów, mama relacje 
z naszymi partnerami – ale zawsze działamy wspólnie.
Oliwia Jesionowska: W naszych realizacjach ciężko jest 
oddzielić jedno od drugiego. Co z tego, że ja nauczę dziewczy-
nę jak ma chodzić po wybiegu i powiem w co ma się ubrać? 
Ona musi wiedzieć kiedy wyjść, skąd, jak przejść, gdzie się 
zatrzymać. Wspólnie ustalamy jakie podczas pokazu będą 
światła, muzyka, kiedy wyjdzie prowadzący. Wspólnie po-
dejmujemy decyzję o tym, jakich artystów zapraszamy, jaką 
scenę czy wybieg przygotowujemy.

Nie macie się czasami dosyć?
Igor Włodarczyk: Pewnie, że mamy. Czasami potrafimy 
się pokłócić, ale po nocy nastaje dzień, a po weekendzie po-
niedziałek i zapominamy o zgrzytach. Na końcu potrafimy 
zawrzeć kompromis. Przywykliśmy już do siebie, lubimy 
się i chętnie ze sobą przebywamy. To jest firma rodzinna 
i tak naprawdę ona jest ważną częścią życia każdego z nas.
Jagoda Włodarczyk: Ta firma, to nasza pasja. Zaczęło się 
od prezentu na urodziny i tak trwa do dziś.

Jest coś, co Wam przez te 13 lat nie wyszło?
Jagoda Włodarczyk: Firma rośnie, zleceń przybywa, 
a nas jest wciąż troje. Zdajemy sobie sprawę, że musimy 

zwiększyć zespół, i kilka razy próbowaliśmy to zrobić, ale 
nam nie wyszło. Nie potrafimy znaleźć takiej osoby, która 
dałaby się zarazić naszą pasją.
Oliwia Jesionowska: Trochę w tym jest naszej winy, bo 
dla nas to nie tylko praca, to nasze życie. I czasami trudno 
jest nam oddać swoje obowiązki komuś innemu. Będziemy 
musieli się tego szybko nauczyć.
Igor Włodarczyk: Ja nie patrzę na ten czas z perspekty-
wy, że coś nam nie wyszło. Mieliśmy kilka sytuacji kry-
zysowych, ale z każdej udało się nam wybrnąć. Nawet 
sprawa wyboru Agaty Biernat na Miss Polonia. Z takim 
hejtem, który popłynął w jej kierunku nigdy wcześniej 
się nie spotkałem. Zarzucono nam, że konkurs był usta-
wiony, a przecież to nieprawda. Agata zdobyła koronę nie 
dlatego, że miała zdobyć, tylko dlatego, że była najlepsza. 
Dziś udowadnia to poprzez swoją działalność społeczną 
i sportową, docenił ją Adidas, który wybrał ją na swoją 
ambasadorkę, trafiła na wybory Miss World, gdzie odnosi 
znaczące sukcesy.

Kto najbardziej Wam pomaga i wspiera w tej działalności? 
Jest jakiś czwarty muszkieter?
Oliwia Jesionowska: Jest taka osoba, to nasz tata. Czasa-
mi sobie żartujemy, że to nasz dyrektor techniczny. Nie an-
gażuje się w bieżącą działalność, ale cały czas nas wspiera. 
Jest na każdej gali i pilnuje, by wszystko przebiegło zgodnie 
z planem. Sprawdza, czy wszystko jest dobrze przygotowane 
technicznie, czy ochrona wie jak się zachować wobec gości.

Oganizowaliście Europejskie Forum Gospodarcze, świat 
mody i pięknych dziewczyn już nie daje takiej satysfakcji 
jak na początku? Potrzebujecie nowych wyzwań?
Oliwia Jesionowska: Forum zorganizowaliśmy, ponieważ 
wygraliśmy konkurs ofert i to dwa razy, bo pierwszy został 
unieważniony. Spróbowaliśmy połączyć w nim show-biz-
nes z biznesem. Chcieliśmy, aby typowo biznesowa impre-
za miała trochę lżejszy charakter. Zaprosiliśmy Krzysztofa 
Ibisza, był koncert Anity Lipnickiej, a na gali finałowej były 
dwa pokazy mody łódzkich projektantów i marek odzieżo-
wych. To się ludziom bardzo podobało. Myślę, że w przy-
szłości będziemy realizować więcej takich projektów.

Słyszałem, że otwieracie filię w Warszawie?
Igor Włodarczyk: Show-biznes to Warszawa. Jesteśmy 
tam obecni, ale chcemy mocniej zaistnieć na tym rynku. 
Widzimy w nim duży potencjał, a to wiąże się z naszą stałą 
obecnością tam. l

Rozmawiał Robert Sakowski

Czasami potrafimy się pokłócić, ale po 
nocy nastaje dzień, a po weekendzie 

poniedziałek i zapominamy o zgrzytach. 
Na końcu potrafimy zawrzeć kompromis. 

Przywykliśmy już do siebie, lubimy się 
i chętnie ze sobą przebywamy

Najpiękniejsza 
jest tylko jedna

19-letnia Milena Sadowska 
została Miss Polonia 2018. Jest 

40. zwyciężczynią w historii konkursu. 
Koronę najpiękniejszej Polki przekazała 
jej dotychczasowa miss Agata Biernat, 

mieszkanka naszego regionu.

I Wicemiss została Martyna Górak z Kiedrzyna, a II Wi-
cemiss Patrycja Woźniak z Łasku. Gala finałowa kon-
kursu odbyła się w Hotelu Narvil Conference & Spa.

Podczas wielkiego finału kandydatki zaprezentowa-
ły się w kilku pokazach: sukniach koktajlowych PINA, 
kostiumach kąpielowych Gabbiano, pokazie kolekcji 
Brandenburg i Born 2 Be, sukniach ślubnych La Perle, 
sukniach Secret Angel oraz w pokazie sukni wieczo-
rowych Andżeliki Chruścińskiej. W trakcie gali, którą 
poprowadzili Patricia Kazadi i Olivier Janiak wystąpili 
także Sami Harb i Mateusz Grędziński.

Nowa Miss Polonia jest studentką dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Interesuje 
się modą, od dziecka jej pasją była jazda konna. Tań-
czy w zespole ludowym Małopolanie, a w wolnych 
chwilach lubi gotować.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów 
piękności na świecie, którego obecny kształt i misja 
zostały oparte na ponad 80-letniej tradycji organiza-
cji wyborów najpiękniejszej Polki. Kiedy literat Tade-
usz Boy-Żeleński wymyślał nazwę „Miss Polonia”, nie 
mógł przypuszczać, że będzie częścią wydarzenia, któ-
re osiągnie międzynarodowy sukces, a także skupi na 
sobie uwagę milionów obserwatorów z całego świata.

Organizatorem konkursu jest Agencja IGO-ART.
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LIFE IN. Łódzkie: Do niedawna działałaś samodzielnie, 
dlaczego zdecydowałaś się na przekształcenie marki 
osobistej w Edit Group?
Edyta Karpińska: To była naturalna kolej rzeczy. W pew-
nym momencie dochodzi się do takiego momentu, w którym 
jesteś w stanie obsługiwać swoich klientów w odpowied-
nim standardzie, ale zaczyna ci najzwyczajniej w świecie 
brakować czasu. Do tego dochodzi proza życia każdego 
przedsiębiorcy związana z obsługą administracyjno-biuro-
wą firmy. To wszystko zabiera czas. Chcąc zachować wyso-
ki poziom swoich usług i jednocześnie zwielokrotnić ilość 
przedsiębiorców, którym mogę pomóc, musiałam przejść 
do kolejnego etapu – zbudowania zespołu.

Czy przed podjęciem tej decyzji miałaś wizję tego, w jaki 
sposób będzie wyglądać Edit Group?
Od zawsze wyobrażałam sobie moją firmę jak formę hol-
dingu, złożonego z firm, które będą razem ze mną poma-
gać innym przedsiębiorcom w ich biznesach. W chwili 
obecnej tak właśnie pracujemy. W mojej opinii jest to wy-
godne i bezpieczne rozwiązanie, gdy przedsiębiorcy nie 
muszą szukać pomocy w wielu miejscach. Swoją ofertę 
kierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorców, 
ponieważ to w tym segmencie polskich firm ta pomoc jest 
najbardziej potrzebna, a jednocześnie jest najtrudniej ją 
zdobyć. Sam proces budowania Edit Group nie jest jeszcze 
zakończony. Ciągle dopasowujemy się do potrzeb naszych 

Firma z misją
Polskim przedsiębiorcom w większości termin „misja firmy” jest zupełnie obcy, 

a jest to niezmiernie ważna rzecz. Można nazwać go wręcz fundamentem każdego 
biznesu. To na podstawie misji określane są wartości, którymi kieruje się firma, 
klient docelowy oraz produkty i usługi, które oferuje – mówi Edyta Karpińska, 

coach i specjalista zarządzania zasobami ludzkimi, właścicielka Edit Group.

Foto: Edit Madalińska

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

klientów, przez co możemy ulepszać i rozwijać zarówno 
naszą firmę jak i firmy osób, którym pomagamy.

Jaka była największa trudność związana z decyzją 
o przekształceniu swojej marki osobistej?
Taka zmiana nie zachodzi z dnia na dzień. To długi pro-
ces, do którego należy dobrze się przygotować. Pierwszym 
wyzwaniem jest oszacowanie czasu jaki on zajmie. Znale-
zienie odpowiednich kandydatów, wdrożenie ich w stan-
dardy i tryb pracy... Niestety to wszystko nie dzieje się 
z dnia na dzień i mijają długie tygodnie, zanim ktoś będzie 
pracował na odpowiednim poziomie. Zdarzają się rów-
nież sytuacje, w których okazuje się, że ktoś mimo poświę-
conego mu czasu nie spełnia twoich oczekiwań. Wtedy 
trzeba zaczynać wszystko od nowa. Drugim wyzwaniem 
są odpowiednie zasoby, które trzeba zgromadzić. Budowa 
zespołu, to również wydatek i to niemały. Kiedyś mogłeś 
pracować właściwie wszędzie, a teraz potrzebne jest całe 
zaplecze – wynagrodzenia, biuro, jego wyposażenie, do-
datkowe narzędzia pracy. Te dwie rzeczy trzeba mocno 
wziąć pod uwagę i starannie zaplanować cały proces, po-
nieważ w najlepszym przypadku skończy się wszystko po-
wrotem do status quo. W najgorszym – może to oznaczać 
koniec twojej firmy.

W jaki sposób zmieniła się Twoja praca w momencie, 
kiedy pojawił się Twój zespół?
Na pewno zwiększył się poziom naszych usług. Nie mogę 
być ekspertem w każdej dziedzinie, to nie jest realne. 
Pomimo tego, że specjalizuję się w budowaniu zespołów 
i relacji biznesowych, moja wiedza i doświadczenie po-
zwalają na doradzanie moim klientom również w innych 
tematach. Dzieje się jednak tak tylko do pewnego momen-
tu. Kiedy problemy stają się zbyt złożone i wykraczające 
poza moją wiedzę, nie jestem w stanie z pełną odpowie-
dzialnością samodzielnie dobrać sposobów na ich rozwią-
zanie. Posiadając w swoim zespole specjalistów w wielu 
dziedzinach z zakresu wsparcia biznesu, jestem w stanie 
kompleksowo i profesjonalnie pomóc w szerszym zakre-
sie. Jednocześnie dzięki zespołowi mogę więcej czasu spę-
dzić na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Na czym zatem polega budowanie zespołu w oparciu 
o Dynamikę Talentów?
Poznanie profilu swojego oraz współpracowników jest 
dopiero pierwszym krokiem, który należy dokonać. Pra-
ca zgodnie z modelem Dynamiki Talentów nie kończy się 
na ułożeniu zespołu zgodnie z nią. Jest tu tak wiele płasz-
czyzn, które nakładają się na siebie, że byłoby ogromnym 
uproszczeniem stwierdzenie, że to wystarczy. Ważna 
jest sama postawa wszystkich członków zespołu, łącznie 

z właścicielem. Jeśli ktoś nie identyfikuje się z firmą, bra-
kuje mu zaangażowania i ciągle jest na „nie”, to jakiekol-
wiek zmiany w jego przypadku nie mają racji bytu. Kolej-
ną rzeczą jest rozwój samej firmy i właściciela. Wszystkie 
te elementy muszą ewoluować w równym tempie. Jeśli 
dołożymy do tego Spektrum Dynamiki Talentów, która 
odnosi się do poziomów świadomości finansowej każdej 
osoby, to możemy sobie wyobrazić jak wiele aspektów ma 
wpływ na działania firmy. Podsumowując, profile oso-
bowościowe są ważne, ale na nich nie kończy się proces 
wprowadzania zmian. Każdy z moich klientów musi być 
tego świadomy i być przygotowany na dużo pracy. Efekty 
jednak wynagradzają ten trud.

Czy jesteś w stanie określić, na podstawie swoich 
doświadczeń przy tworzeniu Edit Group, jaki element jest 
najważniejszy przy budowaniu marki?
Najważniejszą rzeczą była dla mnie misja mojej firmy. 
Musiałam odpowiedzieć sobie na pytanie, co marka Edit 
Group może dać światu i jakimi wartościami powinna się 
ona kierować. Ja to nazywam moim „dlaczego?”. Polskim 
przedsiębiorcom w większości termin „misja firmy” jest 
zupełnie obcy, a jest to niezmiernie ważna rzecz. Można 
nazwać go wręcz fundamentem każdego biznesu. To na 
podstawie misji określane są wartości, którymi się kieruje 
firma, klient docelowy oraz produkty i usługi, które oferu-
je. Jej brak oznacza, że nie jesteś w stanie zbudować silnych 
więzi ze swoimi klientami, a twoje produkty nie będą dla 
nich satysfakcjonujące, ponieważ działanie firmy będzie 
napędzać wyłącznie chęć zarabiania pieniędzy. Dlatego 
misja jest tak ważna. W Edit Group chcemy pomagać przed-
siębiorcom w świadomy i profesjonalny sposób zarządzać 
firmą, aby mogli osiągnąć wolność: finansową i czasową.

Wynika z tego, że Twoje działania w firmach sięgają 
samych podstaw. Czy wiążą się one zatem z kompletną 
rewolucją?
Zawsze na pierwszym spotkaniu z klientem oświadczam 
mu, że moje działania będą kompletną rewolucją, która 
postawi jego biznes na głowie. Nie oznacza to, że w ogóle 
tak będzie. Jest to raczej forma testu czy nasz klient jest 
gotowy na zmiany. Jeżeli zgadza się na rewolucję, to zna-
czy, że ufa mi i mojemu zespołowi na tyle, by można było 
je wprowadzić i jest na nie gotowy. Zatem słowo „rewo-
lucja” w moim przypadku jest zupełnie nietrafiona. Wolę 
określenie „ewolucja”. Wprowadzanie zmian w firmach 
przypomina operację na żywym organizmie. Przez cały 
czas musi ona żyć, funkcjonować, obsługiwać klientów, 
przynosić dochody. Nawet Magda Gessler zamyka w swo-
im programie restauracje tylko na jeden dzień. Oczywi-
ście czasami trzeba podjąć trudne lub radykalne decyzje, 
ale są one zawsze ostatecznością. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Najważniejszą rzeczą była dla mnie 
misja mojej firmy. Musiałam odpowiedzieć 

sobie na pytanie, co marka Edit Group 
może dać światu i jakimi wartościami 

powinna się ona kierować
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LIFE IN. Łódzkie: To pierwszy projekt Duda Development 
w Łodzi. Dlaczego właśnie tu, w Łodzi, skoro do tej pory 
byliście znani z realizacji głównie w Poznaniu?
Wojciech Duda: Planując rozszerzenie działalności miesz-
kaniowej poza Poznań i jego bezpośrednie okolice, przy-
glądaliśmy się różnym miastom. Wybór padł na Łódź z co 
najmniej kilku powodów. Przede wszystkim dostrzegliśmy 
tutaj ogromny potencjał: wielkie parcie na rozwój, na odna-
wianie, odświeżanie i upiększanie. Sami chcielibyśmy być 
– i myślę, że mogę nieskromnie powiedzieć, że już jesteśmy 
– tego częścią. Od samego początku udało nam się też nawią-
zać bardzo pozytywne relacje z władzami miasta, zwłaszcza 
z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków i Biurem Ar-
chitekta Miasta, co utwierdziło nas w naszej decyzji. Kluczo-
wą kwestią było także to, że Łódź jest położona stosunkowo 
blisko Poznania, dzięki temu nasz zespół specjalistów może 
na bieżąco nadzorować wszystkie prace.

Czym na tle innych inwestycji mieszkaniowych wyróżnia 
się Diasfera Łódzka?
W Diasferze stawiamy na estetykę. Bardzo zależało nam na 
tym, aby ta inwestycja była nową jakością wśród młodego 
łódzkiego budownictwa, dlatego do wykonania projektu za-
angażowaliśmy m.in. pracownię architektoniczną STAAM 
Architekt, nagrodzoną w organizowanym przez Urząd Mia-
sta konkursie Współczesna Kamienica Łódzka. Większość 
prac związanych z projektem wzięły na siebie poznańskie 
pracownie MODO architecture i ZOKOarchitekci. Chcieliśmy 
zarówno nawiązać do kamienicznych tradycji, jak i wytyczyć 
nowe trendy; patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość, dla-
tego Diasfera będzie zawierała subtelne aluzje do historycz-
nych budynków, jednocześnie będąc na wskroś współczesna.

Centrum miasta to dobre miejsce na inwestycję 
mieszkaniową? Jeszcze do niedawna wiele osób 
przeprowadzało się do domów budowanych na obrzeżach.
Inni ludzie przeprowadzają się na obrzeża, a inni pragną 
mieszkać w centrum. Diasfera będzie idealnym miejscem 

dla ludzi młodych, pracujących i studiujących w centrum 
miasta, zorientowanych raczej na uczestnictwo w miej-
skich aktywnościach niż na spokój i ciszę przedmieść. To 
sprawia, że będzie to także idealne miejsce na zakup miesz-
kania inwestycyjnego, przeznaczonego na wynajem.

Czy, przygotowując inwestycję, scharakteryzowaliście 
sobie docelowego mieszkańca Diasfery Łódzkiej?
Wyobrażam sobie, że będzie to osoba aktywna i dynamicz-
na, ceniąca sobie miasto i jego zalety. Ktoś młody, kto nie 
chce rozstawać się z centrum, ale też ktoś starszy, kto po 
okresie mieszkania poza miastem, za tym miastem zatęsknił 
i chce do niego wrócić. Może student, może pracownik bran-
ży kreatywnej lub fi rmy zajmującej się technologią. Ktoś, kto 
traktuje mieszkanie nie jako twierdzę, w której zamyka się 
na cały dzień, lecz raczej jako stylowy, komfortowy punkt 
wyjścia dla spędzania czasu na mieście: czy to na studiach 
na pobliskiej Filmówce, czy w pracy w jednej z dużych fi rm 
z siedzibami w centrum, czy – już po pracy – w pobliskim 
centrum kulinarno-kulturalnym OFF Piotrkowska, w parku 
Źródliska, w klubie fi tness, w galerii handlowej albo innym 
z wielu atrakcyjnych okolicznych miejsc, znajdujących się 
w promieniu niespełna kilometra od naszej inwestycji.

Fasada Diasfery nawiązuje układem do tradycyjnych 
łódzkich kamienic, dzięki czemu świetnie komponuje się 
z okoliczną zabudową. Skąd w ogóle wziął się pomysł?
Warto zwrócić uwagę na to, że slogan towarzyszący inwe-
stycji to Tożsamość miejsca: tożsamość jest dla nas bardzo 
istotną wartością. Duda Development jest fi rmą rodzinną. 
Mocno wierzymy w tradycję, dziedzictwo, mądrość poko-
leń. Wierzymy, że nic, co ma się sprawdzić w teraźniej-
szości i godnie doczekać przyszłości, nie może zapominać 
o swojej przeszłości, o swoich korzeniach, o których my 
pamiętamy każdego dnia, prowadząc spółki w wielu róż-
nych branżach. Dlatego sięgnęliśmy po jedną z najpięk-
niejszych łódzkich tradycji, czyli tradycję architektury 
kamienicznej i w niej właśnie osadziliśmy Diasferę.

Buduję piękniejszą
przyszłość

Elewacja budynku prezentuje się znakomicie i można 
się spodziewać, że wnętrza będą równie imponujące. 
Zapewne za dobrą jakość trzeba będzie zapłacić więcej?
Stawiamy na solidne materiały i staranne wykończenie, po-
łączone z funkcjonalnym, komfortowym układem lokali, ale 
ceny mieszkań w Diasferze Łódzkiej nie wykraczają poza 
przeciętną najnowszych mieszkań w Łodzi – a jeśli wziąć 
pod uwagę świetną lokalizację budynku, to są nawet bar-
dziej atrakcyjne. Obecnie ceny dostępnych mieszkań zaczy-
nają się już od 5300 zł/m2.

Wielu z nas chciałoby bliżej poznać inwestora, który 
dostrzegł w naszym mieście wspaniały potencjał, jego 
tradycje i dobre wzory z przeszłości. Od jak dawna Duda 
Development działa w branży budowlanej?
Jesteśmy fi rmą rodzinną wchodzącą w skład wielobranżo-
wego Holdingu Duda. Na rynku nieruchomości istniejemy 
już od ponad 20 lat – działalność rozpoczynaliśmy w Pozna-
niu w 1997 roku. Od kilku lat, oprócz licznych inwestycji 
gruntowych i komercyjnych, systematycznie wprowadzamy 
do naszego portfolio także nieruchomości mieszkaniowe: 
pierwszą z nich było osiedle Nowe Złotniki w podpoznań-
skich Złotnikach, a najnowszą jest właśnie Diasfera Łódzka.

No właśnie, Duda Development to tylko jedna ze spółek 
rodzinnego koncernu Duda Holding. Praca z rodziną daje 
więcej korzyści niż praca w międzynarodowej korporacji?
Oczywiście. Każdego dnia mamy świadomość, że pracujemy 
nie na zysk jakiegoś światowego giganta, lecz na dobrobyt 
naszego własnego kraju, na imię własnej rodziny, które jest 
przecież w nazwie wielu naszych spółek. Nie potrzebuje-
my też rzeszy doradców i agencji, żeby wymyślały dla nas 
zgodne z najnowszymi trendami wartości, którymi mieliby-
śmy się kierować: są one naszym dziedzictwem jako fi rmy 
rodzinnej, są w DNA naszej marki, a naszym najlepszym 
doradcą, źródłem inspiracji i drogowskazem jest nasz tata, 
twórca Polskiego Koncernu Mięsnego.

Skąd tak duży przekrój branż w holdingu? Wynika 
z zainteresowań, czy raczej bierze się ze stopniowego 
dostrzegania nisz na rynku?
Z obu tych powodów! W zarządzie holdingu jest czwórka 
rodzeństwa, a każde z nas ma nieco inne zainteresowa-
nia, gusta i temperament, co pozwala nam dostrzegać roz-
maite nisze rynkowe i biznesowe możliwości. Staramy się 
zawsze być o krok do przodu przed konkurencją – a w ro-
dzinnej drużynie łatwiej to osiągnąć!

Skąd czerpie pan ten zapał do ciągłego rozwoju, ciągłego 
myślenia o przyszłości?

Diasfera Łódzka
Biuro Sprzedaży w Łodzi, ul. Kilińskiego 138
poniedziałek – piątek 9-17
sobota 9-13
tel: 605 505 995
diasfera@dudadevelopment.pl
www.dudadevelopment.pl
www.diasfera.pl

Wzorami są dla mnie ojciec i starsi bracia, a tym, co mnie 
inspiruje – chwile spędzane z rodziną. To dla nich stale 
myślę o tym, co będzie kiedyś, i to przede wszystkim dla 
nich staram się zbudować lepszą, piękniejszą przyszłość.

Rodzina Duda powołała do życia Fundację Rodziny 
Duda im. Maksymiliana Duda, która działa na rzecz 
wyrównywania szans oraz poprawy warunków 
kształcenia potrzebujących, zdolnych dzieci i młodzieży 
z regionu. Co daje fi rmie działalność fundacji?
Działając w branży nieruchomości, siłą rzeczy jesteśmy 
zorientowani na przyszłość i długoterminowe planowa-
nie – w perspektywie nie tygodni i miesięcy, lecz lat i po-
koleń. To samo dotyczy wielu innych spółek holdingu. 
Wierzymy, że tylko działanie z perspektywy pokoleń – tu-
taj: poprzez wspieranie wykształcenia młodych ludzi, od 
których zależy przecież przyszłość nas wszystkich – ma 
szansę pozytywnie wpłynąć na nasze społeczeństwo. Dla-
tego nie pytamy, co może nam dać fundacja, lecz raczej: co 
możemy zrobić, by dać jeszcze więcej od siebie.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Łodzi, do Diasfery 
Łódzkiej, której wykonawcą jest Firma Budowlana 
Antczak – również fi rma rodzinna. Współpracę z fi rmami 
rodzinnymi wybieracie Państwo świadomie, czy to 
przypadek?
Bardzo cenimy sobie fi rmy rodzinne, bo wiemy, że ich 
wartości będą zbieżne z naszymi. Nie współpracujemy 
wyłącznie z nimi, ale gdy decydujemy się na tego rodzaju 
współpracę, wiemy, że opiera się ona na solidnych podsta-
wach i wzajemnym zrozumieniu.

Inwestycja w nieruchomości w Łodzi może oznaczać, że 
dostrzegliście w naszym mieście potencjał.
Jak najbardziej! Łódź przeżywa teraz okres niezwykle dy-
namicznego rozwoju – zmiany można zaobserwować w za-
sadzie z dnia na dzień. Wyraźnie widać tutaj wolę władz 
miasta, by na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców 
lub na ogólnopolskie czy nawet europejskie trendy. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Tożsamość jest dla nas bardzo istotną 
wartością. Duda Development jest fi rmą 
rodzinną. Mocno wierzymy w tradycję, 

dziedzictwo, mądrość pokoleń
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Powstająca między ulicami Kilińskiego 
a Targową Diasfera Łódzka jest jedną 

z najgłośniejszych inwestycji mieszkaniowych 
2019 roku. O tym, skąd wziął się pomysł 
na nowoczesną kamienicę opowiada 

Wojciech Duda, wiceprezes odpowiedzialnej 
za realizację inwestycji spółki Duda Development.
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LIFE IN. Łódzkie: Zacznę od zasłużonych gratulacji, Wasz 
projekt znalazł się bowiem w wąskim gronie laureatów 
konkursu Młodzi w Łodzi.
Agnieszka Kucharska: Bardzo dziękujemy! Takie wyróż-
nienia dodają nam energii i wiary w powodzenie tego am-
bitnego projektu. Mamy jednak świadomość, że jesteśmy 
na początku drogi i to nie czas, by spoczywać na laurach.

No właśnie, opowiedzcie proszę trochę o początkach. 
Jak to się stało, że dwójka młodych ludzi zdecydowała się 
rzucić wyzwanie branży kosmetycznej, zdominowanej 
przez wielkie zagraniczne korporacje?
Adam Jerzykowski: Pomysł narodził się w trakcie przy-
gotowań do przepłynięcia wpław Zatoki Gdańskiej [Adam 
Jerzykowski jest twórcą projektu Swim For a Dream, 
w ramach którego pokonuje wpław maratońskie dystanse 
w wodach otwartych]. W 2015 r., po jednym z treningów, 
byłem kompletnie wyczerpany, a mimo to nie mogłem 
zasnąć. Przewracałem się z boku na bok. Całe ciało mnie 
swędziało. Skórę miałem wysuszoną na wiór. Jednym 
z głównym powodów było częste mycie zwykłymi deter-
gentami. Jak pewnie większość facetów nie stosowałem 
żadnych balsamów do ciała. W tamtej chwili pomyślałem 
sobie, że chciałbym mieć kosmetyk, który jednocześnie 
myje, głęboko nawilża, łagodzi podrażnienia, przeciw-
działa swędzeniu skóry i przyśpiesza jej regenerację. 
Kosmetyk, który rozumie i adresuje potrzeby osób ak-
tywnych. Na własnej skórze doświadczyłem bowiem tego, 
co dzieje się, gdy nie dba się o skórę we właściwy sposób. 
Zwiększona aktywność może drastycznie przyśpieszyć 
proces wysuszania i starzenia się skóry. Może, ale na 
szczęście nie musi. Właśnie to doświadczenie było impul-
sem do rozpoczęcia pracy nad moviGO.

Od impulsu mijają trzy lata i na rynku pojawia się 
BodyWash. Moją uwagę zwrócił design opakowania.
Agnieszka: Nie sposób zliczyć godzin, które spędziliśmy 
nad tym projektem. Razem z naszym Brand Managerem 
(Stanisław Mac – przyp. redakcja) dużą wagę przywią-
zujemy do identyfikacji graficznej. W końcu jeden obraz 
może zastąpić tysiąc słów.
Adam: Wyzwanie przy projektowaniu BodyWash wy-
nikało również z tego, że myśleliśmy od razu o rozwoju 
marki. Zdecydowaliśmy, że oprzemy się na czterech ży-
wiołach. Każdy kosmetyk, który stworzymy, będzie przy-
pisany do jednego z żywiołów. BodyWash to żywioł wody. 
W końcu tam się wszystko zaczęło…

Życie to maraton
O nowej marce kosmetyków moviGO, która powstała z myślą o osobach aktywnych, 

rozmawiamy z jej twórcami Adamem Jerzykowskim i Agnieszką Kucharską.

A skąd nazwa?
Agnieszka: moviGO oznacza w języku esperanto ruch. 
Ruch to życie. Każdy sam obiera swoją życiową drogę, na-
tomiast wyzwania i potrzeby, które na niej napotykamy są 
uniwersalne. Naszą misją, misją moviGO, jest towarzysze-
nie ludziom w ich drodze do odkrywania własnego poten-
cjału oraz jednoczenie ich wokół ruchu.
Adam: Jednocześnie wierzymy, że ruch – w skali makro 
– nie ma końca. a jedynym sensownym kierunkiem jest 
pięcie się do góry. Te przekonania są odzwierciedlone 
w logotypie moviGO.

W ostatnich dniach wykonaliście kolejny duży krok.
Agnieszka: Zgadza się! Wystartowaliśmy ze stroną inter-
netową www.letsmovigo.com Na niej można się dowie-
dzieć m.in. jak nasze kosmetyki adresują potrzeby osób 
aktywnych, a także jak wspieramy rozwój sportu wśród 
młodzieży. Poszukujący idealnego prezentu pod choinkę 
dla pasjonata ruchu też znajdą tam to, czego szukają.

Wygląda na to, że sukces gwarantowany
Adam: Sukces nigdy nie jest gwarantowany. Sukces, to wy-
nik konsekwentnej i cierpliwej pracy. Zarówno życie, jak 
i biznes bardziej przypominają maraton aniżeli sprint, dla-
tego my nie „zrywamy się”, tylko metodą małych kroczków 
zbliżamy się do obranego celu. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Gotowi? 3… 2… 1… l www.letsmovigo.com l web.facebook.com/letsmoviGO/ l hello@letsmovigo.com

W centrum Łodzi, na terenach XIX-wiecznych Zakładów 
Graficznych i wcześniejszej fabryki przędzy Teodora Mey-
erhoffa, przy ulicy Dowborczyków 18, powstaje nowator-
ski w skali regionu, wielofunkcyjny kompleks biurowy 
– ŁÓDŹ.WORK. Zamysł rewitalizacji zabytkowych budyn-
ków, w połączeniu z nowoczesnymi segmentami, stanowi 
przedłużenie konceptu Nowego Centrum Łodzi.

Kompleks ŁÓDŹ.WORK tworzy nowe standardy pracy, 
zarówno dla dużych firm jak i małych, oferując połą-
czenie przestrzeni biurowej z coworkingową. Typowe 
powierzchnie biurowe zajmą trzy wyższe kondygnacje 
dawnej hali fabrycznej. Biura będzie można aranżować 
w dowolny sposób, w zależności od specyfiki firmy i pre-
ferencji sposobu pracy. Na parterze budynku urządzona 
zostanie strefa coworkingowa. To idealna przestrzeń do 
pracy dla freelancerów, start-upów, młodych firm. Z pew-
nością będzie tu można nawiązać znajomości biznesowe, 
pozwalające rozwinąć własne pomysły i poszerzyć port-
folio kontrahentów. Oczywiście nie zabraknie miejsc 
parkingowych, stojaków na rowery, miejsca na chwilę 
relaksu na świeżym powietrzu i stacji do ładowania sa-
mochodów elektrycznych, a w przyszłości miejsca na 
małą gastronomię. ŁÓDŹ.WORK gotowy będzie w drugiej 
połowie 2019 roku, ale już dziś warto zainteresować się 
powierzchnią pod nowe biuro, bo na przykład stare jest 
zbyt ciasne i nie daje możliwości rozwoju? l

Inwestorem jest firma OKAM CAPITAL, która zrealizowała 
wiele projektów mieszkaniowych w Polsce, Izraelu i na Cyprze, 
a w jej portfolio znajduje się Piotrkowska 217. Firma zrealizowa-
ła m.in. projekty InCity na Woli, Mokkę i Vistę na Mokotowie 
oraz Arlet House na Ochocie w Warszawie. Sprzedaje aparta-
menty w stolicy: Żoli Żoli na Żoliborzu i Bohemy – Strefa Praga 
na Pradze oraz w Katowicach: Dom w Dolinie Trzech Stawów.

Niepowtarzalne wnętrza w zabytkowym budynku dawnej fabryki przędzy 
Teodora Meyerhoffa przy Dowborczyków 18, to doskonałe miejsce na biuro 

dla każdej firmy. Praca w ŁÓDŹ.WORK będzie czystą przyjemnością!

Dowborczyków 18: inspirujące 
miejsce w zabytkowym obiekcie

ŁÓDŹ.WORK

Łódź, ul. Dowborczyków 18
tel. 725 940 945
www.lodzwork.pl
e-mail: lodz.work@okam.pl
fb: Łódź.Work
instagram: lodz_work

Pod koniec września wmurowano kamień węgielny pod 
inwestycję. Akt erekcyjny podpisali prezydent Hanna Zda-
nowska i Arie Koren, prezes Okam Capital
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LIFE IN. Łódzkie: Zacznę od najprostszego pytania: czym 
wyróżnia się Kornelówka wśród innych łódzkich szkół?
Agnieszka Wojtas: Przede 
wszystkim indywidualnym 
podejściem do każdego ucznia. 
Nasze klasy liczą do 15 dzieci, 
więc nauczyciel bez problemu 
jest w stanie poświęcić każde-
mu czas. W nauczaniu bardzo 
ważna jest dla nas kreatyw-
ność, podczas gdy dla więk-
szości szkół najistotniejsze są 
wyniki i pozycja w rankingu. 
Oczywiście te elementy rów-
nież są bardzo istotne, ale na 
pewno nie powinny być naj-
ważniejsze. W procesie nauczania najważniejsze jest dziec-
ko i jego możliwości. Nigdy nie odmówię przyjęcia dziecka, 
które ma problemy w nauce, bo może mi to zaniżyć wyniki. 
Nie potrafi łabym potem spojrzeć rodzicom w oczy. Jeszcze 
raz podkreślę dla nas najważniejsze jest, by dzieci prawi-
dłowo się rozwijały, żeby nie stresowały się przyjściem do 
szkoły i żeby osiągały wyniki na miarę swoich możliwości.

Faktycznie w dobie, gdzie liczą się praktycznie tylko 
wyniki, to dość odważne podejście.
Można wykuć cały materiał i dostać najwyższą ocenę, ale 
czy taka wiedza zostanie na długo w pamięci? Na pewno 
nie. Dlatego ciekawość świata i umiejętność zdobywania 

wiedzy leżą u podstaw tego, co robimy. Inspirowanie 
uczniów, stawianie im coraz nowszych wyzwań wpływa 
korzystnie na ich intelektualny, społeczny, emocjonalny 
oraz fi zyczny rozwój. Oczywiście nie unikamy oceniania, 
co roku nasi uczniowie piszą testy kompetencyjne przygo-
towywane przez Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzy-
chu. I wypadamy w nich bardzo dobrze.

Co jest najważniejsze w edukacji dzieci?
Bez wątpienia kreatywność, o czym już wspomniałam. Je-
stem nauczycielem bardzo kreatywnym i dlatego uczę ma-
tematyki, a w zasadzie geometrii, w dość nietypowy sposób 
– pokazując jej zastosowanie w życiu codziennym. Szkoła 
bierze udział w projekcie „Escher – fenomen logicznego desi-
gnu”. Maurits Escher to najbardziej znany artysta w świecie 
nauki. W jego pracach można odnaleźć intrygującą rzeczy-
wistość, pełną sprzeczności i fantazji, ale i matematycznej 
logiki. Mamy też drugiego nauczyciela matematyki, który 
na prośbę rodziców podchodzi do przedmiotu w bardziej 
konwencjonalny sposób. I taki sposób nauczania matema-
tyki doskonale się u nas sprawdza. Musimy zrozumieć, że 
nauczanie musi nadążyć za zmianami w otaczającej nasz 
rzeczywistości. Po co uczyć się przeliczania skali map, jak 
obecnie mamy Google maps i nikt nie zastanawia się jak to 
jest przeliczane. Możemy uczyć liczenia, geometrii i wielu 
innych rzeczy, ale jak znajdziemy się w towarzystwie to nikt 
nie będzie, oczywiście może za wyjątkiem matematyków, 
chciał rozmawiać o całkach i bryłach, zapewne zechce po-
rozmawiać o sztuce. Dlatego bardzo istotna jest umiejętność 

Tu liczy się kreatywność, a o wyścigu szczurów nie ma mowy. – Najważniejsze jest, by 
dzieci prawidłowo się rozwijały, żeby osiągały wyniki na miarę swoich możliwości, żeby 
nie stresowały się przyjściem do szkoły – mówi Agnieszka Wojtas, dyrektor Prywatnej 

Szkoły Podstawowej Kornelówka, którą prowadzi Fundacja Dar Edukacji w Łodzi.

Dzień z życia szkoły z pasją

dobrego wysławiana się, a także pracy w zespole, którą bar-
dzo cenią pracodawcy.

Jedną z kluczowych kompetencji jest też znajomość 
języków obcych. Szkoła oferuje swoim uczniom naukę aż 
trzech języków, co jest ofertą dość nietypową?
W dzisiejszym świecie języka angielski przestał być już uwa-
żany za język obcy, bo wszyscy zakładają, że doskonale nim 
władamy. Dlatego w szkole obowiązkowy jest język angielski 
w wymiarze pięciu godzin lekcyjnych, dodatkowo w klasach 
starszych jest jedna godzina z native speakerem, do tego od 
drugiej klasy szkoły podstawowej dzieci dwa razy w tygo-
dniu mają zajęcia z języka francuskiego, a dodatkowo uczą 
się języka włoskiego i muszę przyznać, że te lekcje cieszą się 
dużą popularnością.

To naprawdę bardzo ciekawa propozycja.
Tak. Dzięki temu nasza szkoła staje się szkołą, w której uczą 
się również dzieci z innych krajów oraz dzieci rodziców, 
którzy po kilku latach pobytu za granicą wracają do Polski 
i szukają szkoły, która zapewni im właściwą edukację, tak 
językową jak i podstawową.

Zajęcia dodatkowe cieszą się dużym zainteresowaniem?
Oczywiście mamy w swojej ofercie zajęcia dodatkowe. 
Dużą popularnością cieszą się koła przyrodnicze i pla-
styczne. Mamy też koło dziennikarskie, którego człon-
kowie redagują szkolną gazetkę w wersji elektronicznej. 
Nazywa się „Pacanowo” i służy za wzór do naśladowania 
innym szkołom. Dzieci redagują ją samodzielnie, oczywi-
ście pod nadzorem nauczyciela. W swojej ofercie mamy 
też zajęcia dodatkowo płatne, takie jak koło szachowe czy 
zajęcia z ceramiki. Na życzenie rodziców dzieci mogą się 
także w szkole uczyć gry na wskazanym instrumencie.

W Kornelówce dzieje się naprawdę sporo. W jakich 
jeszcze ciekawych projektach uczestniczycie?
Szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Sto-
warzyszenie Wspólnota Polska z oddziałem w Białymstoku 
i wraz ze szkołą polską w Katarze realizuje projekt „Razem 
w Edukacji”. To projekt składający się z kilku elementów. 
Jednym z nich jest tworzenie patchworkowej mapy Polski, 
nasi uczniowie wyszyli część województw Polski, resztę 
uzupełniają teraz uczniowie z Kataru. Mapa wróci do nas 
w połowie grudnia i zawiśnie na ścianie. Realizowaliśmy 
też wspólny projekt na 11 listopada, w tym samym czasie 

uczniowie naszej szkoły i dzieci z Kataru wieszały biało-
-czerwone wstążki w kształcie serca i wypuszczały balony 
z życzeniami dla Polski. Nasi uczniowie wyjadą też na kilka 
dni do Kataru w ramach współpracy edukacyjnej. Braliśmy 
też udział jako jedyna szkoła z Polski w Europejskich Dniach 
Kodowania. Kodowaliśmy ozoboty, które tańczyły poloneza.

To niejedyny projekt realizowany w szkole. Wdrożyliście 
m.in. budżet uczniowski. Na czym polega ta inicjatywa?
Jest analogiczna do budżetu obywatelskiego, tylko oczywiście 
realizowanego w mikroskali. Mamy określoną pulę środków, 
na którą rozpisujemy konkursy. Uczniowie zgłaszają swoje 
projekty, które mają służyć całej naszej społeczności, i odby-
wa się na nie głosowanie. Najlepsze są realizowane.

Co udało się zrealizować do tej pory?
Ogródek szkolny, kupiliśmy też plastikowe pudełka do 
szatni i zorganizowaliśmy szkolny konkurs „Mam talent”.

Dbacie również o ochronę środowiska?
Tak. Realizujemy typowo ekologiczny projekt – konkurs „Up-
cyclingowy Zawrót Głowy”. Polega na wymyślaniu, kombino-
waniu i tworzeniu z rzeczy już istniejących czegoś zupełnie no-
wego. W dniu fi nału prezentujemy prace w Centrum Promocji 
Mody ASP, z którym współpracujemy na wielu płaszczyznach.

A „Smacznie Zdrowo Kolorowo” – co to za projekt?
„Smacznie Zdrowo Kolorowo” to akcja propagująca wspólne 
spędzanie czasu podczas przygotowywania i spożywania 
rodzinnego posiłku. Przewodnim wydarzeniem promują-
cym akcję jest organizowany cyklicznie konkurs na potrawę 
przyrządzaną wspólnie przez rodziców z dziećmi. To także 
promocja zdrowego stylu odżywiania. Dzieci dowiadują się, 
jakie znaczenie w codziennej diecie odgrywają warzywa 
i owoce, poznają zioła, które oprócz tego, iż poprawiają smak 
dania, mają zbawienne działanie na nasze organizmy. Nie 
do przecenienia jest też wspólne spędzanie czasu w gronie 
rodzinnym. W naszej szkole w ogóle panuje rodzinna atmos-
fera, uczy się tu sporo rodzeństw, po lekcjach dzieci spędzają 
ze sobą także sporo czasu, a ich rodzice się zaprzyjaźniają. 
U nas dzieci nie dokuczają sobie nawzajem.

Wobec tego, jak można zapisać dziecko do Kornelówki?
Po prostu zadzwonić do nas i umówić się na spotkanie. Jak 
widać mamy sporo do zaoferowania. Dodam tylko, że mamy 
duży ogród przy szkole, pięknie wyposażoną pracownię 
przyrodniczą, bo lubimy obcować z naturą. Zresztą sporo 
zajęć organizujemy na zewnątrz szkoły, wychodzimy do 
muzeów, teatrów czy kina. W nauczaniu wykorzystujemy 
również elementy pedagogiki Marii Montessori. Długo mo-
głabym jeszcze mówić o naszej szkole. Jedno jeszcze podkre-
ślę – trudno z niej wyjść po lekcjach.l

Rozmawiała Beata Sakowska

www.kornelowka.edu.pl
informacja@kornelowka.edu.pl
tel. 42 656 19 06
Łódź, ul. Sucharskiego 3
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LIFE IN. Łódzkie: Skąd wziął się pomysł na akcję „Z Radcą 
Prawnym Bezpieczniej!”, którą Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Łodzi przeprowadza już po raz drugi?
Grzegorz Wyszogrodzki: Podstawową przyczyną ak-
cji jest wciąż zbyt mała, naszym zdaniem, świadomość 
społeczna. Z pomocy radców prawnych nie korzystamy 
w ogóle albo zdecydowanie zbyt późno. Pomoc prawną 
można porównać do pomocy medycznej – albo przyj-
dziemy w porę i wyleczymy się w ciągu kilku dni, albo 
przychodzimy zbyt późno i pomocy będziemy potrzebo-
wać przez dłuższy czas. W przypadku pomocy prawnej 
jest dokładnie tak samo – gdy w porę uświadomimy so-
bie, że sami nie damy rady rozwiązać naszego problemu 
i skorzystamy z pomocy, sprawę będzie można załatwić 
szybciej, sprawniej, w mniej dolegliwy sposób, często 
również związane to będzie z niższymi kosztami. Podam 
prosty przykład – kupujemy na raty telewizor, sprzedaw-
ca daje nam od razu umowę do podpisania, jest napisana 
tak małym drukiem, a przy tym jest długa, że nie mamy 
ochoty w ogóle jej czytać, na dodatek sprzedawca mówi, 
że przygotował to prawnik i już podpisujemy bez namy-
słu. A potem okazuje się, że są tam paragrafy, z którymi 
się w ogóle nie zgadzamy, a umowa tak naprawdę posłu-
gując się językiem prawniczym jest oświadczeniem woli 
dwóch stron. Jak jedna osoba składa propozycję umowy, 
to nie znaczy, że druga musi się na nią zgodzić, taką umo-
wę możemy negocjować. Warto o radę zwrócić się do rad-
cy prawnego, który niejednokrotnie powie, żeby lepiej tej 
umowy nie podpisywać czy też, że należy negocjować jej 
postanowienia, ponieważ powinny być inaczej sformu-
łowane. Nasza akcja ma uświadomić wszystkim, że jeste-
śmy po to, by pomóc w określonych sytuacjach rozwiązać 
określone problemy.

Swoje prawa trzeba znać
O akcji „Z Radcą 

Prawnym Bezpieczniej”, 
pomocy prawnej 

i edukacji młodzieży 
rozmawiamy 

z Grzegorzem 
Wyszogrodzkim 

i Aleksandrą 
Grocholską-Jankowską, 

dziekanem 
i wicedziekanem Rady 

Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Łodzi.

No dobrze, ale za taką usługę trzeba będzie zapłacić, 
więc nawet się nie zastanawiamy i podpisujemy umowy.
Aleksandra Grocholska-Jankowska: Panuje ogólne 
przekonanie, że usługi prawne są drogie. Mówimy, że to jest 
stereotyp. W każdej sprawie zwrócenie się o pomoc na wcze-
snym etapie zagwarantuje, że koszty rozwiązania problemu 
będą zdecydowanie niższe niż w momencie, gdy będzie się 
ona toczyła już w sądach, bo wówczas dochodzą chociażby 
koszty sądowe. A tak bardzo często się dzieje. Przecież wiele 
spraw w ogóle nie musi trafiać na sądową wokandę, można je 
rozwiązać ugodowo, na przykład z pomocą mediatora. Przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych działa Centrum Mediacji. 
Zresztą także i prowadzenie sprawy sądowej z pomocą rad-
cy prawnego będzie rozwiązaniem dużo korzystniejszym, 
pozwoli uniknąć, często bardzo kosztownych, błędów samo-
dzielnego działania.

Skąd się bierze ta nasza niewiedza?
Grzegorz Wyszogrodzki: Nie jesteśmy dostatecznie edu-
kowani z zakresu prawa. W istocie nauka podstawowych 
zagadnień z zakresu prawa powinna towarzyszyć nam już 
od lat szkolnych. Nie chodzi przy tym o naukę definicji, czy 
tzw. formułek. Chodzi o uświadomienie, że mamy na przy-
kład prawo do informacji, prawo by sprawdzić czy ktoś nie 
chce mnie oszukać, prawo do sądu. Ale mamy też obowiąz-
ki i je także należy przybliżać, bo umożliwiają prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Termin prawa i obo-
wiązki powinien być znany każdemu. Uczeń musi wiedzieć, 
że powinien przestrzegać statutu szkoły, że ma obowiązek 
uczestnictwa w lekcjach i że jeśli nie będzie realizował obo-
wiązku szkolnego to nie tylko on, ale również rodzice mogą 
zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Warto wiedzieć, 
że w każdej sytuacji mamy prawo odwołać się od wyroku, 

a obowiązkiem jest, aby apelacja została złożona w termi-
nie do 14 dni od doręczenia wyroku. Konkludując, ważna 
jest dbałość o kulturę prawa.

W czym może nam pomóc radca prawny?
Grzegorz Wyszogrodzki: Chociaż radca prawny jest za-
wodem z kilkudziesięcioletnią tradycją, to w Polsce nadal 
jest niska świadomość uprawnień tej profesji. Często myl-
nie postrzegany jest jako doradca prawny, który nie ma 
kwalifikacji ani też nie spełnia standardów wymaganych 
od zawodu radcy prawnego, jako tzw. zawodu zaufania pu-
blicznego. Warto wskazać, że zawód radcy prawnego jest 
uregulowany w artykule 17 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz w odrębnej ustawie – ustawie z dnia 6 lip-
ca 1982 r. o radcach prawnych. Radca prawny może nam 
pomóc w pełnym spectrum spraw związanych z pomocą 
prawną, na przykład w sprawach cywilnych, rodzinnych, 
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy 
w sprawach gospodarczych, administracyjnych, podat-
kowych lub karnych. Podkreślić trzeba, że uprawnienia 
radców prawnych niczym się nie różnią od uprawnień 
adwokatów.
Aleksandra Grocholska-Jankowska: Do radcy możemy 
zgłosić się o pomoc w poprowadzeniu sprawy sądowej z pra-
wa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego.

Czy prawniczy język musi być tak zawiły, wielu z nas 
ma problemy, by go zrozumieć? Nie da się prostszym 
językiem wytłumaczyć zawiłości paragrafów?
Aleksandra Grocholska-Jankowska: Właśnie po to pro-
wadzimy kampanię „Z Radcą Prawnym Bezpieczniej!”, by 
przełamać ten stereotyp surowego prawnika, który mówi 
niezrozumiałym językiem i na końcu wystawia rachunek. 
Staramy się mówić zawsze jak najprostszym językiem, tak by 
klient zrozumiał. Pamiętajmy, jeśli cokolwiek jest niejasne, 
trzeba pytać. Jeśli prawnik mówi, że od danego wyroku mo-
żemy wnieść apelację, to warto dopytać co to znaczy. Wyja-
śni, że chodzi o to, że można się odwołać od wyroku, z którym 
się nie zgadzamy. Poinformuje także jakie są szanse wygra-
nia sprawy tak, aby nie ponosić dodatkowych kosztów, jeśli 
to byłoby niecelowe. Rozumiemy, że z klientem trzeba rozma-
wiać tak, żeby on wyszedł z kancelarii z przekonaniem, że 
wie co mówiliśmy. Chcemy, by klient nam zaufał, by pozbył 
się lęków, obaw. My jesteśmy po to, by pomagać.

Z jakimi sprawami najczęściej trafiają klienci?
Grzegorz Wyszogrodzki: Przekrój jest naprawdę duży 
i zależy od specyfiki spraw naszych klientów. Trzeba powie-
dzieć, że do radców prawnych zgłaszają się o pomoc prawną 
nie tylko osoby fizyczne, konsumenci, a także na przykład 
spółki, banki, spółdzielnie, czy urzędy administracji. W kon-
sekwencji zajmujemy się często diametralnie różnymi spra-

wami. Trudno zatem wymienić te najczęściej spotykane, bo 
zależą one od klientów, którym pomagamy.

Czy mamy w Łodzi radców prawnych specjalizujących się 
w konkretnych dziedzinach?
Aleksandra Grocholska-Jankowska: Z tego, co obserwu-
jemy, rynek prawniczy w Łodzi się nie wyspecjalizował, 
większość kancelarii ma szerokie portfolio. Może tytułem 
przykładu – Łódź, jak wiadomo, to miasto kamienic, więc 
mamy sporo spraw związanych z nieruchomościami i co 
się z tym wiąże sprawami spadkowymi.

Wszyscy radcowie prawni działający w Łodzi są zrzeszeni?
Grzegorz Wyszogrodzki: Tak. Zrzeszonych jest 2153 rad-
ców prawnych, w tym jeden prawnik zagraniczny i osoby, 
które są już na emeryturze i mogą wykonywać zawód, ale 
nie muszą. Zawód wykonuje 1591 radców prawnych. Kan-
celarii mamy 1042, spółek z udziałem radców prawnych 97 
i mamy też, o czym warto wspomnieć, młodych adeptów 
sztuki radcowskiej, prawniczej – 282 aplikantów. Łącznie 
w kraju jest 44 910 radców prawnych, w tym 30 051 wyko-
nujących zawód i blisko 7500 aplikantów.

Izba angażuje się również w edukację młodzieży, 
organizując akcję „Szkoła bliższa prawu”. Młodzież 
chętnie tę wiedzę przyswaja?
Aleksandra Grocholska-Jankowska: Dużo czasu podczas 
warsztatów poświęcamy zagrożeniom związanym z Interne-
tem. Tłumaczymy im, że nie są bezkarni, że nie mogą w sieci 
publikować wszystkiego na co mają ochotę, jak chociażby 
zdjęcia koleżanki bez jej zgody. Rozmawiamy też o narkoty-
kach, dopalaczach, alkoholu. Ta akcja cieszy się dużym zain-
teresowaniem. W tym roku odwiedzimy 56 szkół. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Chociaż radca prawny jest 
zawodem z kilkudziesięcioletnią 

tradycją, to w Polsce nadal jest niska 
świadomość uprawnień tej profesji
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LIFE IN. Łódzkie: Kobiety czy mężczyźni? Kto częściej 
odwiedza Klinikę Tazbir?
Dr Marta Tazbir: Panie zdecydowanie dominują, choć 
panowie coraz częściej zaczynają dostrzegać zalety medy-
cyny estetycznej.

Różnią się w swoich oczekiwaniach?
Mężczyźni zwykle przychodzą w konkretnym celu. Lubią za-
biegi szybkie, jednorazowe, komfortowe, przynoszące spek-
takularne efekty i oczywiście niebolesne (śmiech). Leczymy 
nadmierną potliwość pach, dłoni czy stóp. Laserowo usuwa-
my blizny potrądzikowe, rumiane policzki i zbyt wyraźne 
naczynia na nosie czy też nadmierne owłosienie. Klinika 
Tazbir słynie z metod naturalnej regeneracji komórkowej, co 
sprawia, że obecnie mężczyźni najczęściej korzystają z zabie-

gów leczących nadmierne wypadanie włosów czy łysienie. 
Są to zabiegi z użyciem własnych komórek macierzystych po-
bieranych z tkanki tłuszczowej, skóry czy skoncentrowane 
czynniki wzrostu izolowane z osocza krwi. Coraz częściej pa-
nowie wybierają również estetyczne procedury, na przykład 
nieinwazyjny lifting twarzy i ciała Zaffiro czy kriolipolizę 
ZLipo lub lipotransfer Micro&Macro Nano Fat. Są też pano-
wie, którzy potrzebuję zlikwidować zmarszczki czy bruzdy, 
które nadają twarzy srogi, nieprzyjazny wygląd.

A kobiety?
U pań chodzi o to, by w umiejętny sposób podkreślić ich 
kobiecość. Dążę do tego, aby sprawić, żeby były zadowolo-
ne z siebie, bardziej pewne siebie, by czuły swoją wartość, 
by po prostu były piękne.

Poczuć się piękną 
we własnym ciele

Medycyna estetyczna jest po to, żebyśmy były zadowolone ze swojego 
wyglądu, lubiły się i miały lepsze samopoczucie. A ja jestem po to, aby 
pomóc kobietom dostrzec ich piękno – mówi dr Marta Tazbir, ekspert 

w sprawach medycyny estetycznej, właścicielka Kliniki Tazbir.
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Co to znaczy być piękną?
To połączenie tego czym emanujemy na zewnątrz z tym 
jakie jesteśmy wewnątrz. To zachowanie równowagi po-
między wyglądem i samopoczuciem. Jeżeli akceptujemy 
swój wygląd i czujemy się dobrze we własnym ciele, wów-
czas jesteśmy piękne. I dla samych siebie i dla innych. To 
zachowanie dobrostanu organizmu.

Czy każde naturalne piękno warto i da się poprawić?
Poprawić można prawie wszystko, a jeżeli przy tym do-
strzegamy mankamenty w swoim wyglądzie i źle się z tym 
czujemy, to wtedy też warto. Być zadowoloną ze swojego 
wyglądu oznacza lubić się i w związku z tym mieć lepsze 
samopoczucie – do tego właśnie – w moim przekonaniu, 
jest potrzebna medycyna estetyczna.

Urodę każdego pacjenta poprawia się w ten sam sposób?
Nie, bo każdy z nas jest inny. Żeby coś zmienić w wyglądzie 
człowieka, należy poznać jego osobowość, przeanalizować 
jego sylwetkę, mimikę, gestykulację, oczekiwania i dopie-
ro wtedy dobrać właściwe zabiegi. Poza tym każda kobieta 
jest wyjątkowa, niepowtarzalna, u każdej kobiety też inaczej 
starzeje się skóra, a organizm ma inne wymagania. W swojej 
praktyce nie mam schematów, których użycie zmieni wygląd 
człowieka. Nie odhaczam punkt po punkcie wykonanych za-
biegów i podjętych działań. Każdą kobietę traktuję indywidu-
alnie, a zarazem holistycznie, czyli dobieram rożne zabiegi 
i układam je w konkretny sposób, aby osiągnąć wymarzony 
cel. Nie chodzi przecież o to, aby wszystkie pacjentki wyglą-
dały tak samo, chodzi o to, żeby wszystkie czuły się piękne.

Z medycyny estetycznej korzystamy, bo jest na nią moda 
czy czujemy się coraz mniej atrakcyjni?
Moda to jest raczej na wielkie policzki i napompowane usta 
oraz na botoks na „blachę”, a do tego za wszelką cenę być 
szczupłą i fit. Dla mnie medycyna estetyczna jest sztuką. 
Kiedy pierwszy raz widzę pacjentkę, to wyobrażam sobie, 
jak ona będzie wyglądała po zastosowanych przeze mnie 
zabiegach, który element jej urody podkreślę, a co ukryję. 
I wspólnie realizujemy ten cel.

Jest Pani trochę jak projektant, z tym że projektuje 
wygląd człowieka?
Można tak to ująć. Poświęcam dużo czasu na konsultacje z pa-
cjentkami. Szczegółowo opowiadam, jaki mam plan, jakie 
zabiegi będę stosować i jaki efekt chcę osiągnąć. Panie same 
podejmują decyzję czy tego chcą. Pytają mnie czasami, czy 
mam swój ulubiony zabieg. Nie mam, bo nie zabieg jest w tym 
wszystkim najważniejszy, lecz pacjent i jego satysfakcja.

Znana jest Pani z holistycznego podejścia do pacjenta 
– poprawia urodę, leczy inne dolegliwości, podnosi 
poczucie wartości kobiety, pozytywnie wpływa na jej 
zdrowie. Tego właśnie oczekują pacjentki?
Nie tyle oczekują, ile ja stosuję takie standardy. To wynik mo-
ich doświadczeń życiowych. W przeszłości zachorowałam 
na raka piersi. Kiedy udało mi się swoją walkę wygrać, to 
uznałam, że każda moja pacjentka powinna mieć możliwość 
skorzystania z profilaktycznych badań onkologicznych. Tak 
się składa, że mój mąż jest chirurgiem onkologiem, więc 

mogłam im zaproponować takie badania. Chętnie z nich ko-
rzystają, bo warto. Nie wypuszczę z gabinetu pacjentki, któ-
ra ma jakieś podejrzane znamię bez jego usunięcia i spraw-
dzenia czy nie jest to czasami coś złośliwego.

Wyniki prowadzonych badań wskazują na to, że im lepiej 
wyglądamy, tym mamy lepsze samopoczucie...
Często nawet niewielka zmiana wyglądu potrafi mocno 
wpłynąć na wzrost poczucia własnej wartości, przywró-
cić uśmiech na twarzy i zadowolenie z życia. Określone 
zabiegi, które stosuję i ich efekty potrafią wydobyć i pod-
kreślić nasze naturalne piękno. Warto też pamiętać, że 
nasze dobre samopoczucie bezpośrednio przekłada się na 
nasz stan zdrowia – ludzie szczęśliwi i pozytywnie nasta-
wieni do życia, cieszą się lepszym zdrowiem.

Stawia Pani na jakość i zadowolenie pacjentów. Inwestuje 
w technologie i podnosi kwalifikacje swoje i zespołu. 
Jednak są gabinety, w których na jakość nie zwraca 
się uwagi i zamiast poprawić urodę potrafią ją zepsuć. 
Trafiają do Pani pacjentki po nieudanych zabiegach?
Mam takie pacjentki i kiedy je widzę, to jest mi przykro, 
że ktoś mógł drugiego człowieka tak potraktować. Rozma-
wiam z nimi, tłumaczę powody, dla których tak się stało 
i próbuję pomóc. Do takich sytuacji dochodzi zwykle przez 
brak odpowiednich kompetencji osób, które wykonują za-
biegi. Pacjentki trafiają tam przez przypadek, zachęcone re-
klamą, niską ceną i często nie wiedzą jak bardzo ryzykują. 
Nie mają świadomości, że oprócz botoksu są inne metody 
i techniki poprawienia wyglądu.

Opracowała Pani wiele autorskich procedur 
zabiegowych. Które najchętniej Pani poleca i z których 
najczęściej korzystają Pani pacjentki?
Jestem zwolenniczką stosowania naturalnych metod, takich 
jak stymulowanie skóry i jej regeneracja, które dają napraw-
dę wyjątkowe efekty. Jako pierwsza w Łodzi wprowadziłam 
do oferty zabieg przeciwdziałający starzeniu się skóry, z któ-
rego panie bardzo chętnie korzystają. Jest to zabieg skojarzo-
ny, który polega na tym, że stosowane są w nim różne proce-
dury i technologie. Pozwala to mi osiągnąć lepsze i szybsze 
efekty końcowe. Warto wiedzieć, że ludzka skóra wymaga 
ciągłej stymulacji, wtedy wolniej się starzeje. Jeżeli ją zanie-
dbamy, to wówczas proces starzenia postępuje. Skórze zaczy-
na brakować kolagenu, wiotczeje, powstają zmarszczki. Pro-
cesu starzenia nie da się odwrócić, ale można go spowolnić.

Jakie jeszcze zabiegi cieszą się popularnością?
W Klinice stosujemy również specjalny, napisany i wymyślo-
ny przeze mnie program dotyczący ginekologii estetycznej 
i leczenia nietrzymania moczu. To nowatorski sposób, który 

Jestem zwolenniczką stosowania 
naturalnych metod, ta kich jak stymulowanie 

skóry i jej regeneracja, które dają 
naprawdę wyjątkowe efekty
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pozwala radzić sobie z tym problemem za pomocą specjal-
nego lasera i osocza bogatopłytkowego. Każda z naszych 
pacjentek ma także robione badanie usg ENDOVAGINALNE 
i diagnostykę ginekologiczną (cytologia). Chcę zapewnić pa-
niom jak najszerszy zakres badań po to, by nie musiały ich 
robić gdzie indziej i tracić czasu.

Specjalnością Kliniki są pakiety zabiegowe...
Wprowadziłam w Klinice specjalne pakiety zabiegowe, 
które zostały doskonale przyjęte przez nasze pacjentki. Na 
przykład jeżeli stosujemy na skórę zabiegi laseroterapii, to 
dodajemy do tego fototerapię, naświetlanie LED czy osocze 
bogatopłytkowe. W każdym innym miejscu za te dodatkowe 
zabiegi trzeba zapłacić, u nas są w cenie głównego zabiegu.

To bardziej pasja niż praca. Mam rację?
Lubię to, co robię. Cały czas szukam nowych rozwiązań, któ-
re mogą pomóc naszym pacjentkom. Mam ogromną satys-
fakcję, gdy wymyślone przeze mnie rozwiązania zabiegowe 
dają oczekiwany efekt i pozwalają osiągnąć zamierzony cel 
szybciej. Tak, można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że 
praca jest moją pasją.

Ambasadorką Kliniki jest aktorka Grażyna Wolszczak, 
dla wielu kobiet wzór do naśladowania i ideał piękna. 
Korzysta z proponowanych przez Panią zabiegów?
Oczywiście. Z Grażynką współpracuję już od kilku lat i obie je-
steśmy zadowolone z efektów tej współpracy. Mogę zdradzić, 
że obie jesteśmy zwolenniczkami naturalnego piękna czyli 
możliwości regeneracyjnych naszego własnego organizmu 
(komórki macierzyste, osocze bogatopłytkowe, lipotransfer) 
i laseroterapii. Zresztą mam wiele pań, które korzystają z mo-
ich zabiegów już od jakiegoś czasu. Nie są celebrytkami, więc 
nie mówi się o nich i nie pokazuje na czerwonym dywanie, 
ale, proszę mi wierzyć – wyglądają równie pięknie. Trzeba 
jednak wiedzieć, że dobrego wyglądu nie da się osiągnąć 
z dnia na dzień. Wymaga to regularnej pracy nad sobą. Na-
wet drobne zabiegi, wykonywane systematycznie, a nie raz 
na rok, potrafi ą przynieść fantastyczny rezultat.

Wszyscy, z którymi rozmawialiśmy mówią, że Klinika 
Tazbir to przede wszystkim wysoka jakość i wizjonerstwo 
jej właścicielki. Potrafi  Pani przewidzieć jak będzie się 
zmieniała medycyna estetyczna?
Medycyna estetyczna w dalszym ciągu będzie się kon-
centrować na poprawianiu naturalnego piękna – tak 
uważam. Dzięki nowoczesnym technologiom, będzie się 
to odbywało w minimalnie inwazyjny sposób. Już dziś 
oferujemy lasery, za pomocą których możemy skutecznie 
usuwać przebarwienia, poszerzone pory, zmarszczki czy 
wszelkiego rodzaju blizny. Ponadto uważam, ze wkracza-
my w erę rozwoju metod naturalnych w stymulacji skóry. 
Są to metody lipofi lingu czy lipotransferu jak chociażby 
Micro&Nano Fat technology, czyli przeszczep komórek 
tłuszczowych z jednego miejsca na ciele, gdzie jest ich za 
dużo, w to, gdzie pojawiają się już pierwsze ubytki objęto-
ściowe np. w twarz. Dr Mario Goisis wysokiej klasy eks-
pert odnośnie komórek macierzystych, stworzył i opra-
cował metodę regeneracji całej twarzy i szyi za pomocą 
lipotransferu. Właśnie miałam okazję poznać osobiście 

Klinika Tazbir
Łódź, ul. Solankowa 6
poniedziałek – sobota: 10–20
tel. 506 170 629
e-mail: kontakt@klinikatazbir.pl

i pana dr. Goisisa i tę metodę. Myślę, że to jest przyszłość 
medycyny estetycznej – czyli medycyna regeneracyjna.

Zakładając Klinikę Tazbir zależało Pani przede wszystkim 
na stworzeniu miejsca wyjątkowego, w którym pacjenci 
będą realizowali swoje marzenia. Udało się?
Cały czas staram się, aby to było właśnie takie miejsce. Prze-
piękny ogród, świeże kwiaty w wazonach, muzyka w tle, 
pyszna kawa... A w prezencie złota biżuteria z logo Klinika 
Tazbir. To dopiero początek. Chciałabym stworzyć nową ja-
kość medycyny estetycznej. W Klinice Tazbir wyznaczamy 
trendy w sztuce tworzenia piękna i urody. Współczesność 
potrzebuje nowej jakości i dobrego stylu, które tworzy, 
kreuje Klinika. Praca z najlepszymi wyznacza nam takie 
wymagania, których realizacja stanowi nie tylko profesję, 
ale przede wszystkim rodzaj sztuki. Najlepiej samemu się 
przekonać – zapraszam do świata klasy i najlepszych marek!

Co jakiś czas organizuje Pani dla swoich pacjentek 
wyjątkowe spotkania – tzw. garden party w przepięknym 
ogrodzie Kliniki, czy ostatnie w nowo otwartym salonie 
Porsche. Jaki jest cel tych spotkań?
Lubię ludzi, lubię się z nimi spotykać, rozmawiać, wymie-
niać różnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Jakiś czas 
temu wymyśliłam sobie, że fajnie będzie spotkać się z mo-
imi przyjaciółkami i pacjentkami. Od słów do czynów jest 
u mnie niedaleko, więc szybko zorganizowałam takie spo-
tkanie. Spodobało się wszystkim uczestniczkom, poszłam 
więc za ciosem i teraz na takie spotkania zapraszam panie 
regularnie, co trzy miesiące. Mają one charakter integracyj-
ny i służą przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz 
prezentacji nowinek technologicznych w medycynie este-
tycznej, laseroterapii czy chirurgii plastycznej.l

Rozmawiał Robert Sakowski

Do projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” jako pierwsza zgłosiła 
się pani Iza. Jak się okazało, zadziałała pod wpływem impulsu 
– przeczytała i od razu wysłała zgłoszenie.

Wątpliwości pojawiły się później – opowiada nam na pierw-
szym spotkaniu – bo przecież mam swój styl, wiem jak się ubie-
rać, czuję się dobrze we własnych stylizacjach. Więc po co ten 
pomysł? Skąd taki nagły zew w kierunku zmiany wizerunku? 
Czego mi brakuje? Wręcz wystraszyłam się swojej spontanicz-
ności! Jednak po około 30 minutach naszej rozmowy wszystko 
się wyjaśniło. Jedno zdanie w opisie naszego projektu sprawiło, 
że serce pani Izy zabiło mocniej i wyrwało do przodu…

„Kiedy uśmiecham się do siebie, patrząc na swoje foto-
grafi e?” – no właśnie…kiedy? Chwile zatrzymane w kadrze 
z ostatnich lat to przede wszystkim moje dzieci – trójka 
urwisów. Jeżeli jestem na zdjęciach ja, to uchwycona w bie-
gu, pomiędzy zajęciami domowymi, a pracą zawodową, tuż 
po ćwiczeniach fi tness. Tak, moim pragnieniem, odskocz-
nią od dnia codziennego jest pokazanie mojej kobiecości 
w chwili nostalgii, zawieszenia pomiędzy światem rze-
czywistym a snem. Tak bardzo brakuje mi czasu tylko dla 
mnie, zatrzymania się w biegu, oderwania od spraw przy-
ziemnych – mówi nam pani Iza.
I tak oto powstały dwie stylizacje bardzo kobiece, a czas spę-
dzony na sesji zdjęciowej był w klimacie totalnego spokoju, 
melancholii, przyjemnego wyciszenia.

– Dziewczyny, spełniłyście moje marzenie, sprawiły-
ście, że poczułam się wyjątkowo, byłam osadzona w tej 
cudownej rzeczywistości, jakby cały świat wokół nie ist-
niał. I do tego zdjęcia, do których się uśmiecham sercem. 
Dziękuję – napisała do nas nasza cudowna fotomodelka.
To my dziękujemy pięknie…

Stylizacje: Adriana Jabłońska – Trener Wizerunku, właści-
ciel T POINT Concpet Store Łódź; wizaż: Martyna Naziemiec, 
Mana Makeup; w obiektywie: Beata Oleksiewicz, Foty Beaty l

Pełną fotorelację z projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” można 
zobaczyć na t-point.com.pl, a zgłoszenia przyjmujemy pod adresem 
mailowym adriana.jablonska@t-point.com.pl
Dziękujemy Ray Med. Łódź za udostępnienie wnętrz kliniki.

Czas na zmianę wizerunku…
Patronat LIFE IN. Łódzkie
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LIFE IN. Łódzkie: Ciężko pracuje się na własny sukces?
Hieronim Workert: Ciężko, ale jest to praca, która daje sa-
tysfakcję. Pracujemy, rzeźbimy na żywym organizmie, o tym 
właśnie zawsze marzyłem i dążyłem do celu. To jest mój za-
wód i moje hobby, a jeśli kocha się to, co się robi, to osiąga się 
sukces. Ukształtował mnie Paryż i kolorowe lata 80.

W tym roku obchodzi Pan jubileusz 50-lecia pracy 
zawodowej. Jak by Pan krótko podsumował te lata.
Hieronim Workert: Ukształtowały mnie: ciężka praca, 
konkursy, szkolenia i festiwale w całej Europie. Dostałem 
bardzo dobre fundamenty i wypracowałem własny styl. 
Byłem jednym z wielu, którzy w tych trudnych, aczkol-
wiek pięknych czasach, wzbogacali fryzjerstwo polskie 
i robię to do dzisiaj. Sprawia mi to wielką przyjemność. 

Dobra linia dobrana do typu urody i wiatr we włosach – to 
mój styl. Z naturą nie ma co walczyć, lepiej pomóc.

Wyszkolił Pan wielu znakomitych fryzjerów. Czy od razu 
potrafi Pan wyczuć, kto ma potencjał na karierę?
Hieronim Workert: Tak, oczywiście. Jeśli młody czło-
wiek ma zdolności manualne, plastyczne i czuje ten za-
wód, interesuje się modą, ciężko pracuje i ma dobrą tech-
nikę, to osiągnie szczyty profesjonalizmu i cały świat ma 
dosłownie w zasięgu ręki. Niestety dzisiaj młodzi (oczy-
wiście nie generalizuję) chcą wszystko od razu, kończą 
różnego rodzaju kursy, zdobywają certyfikaty, ale to nie 
wystarcza. Rodzynki się trafiają, już po pierwszej rozmo-
wie i praktycznym pokazie mogę dużo powiedzieć o po-
tencjale młodego człowieka. To tak jak z seksapilem, albo 

Mnóstwo pozytywnych 
emocji i zadowolenia

Hirek Coiffure, salon fryzjerski przy ul. Piotrkowskiej 56, na stałe zapisał 
się już na kartach historii Łodzi. 50-lecie istnienia, to doskonały moment na 

rozmowę o sukcesie, rodzinnym biznesie i trendach na nachodzący karnawał. 
Hieronim Workert i Sławomir Workert specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.
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Czy w dzisiejszych czasach fryzjerstwo ma jeszcze jakieś 
ograniczenia, czy tylko the sky is the limit?
Sławomir Workert: Myślę, że jedynym ograniczeniem 
może być wyobraźnia! Jeśli się ciągle uczymy i rozwijamy 
oraz korzystamy z najnowszych technologii i sprzętów, to 
nie zostajemy z tyłu.

Zdradzą Panowie trendy na nadchodzący karnawał?
Sławomir Workert: W karnawale 2019 zobaczymy na 
damskich głowach kontrolowany seksowny bałagan, inspi-
rowany latami 80. Przekrój długości włosów: od krótkich, po 
długie z efektem połamanych fal, lekko kręconych, ale i też 
prostych włosów. Szczególnie w krótkich i średnich długo-
ściach. Koki i upięcia włosów tylko personalizowane do kre-
acji na bal lub klimatyczną imprezę sylwestrową. Mamy też 
coś dla osób ceniących ekstrawagancję i mocno zaakcento-
wany kolor – przygotowaliśmy koloryzacje od żółcieni przez 
pastelowo-fioletowe do niebieskich blondów, a także w trój-
wymiarze oraz wielowymiarowość w blondo-brązach. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Hirek Coiffure
Łódź, ul. Piotrkowska 56
tel. 42 632 20 53,
kom. 605 210 709
e-mail: kontakt@hirekcoiffure.com
www.hirekcoiffure.com

się to coś ma albo nie, ale mimo wszystko musi być to po-
parte ciężką pracą.

Dobrze pracuje się z synem?
Hieronim Workert: Bardzo dobrze. Syn wychował się 
w salonie i pokochał ten zawód. Żył tym od młodych lat, 
dostał dobrą szkołę, ciężko pracował i czuje ten zawód, 
a to jest najważniejsze. Rozumiemy się bez słów.

Panie Sławomirze, chyba nie miał Pan innego wyboru jak 
pójść w ślady ojca. Nigdy nie myślał Pan o innym fachu?
Sławomir Workert: Odkąd pamiętam, dokonywałem 
własnych wyborów. Fryzjerstwo było moją drugą miłością. 
W salonie  moich rodziców, przy Piotrkowskiej 56, przeby-
wałem w wolnych chwilach od 10. roku życia. Tam przede 
wszystkim zakochałem się w kobietach i wspaniałych 
klientkach, w ich wyglądzie, uśmiechu i zapachu. Kobie-
ty przychodziły po zmianę wizerunku i świetne fryzury, 
czesały się w salonie na wszystkie okazje. Widziałem tam 
wspaniałą modę, elegancję i ekstrawagancję, i mnóstwo po-
zytywnych emocji i zadowolenia. W tamtym czasie była to 
wielka motywacja. Od dziecka byłem plastycznie i manual-
nie uzdolniony, i zawsze uprawiałem jakąś małą twórczość! 
Do dziś hobbystycznie rysuję, maluję obrazy i projektuję 
wiele rzeczy. Uwielbiam architekturę i prawdziwą sztukę.

Co stanowi o tym, że we fryzjerstwie albo się jest 
gwiazdą, albo zwykłym rzemieślnikiem?
Sławomir Workert: Po trzydziestu latach nauki i pracy 
w zawodzie fryzjera mogę powiedzieć, że rzemieślnikiem 
się bywa! A żeby być gwiazdą w naszym fachu, trzeba być 
pracowitym, pokornym artystą i mieć jeszcze to coś wię-
cej. To coś jest wrażliwością na piękno, na kształt, rozwija 
się od dziecka. Tego się nie nabywa, to się czuje.

Proszę powiedzieć kilka słów o najciekawszych 
aspektach bycia fryzjerem?
Sławomir Workert: Dla mnie zapewne aspekt tworze-
nia jest najciekawszym. Lubię też poznawać ludzi, cieszę 
się, że mogę pomagać klientkom, które tej pomocy potrze-
bują. Ważna jest dla mnie wypracowana rozpoznawal-
ność i zaufanie, jakim darzą nas nasze klientki. To bardzo 
przyjemne uczucie.

Dobry fryzjer musi znaleźć odpowiedni temat do swoich 
stylizacji, powinien wiedzieć czego chce i rozumieć czasy, 
w których żyje...
Sławomir Workert: Dobry fryzjer powinien mieć umysł 
otwarty. W podążaniu za modą reagować, a nie kopiować. 
Każdy z nas rodzi się oryginalnym, więc niech nie umie-
ra czyjąś kopią! Inspirować się z obserwacji tego, co nas 
otacza w przyrodzie i nauce oraz czerpać z ludzi, których 
interesuje rozwój.

Na ile trendy są pomocne, a na ile szkodzą?
Sławomir Workert: Trendy są powodem do dyskusji 
o modzie i początkiem do dokonywania zmian na głowach 
moich klientek. Trendy nie szkodzą. Szkodzić może słaby 
fryzjer. W zabawie z urodą liczy się profesjonalizm i oso-
biste podejście.



64 65

 moda moda

LIFE IN. Łódzkie: Show U to wyjątkowe miejsce 
na modowej mapie Łodzi. Zaprasza Pani na zakupy, 
a jednocześnie na kawę, częstuje słodkościami, można się 
zrelaksować w salonie urody… Czym ma być to miejsce?
Agnieszka Jaruga: Przede wszystkim koncentrujemy się 
na ofercie modowej dla kobiet. W naszym studio można 
kupić piękne sukienki, torebki, biżuterię, niszowe per-
fumy – wszystko znanych i cenionych marek. Ale to tylko 
jedna strona medalu. Chcemy, aby Show U stało się miej-
scem elitarnym i wcale nie chodzi o zasobność portfela, 
lecz o jakość obsługi. Chcemy, aby każda kobieta, która 
nas odwiedzi, poczuła się wyjątkowo. Przecież wszystkie 
mamy czasem potrzebę, by trafić w takie miejsce, w któ-
rym cały świat będzie się kręcił wokół nas.

Z wykształcenia jest Pani ekonomistką. Sama mówi 
o sobie, że ma umysł ścisły. Skąd w takim razie 
zainteresowanie stylem i modą?
Kobieca moda zawsze mnie interesowała, lubiłam się nią 
bawić, łączyć ze sobą różne style, dobierać dodatki. Uwiel-
biam wyszukiwać fajne, niebanalne marki, których nie 
kupi się w sklepach sieciowych. Można powiedzieć, że to 
była taka moja, kobieca pasja.

I przyszedł taki dzień, że postanowiła Pani zmienić pasję 
w działalność zawodową?
To nie był impuls. Ta decyzja długo we mnie dojrzewała, bo 
jednak czym innym jest zainteresowanie modą, nawet jeże-
li jest to pasja, a czym innym biznes modowy. Zestawiłam 

wszystkie za i przeciw, oszacowałam zyski, straty i moje 
możliwości. W ostatecznej decyzji pomógł mi Witold Zapę-
dowski, mój wspólnik, który oprócz tego, że lubi się dobrze 
ubrać, to przede wszystkim kocha nowe wyzwania. Zawsze 
mogę na niego liczyć.

Lubi Pani swoją pracę?
Robię to, co kocham, więc nie może być inaczej. Poza tym 
nie wyobrażam sobie siebie w pracy, do której musiała-
bym chodzić z przymusu. Strasznie bym się tam męczyła.

W dobie galerii handlowych, otwarcie niezależnego 
studia, nie wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem?
Każda działalność biznesowa obciążona jest ryzykiem. 
Ważne jest to, aby przewidzieć, co się może zdarzyć i przy-
gotować się na to – trzeba przeanalizować rynek, określić 
do kogo chcemy trafić z ofertą, jakie ceny będą akcepto-
walne itd. No i najważniejsze, trzeba wiedzieć, co się chce 
zrobić. Poza tym na całym świecie obserwuje się wzrost 
zainteresowania indywidualnym podejściem do klienta. 
Wolimy zakupy w dobrej atmosferze i tam, gdzie jesteśmy 
traktowane wyjątkowo. No i coraz więcej kobiet nie chce 
kupować tego, co mogą mieć wszyscy. I my właśnie to pro-
ponujemy, dlatego nie boję się o przyszłość Show U.

Żeromskiego 53 to dobre miejsce na taką działalność?
Idealne! Jesteśmy w centrum miasta, posiadamy własne 
miejsca parkingowe, nasz budynek jest charakterystycz-
ny, co sprawia, że łatwo do nas trafić.

Każda 
kobieta ma 

czuć się u nas 
wyjątkowo!
Sukienki z kolekcji Anety Kręglickiej 
X L’AF, biżuteria zaprojektowana 
przez Annę Krystyniak, torebki 
od Joanny Kruczek, a z Włoch 
perfumy Acqua Delle Langhe. 

O miejscu, w którym można zrobić 
zakupy i poczuć się wyjątkowo, 
opowiada Agnieszka Jaruga, 
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Jakie marki ma Pani w swojej ofercie?
Biżuterię mamy od Anny Krystyniak, to wybitna projek-
tantka, wyróżniona w październikowym wydaniu Elle 
jako marka roku. O wyjątkowej kolekcji Anety Kręglic-
kiej X L’AF trudno powiedzieć coś oryginalnego, ją trzeba 
zobaczyć. Z Bad Icon mamy fantastyczne swetry, torebki 
projektowała Joanna Kruczek. Dostępne są niszowe wło-
skie perfumy Acqua Delle Langhe. Cały czas powiększamy 
ofertę. Niedługo pokażemy ubrania zaprojektowane przez 
ukraińskich projektantów. Tych najciekawszych chcemy 
wprowadzić na polski rynek.

Myśli Pani, że ubrania ukraińskich projektantów 
przypadną do gustu Polkom?
Jestem tego pewna. Na razie nie zdradzę szczegółów, po-
wiem tylko tyle, że na ostatnich wyborach Miss Polonia, 
w sukience ukraińskiej projektantki pokazała się Karina 
Wojciechowska. Wyglądała zjawiskowo, a sukienkę można 
zobaczyć w naszym studio.

Czy dostępne u Pani produkty i marki można też znaleźć 
w innych salonach w Łodzi, czy ma Pani na nie wyłączność?
Są tylko u nas.

Jakiego typu odzież i dodatki można kupić w Show U? 
Co w ofercie cieszy się największym zainteresowaniem?
Znaleźć u nas można rzeczy na co dzień, sukienki kok-
tajlowe, wieczorowe, niebanalną biżuterię, fantastyczne 
perfumy. A jeżeli chodzi o zainteresowanie, to ile kobiet, 
tyle gustów – każda z pań docenia coś innego.

Wszystkie zainteresowane Panie – bez względu na wiek 
i zasobność portfela – mogą znaleźć tutaj coś dla siebie, 
czy jednak nastawia się Pani na określony typ klientek?
Nie selekcjonujemy pań pod kątem wieku, wyglądu czy 
portfela. Każda jest ważna, każda ma czuć się u nas wyjąt-
kowo. To zresztą można sprawdzić przychodząc do studia 
choćby na kawę.

Ostatnimi laty, na rynku pojawia się coraz więcej 
niezależnych salonów oferujących rzeczy inne od tych 
dostępnych w sieciówkach. Przestaliśmy lubić tanie 
sieciówki, doceniliśmy jakość i indywidualizm?
Tak. Rośnie polska klasa średnia, przybywa osób, których 
status materialny jest wyższy niż średnia krajowa. Oczeku-
jemy indywidualnego podejścia i wyjątkowego traktowania. 
Takich osób nie zadowalają już ciuchy z sieciówek. Można 
powiedzieć, że coraz mniej lubimy lokale typu fast i wybie-
ramy te slow, w których można się delektować oryginalno-
ścią, wyjątkowością i indywidualizmem. W ten sposób z ży-
cia czerpiemy większą radość.

Czy cena nadal jest czynnikiem decydującym o zakupie, 
czy zaczynają być ważne inne motywy?
Cena zawsze będzie miała swoją wagę, ale… oryginalność, 
chęć odróżnienia się, to są obecnie główne motywy, które 
skłaniają nas do sięgnięcia po kartę kredytową. Wszyst-
kie dostępne w studio ubrania i dodatki można zobaczyć 
na stronie internetowej ShowU.pl. Jeżeli coś się spodoba 
przez Internet, to można przyjechać do nas, sprawdzić 
i przymierzyć na miejscu.

Jakimi wartościami kieruje się Pani w biznesie?
Uczciwość i lojalność, to sama oferuję i tego wymagam od 
innych. Jestem mocno zaangażowana w to, co robię i nie 
wyobrażam sobie, że mogłabym inaczej.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Mamy plany rozwoju naszej platformy internetowej 
www.showu.pl. Jako pierwsi w Polsce odkryliśmy wielki 
potencjał w młodym biznesie modowym Ukrainy i jeste-
śmy zainteresowani rozwijaniem tego potencjału. Projek-
tanci ze wschodu tworzą naprawdę fantastyczne ubrania 
i dodatki. Warto też wspomnieć, że organizujemy różnego 
rodzaju wydarzenia. W grudniu mamy warsztaty ze styli-
stą i makijażystką. Wydarzenia będą miały charakter cy-
kliczny, dlatego zapraszam wszystkie panie do śledzenia 
naszych profili na Instagramie i Facebooku. l

Rozmawiał Robert Sakowski

Show U
Łódź , ul. Żeromskiego 53,
tel. 576 000 251
e-mail: sklep@showu.pl
www.showu.pl

Uwielbiam wyszukiwać fajne, niebanalne 
marki, których nie kupi się w sklepach 

sieciowych. Można powiedzieć, 
że to taka moja, kobieca pasja
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LIFE IN. Łódzkie: Miło się patrzy na Pierwszą Damę 
w strojach, które sam Pan stworzył?
Paweł Kuzik: Owszem, to bardzo miły widok, kiedy ktoś 
taki jak Pierwsza Dama nosi twoje rzeczy. Czasem nawet 
wydaje mi się to surrealistyczne i nierzeczywiste, że coś, 
co sam uszyłem, ma na sobie Pani Prezydentowa. Mimo że 
współpracujemy już od półtora roku, to są momenty, kiedy 
nadal nie mogę w to uwierzyć.

Jak doszło do tego, że Agata Kornhauser-Duda została 
Pana klientką?
Od maila z pytaniem czy moje ubrania są dostępne w War-
szawie i czy można je tam zobaczyć, przymierzyć. Odpo-
wiedziałem, że niestety nie mam butiku w stolicy, a jedynie 
pracownię w Łodzi, do której zapraszam. Okazało się, że 
mail nie był od zwykłej klientki, jak początkowo zakłada-
łem, tylko od córki pary prezydenckiej – Kingi Dudy. Kiedy 
już się spotkaliśmy, zapytała czy może wziąć ze sobą kilka 
rzeczy, żeby pokazać mamie. Zgodziłem się bez wahania. 
Po kilku dniach dowiedziałem się, że ubrania przypadły do 
gustu Pani Agacie i dostałem propozycje współpracy.

Kolekcje projektuje i szyje Pan sam?
Na ten moment wszystkie kreacje wykonuję zupełnie sam 
od A do Z. Nie dysponuję sztabem osób, prowadzę jednooso-
bową firmę i sam się dziwię czasami, jak potrafię wykonać 
pracę, którą w innych firmach wykonuje kilka osób.

W rzeczach nie znajdziemy raczej ekstrawagancji, stawia 
Pan na stroje klasyczne, ponadczasowe, skąd wybór?
Odkąd pamiętam w modzie zawsze fascynowała mnie kla-
syka. Nie czułem potrzeby projektowania rzeczy nieużytecz-
nych w noszeniu. Zależało mi na tym, aby nie zamykać moich 
ubrań w ramach czasowych, a wręcz przeciwnie. Jeżeli pro-
jekt uszyje się z dobrej jakości materiałów i przy użyciu kla-
sycznych cięć, to sprawi, że będzie go można założyć zarów-
no dziś jak i za pięć lat. Klientki właśnie za to mnie cenią, bo 
wciąż to powtarzają, że ubrania ode mnie są ponadczasowe. 
Owszem, czasem zdarzy mi się zrobić coś bardziej zwario-
wanego i odważniejszego, jednak najważniejszym jest, żeby 
pozostało w konwencji do wykorzystania, a nie do dekoracji.

Jak radzi Pan sobie z niemałą konkurencją?
Faktycznie, konkurencja nie jest mała i nie śpi. Ponadto 
napływ taniej odzieży ze wschodu utrudnia sprawę. Wiem 
jednak, że jeśli dana klientka coś u mnie kupi, to raczej jest 
zadowolona, skoro wraca. Dziś w modzie jest tyle styli, że 
ludzie mogą wybierać dla siebie coś, w czym czują się najle-
piej. Ja staram się proponować dobrą jakość z oryginalnym 
i szerokim wzornictwem przy rozsądnej cenie produktów.

Tworzy Pan unikatowe wzory, czy raczej serie, tak by 
dany model pasował na panie noszące różne rozmiary.
Tworzę dwie kolekcje w sezonie. Jedna jest mniej zobowią-
zująca i przeznaczona na powielanie rozmiarów. Druga zaś 

Na wielkie 
wyjścia 
i na co 
dzień

Odkąd pamiętam w modzie zawsze 
fascynowała mnie klasyka. Nie czuję 

potrzeby projektowania rzeczy 
nieużytecznych w noszeniu. Zależy 
mi na tym, aby nie zamykać moich 

ubrań w ramach czasowych – mówi 
Paweł Kuzik, łódzki projektant.Fo
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jest bardziej wypracowana i elegancka, uszyta z droższych 
tkanin, najczęściej w pojedynczych egzemplarzach lub na 
indywidualne zamówienie.

Czyli tworzy Pan też kreacje na specjalne zamówienie?
Zdarza mi się robić ubrania na specjalne zamówienia. 
Wymaga to więcej czasu i poświęcenia, wtedy też termin 
realizacji jest dłuższy, ze względu na omówienie projektu 
i dobór odpowiednich tkanin.

Kiedy uszył Pan pierwszą rzecz i co to było? Ponoć uczył 
się Pan szycia od babci?
Szyję od tak dawna, że już nawet nie pamiętam co to było. 
Byłem nastolatkiem, jak zacząłem szyć i uczyłem się tego 
zupełnie sam, metodą prób i błędów. Moja babcia – ow-
szem szyła, ale robiła to bardziej hobbistycznie i w wolnej 
chwili. Nie uczyłem się tego od niej.

Co jest w modzie najważniejsze? Trendy czy dobre 
samopoczucie?
W modzie najważniejszym jest to, aby się w niej odnaleźć 
i zająć miejsce, w którym dobrze się czujemy. Trendy i do-
bre samopoczucie to idealne połączenie. My Polacy jeste-
śmy coraz bardziej świadomi tego, co jest modne i nosi się 
w danym sezonie. Warto prześledzić najbardziej charak-
terystyczne trendy i wybrać coś dla siebie. Z pewnością to 
poprawi nasze samopoczucie i doda pewności siebie. Uwa-
żam jednak, że czasem traktujemy modę zbyt dosłownie. 
Na przykład charakterystycznym trendem tego sezonu są 
zwierzęce wzory na materiałach i jak przeglądam wyda-
wane w Polsce czasopisma modowe, to 70 procent stron jest 

im właśnie poświęconych, a tymczasem we francuskim Vo-
gue tylko dwie. Myślę, że czasem traktujemy trendy zbyt 
dosłownie, a powinniśmy wybrać z nich akcenty, nie zatra-
cając własnej estetyki.

W jaki sposób możemy kupić projektowane i szyte przez 
Pana ubrania?
Nie posiadam butików stacjonarnych, więc jedynie za 
pośrednictwem mojej strony internetowej www.shop-pa-
welkuzik.com.

Proszę zdradzić nam szczegóły wyjazdu do Tajlandii.
Na początku grudnia odbywa się w Tajlandii święto 
jedwabiu i tydzień mody. Polska ambasada z Bangkoku 
zgłosiła się do mnie z prośbą, abym reprezentował nasz 
kraj na tym wydarzeniu. Warunkiem było stworzenie ko-
lekcji z tajskiego jedwabiu, która zostanie zaprezentowa-
na podczas Celebration Of Silk oraz Thai Fashion Week. 
Przygotowałem dwie kolekcje, które pokażę na tych im-
prezach. Ponadto na wielkim otwarciu Grand Opening 
moje stroje zaprezentują: Ambasador Polski – Pan Walde-
mar Dubaniowski wraz z żoną Panią Ewą Dubaniowską 
oraz tegoroczna Miss Polonia – Milena Sadowska. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Paweł Kuzik
www.shop-pawelkuzik.pl 
instargam.com/pawelkuzik.pl 
facebook.com/pawelkuzikfanpage
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W rozwój warto 
inwestować

O tym, dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników i skąd pozyskać 
środki na szkolenia rozmawiamy z Jakubem Kobylińskim, dyrektorem do spraw 

jakości w firmie HRP, która m.in. realizuje projekt „Przepis na rozwój”.

LIFE IN. Łódzkie: Czy jesteśmy coraz bardziej świadomi 
tego, jak istotny na obecnym rynku pracy jest stały 
rozwój pracowników?
Jakub Kobyliński: Myślę, że świadomi pracodawcy już 
dawno dostrzegli korzyści płynące z inwestowania w roz-
wój kadr i  stałego podnoszenia poziomu kompetencji 
swoich pracowników. Pracownik, w  którego  pracodaw-
ca inwestuje, zapewniając mu możliwość uczestniczenia 
w  szkoleniach, kursach czy  warsztatach, czuje się za-
uważony i  doceniony, a  równocześnie znacznie bardziej 
utożsamia się z firmą. Staje się jej integralną częścią – ma 
poczucie przynależności do przedsiębiorstwa, które współ-
tworzy i  które potrzebuje jego zdolności, umiejętności 
i  doświadczenia. Dla pracowników udział w  szkoleniach 
to możliwość spełnienia zawodowych ambicji, samoreali-
zacji i budowania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia, 
kursy i studia podyplomowe mogą też pełnić ważną funk-
cję motywacyjną – stać się formą nagrody za dobrą pracę 
i sposobem na wyróżnienie przez pracodawcę.

Na co zwrócić uwagę, by szkolenie spełniło swoją rolę?
Warto zastanowić się nad  jego celem i  efektami. Warto, by 
było dopasowane do potrzeb uczestników, by uwzględniało 
ich poziom wiedzy i umiejętności – jednym słowem, by było 
skrojone na miarę. W kolejnym etapie, już po szkoleniu, waż-
na jest pomoc we  wdrożeniu nowej wiedzy i  umiejętności 
do praktyki codziennej pracy, a także sprawdzenie, czy jej pla-
nowane efekty zostały osiągnięte.

Teraz jest doskonała okazja, by inwestując niewiele 
przeszkolić pracowników. Wystarczy wziąć udział 

Aplikować o środki można wielokrotnie, 
oczywiście w ramach określonych limitów, 

więc oferowane przez nas bony rozwojowe 
stanowią olbrzymie wsparcie w systemie 

szkoleniowym czy motywacyjnym

w projekcie „Przepis na rozwój” i skorzystać ze środków, 
które oferuje Unia Europejska.
Oczywiście z okazji naprawdę warto skorzystać, zwłasz-
cza że 20 listopada rozpoczęliśmy drugą edycję „Przepi-
su na Rozwój”. Projekt realizowany jest przez HRP Group 
we  współpracy z  Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, 
Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland. Dzię-
ki naszemu ponad 14-letniemu doświadczeniu w  pozy-
skiwaniu dofinansowania w obszarze zasobów ludzkich, 
dysponujemy łącznie rekordową kwotą 60 milionów zło-
tych, przeznaczoną na usługi rozwojowe. Środki pozyska-
liśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na  lata 2014-2020, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Trafia-
ją one do przedsiębiorców w postaci bonów rozwojowych: 
krótko i długoterminowych.

Proszę mi wyjaśnić, co to takiego te bony rozwojowe?
W poprzednim okresie firmy same ubiegały się o środki na 
szkolenia. Realizacja projektu wiązała się z koniecznością 
spełnienia bardzo wielu formalnych wymogów. Liczba 
dokumentów, jakie trzeba było obsłużyć, była ogromna. 
No i przede wszystkim trzeba było znać się na rozlicza-
niu projektów unijnych, co nie jest proste. Niejednokrot-
nie firmy musiały w tym celu zatrudniać dodatkowych 
pracowników. Teraz firmy nie piszą same projektów. Są 
wybrani i sprawdzeni realizatorzy, jak na przykład my, 
którzy zajmują się wszystkimi formalnościami. Firma 
wybiera sobie szkolenie, aplikuje o tyle bonów, ile jest jej 
potrzebne, i już może wysyłać ludzi. To jest dużo prostsze.

Zapewne są jakieś ograniczenia, co do wyboru szkolenia, 
nie można pewnie wybrać dowolnego?
Muszą to być szkolenia znajdujące się w Bazie Usług Roz-
wojowych. To centralna baza prowadzona przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Można w niej wy-
bierać spośród ponad 26  tysięcy pozycji, bez  trudu więc 
dopasujemy właściwą usługę do własnych potrzeb. Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Jakie szkolenia cieszą się największą popularnością?

Bardzo dużą popularnością cieszą się kursy na prawo jaz-
dy kategorii C, czyli samochody ciężarowe, profesjonalną 
obsługę klienta, efektywną sprzedaż czy językowe. Zainte-
resowanie wzbudzają także te mniej popularne, jak tatu-
aż artystyczny, szkolenia dla  operatorów bezzałogowych 
statków powietrznych, czyli dronów, projektowanie sys-
temów fotowoltaicznych czy druk 3D. Niezależnie od tego, 
jak specjalistyczna jest usługa rozwojowa potrzebna przed-
siębiorcy, warto jej szukać w firmach zrzeszonych w PIFS 
i posiadających certyfikat SUS 2.0, bo to bezpieczny wybór.

O jakim dofinansowaniu jest mowa?
Dofinansowanie wynosi od 70 do 80 procent. Ubiegać się 
mogą o nie mikro, małe i średnie firmy. Małe firmy i mi-
kro firmy mają zawsze 80 procent dofinansowania. Przed-
siębiorstwa średnie co do zasady dostają 70 proc. dofinan-
sowania, a w przypadku aplikowania o środki z projektu 
„Przepis na Rozwój 2” – 50 procent, ale jeśli spełnią pewne 
kryteria, finansowanie może wzrosnąć do 80 procent. Na 

Nabory ogłaszane są cyklicznie, do 
tej pory był to cykl dwumiesięczny, 

teraz będziemy ogłaszać je w cyklu 
miesięcznym. Zwykle nabór rozpoczyna 

się koło 20 dnia miesiąca

przykład w przypadku wsparcia, które koncentruje się na 
osobach 50+, niepełnosprawnych lub o niskich kwalifika-
cjach. Oprócz tego na zwiększone dofinansowanie mogą 
liczyć przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu oraz należące 
do sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego. 
Mniejszy wkład wnoszą również firmy, które wybierają 
usługi mające na celu nabycie kwalifikacji. Szczegółowe 
informacje na ten temat można znaleźć w regulaminie pro-
jektu, w każdej chwili wsparciem służą też nasi doradcy.

Foto: materiały prasowe
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Co zrobić, by wziąć udział w projekcie?
By  wziąć udział w  projekcie należy zarejestrować się 
w  Bazie Usług Rozwojowych i  platformie „Przepis 
na  Rozwój”. Dla średniego przedsiębiorstwa kilka klik-
nięć i wypełnionych rubryk otwiera drogę do pozyska-
nia nawet 600 tysięcy złotych (na małe przedsiębiorstwa 
czeka 240 tysięcy złotych, a na mikroprzedsiębiorstwa – 
72 tysiące złotych). Start drugiej edycji projektu to nowe, 
dodatkowe limity: 360 tysięcy złotych dla średniego 
przedsiębiorstwa i 72 tysiące dla miko i małego przed-
siębiorstwa. To szansa dla tych fi rm, które osiągnęły już 
próg wsparcia przysługującego im w pierwszej edycji 
projektu, a nadal chcą zadbać o rozwój swoich pracow-
ników. Oczywiście w naborze w ramach „Przepisu na 
Rozwój 2” mogą również wziąć udział przedsiębiorstwa, 
które nie uczestniczyły jeszcze w projekcie. Wniosek 
składa się elektronicznie, określając status przedsiębior-
cy, kryteria preferencyjne, rodzaj pomocy i liczbę bonów 
(wielkość oczekiwanego wsparcia).

Jaką wartość mają szkolenia?
Godzina szkolenia kwalifi kowana w projekcie może być 
warta maksymalnie 60 zł, a doradztwa 120 zł. Oczywiście 
szkolenie może być droższe. Zazwyczaj sytuacja taka ma 
miejsce w przypadku szkoleń bardzo specjalistycznych. 
Wtedy nadwyżkę ponad 60 zł pokrywa przedsiębiorca. Licz-
ba godzin takiego szkolenia nie jest określona, ale limit, jaki 
można przeznaczyć na jedną osobę, wynosi 7200 zł.

Jak długo weryfi kowane są dane po złożeniu wniosku?
Weryfi kacja wniosku następuje w ciągu pięciu dni robo-
czych, a  w  wyniku jej pozytywnego zakończenia przed-
siębiorca otrzymuje wsparcie dedykowanego doradcy 
lokalnego, który  pomoże w  skompletowaniu wymaganej 
dokumentacji i przygotowaniu umowy. Po jej podpisaniu 
i wpłaceniu wymaganego wkładu własnego, bony pojawią 
się na  koncie przedsiębiorcy w  systemie. Pozostaje tyl-
ko wybrać rodzaj kursu lub szkolenia i cieszyć się z nowo 
zdobytej wiedzy i  umiejętności. Projekt realizujemy 
w partnerstwie przedsiębiorców i organizacji ich zrzesza-
jących, więc doskonale rozumiemy biznes i jego potrzeby. 
Staramy się maksymalnie uprościć wymagane procedury, 
a  równocześnie nasi doradcy służą pomocą na  każdym 
etapie realizacji projektu. Do  wykorzystania bonów za-
chęcamy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale również 
tych, którzy już z nich korzystali, ale jeszcze nie wykorzy-
stali swojego limitu.

Ile razy możemy aplikować o środki?
Aplikować o środki można wielokrotnie, w ramach limi-
tów określonych dla obu edycji programu. Limity sumują 
się, więc jeśli skorzystamy z „Przepisu na Rozwój 1” i „Prze-
pisu na Rozwój 2”, kwota przeznaczona na rozwój i wzrost 
kwalifi kacji dla jednego pracownika wyniesie 14  400zł. 
Oferowane przez nas bony rozwojowe stanowią więc ol-
brzymie wsparcie w  systemie szkoleniowym czy  moty-
wacyjnym. Dodatkowo, szybko okazuje się, że procedura 
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Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 1 000 mikro/ma-
łych/średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę orga-
nizacyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, 
iż 100 mikro/małych/średnich przedsiębiorców będzie objętych 
usługami rozwojowymi w związku z przechodzeniem procesów 
restrukturyzacyjnych, 1 500 uczestników będą stanowić osoby po 
50 roku życia oraz 2 000 osoby z niskimi kwalifi kacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na fi rmę: mi-
kroprzedsiębiorstwo – 72.000 zł, małe przedsiębiorstwo 
– 240.000 zł, średnie przedsiębiorstwo – 600.000 zł.
Wartość projektu: 41 717 930,10 zł

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 540 mikro/małych/
średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organiza-
cyjną na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 810 
uczestników będą stanowić osoby po 50. roku życia oraz 1080 
osoby z niskimi kwalifi kacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na fi rmę: mikroprzed-
siębiorstwo i małe przedsiębiorstwo – 72.000 zł, średnie przedsię-
biorstwo – 360.000 zł.
Wartość projektu: 22 853 933,08 zł

pozyskania środków nie jest tak skomplikowana, jak mo-
głoby się wydawać. Naprawdę warto skorzystać.

Jak często ogłaszane są nabory?
Nabory ogłaszane są cyklicznie, do tej pory w odstępach dwu-
miesięcznych – teraz, w związku ze startem drugiej edycji 
programu będą odbywały się co miesiąc. Zwykle nabór rozpo-
czyna się około 20 dnia miesiąca. W naborach można ubiegać 
się o bony krótkoterminowe i długoterminowe. Te pierwsze 
większość przedsiębiorców przeznacza na dofi nansowanie 
kursów i szkoleń zawodowych dla pracowników bądź usługi 
doradcze, coaching czy mentoring, te drugie – na studia pody-
plomowe lub dłuższe, specjalistyczne kursy.l

Rozmawiała Beata Sakowska

360.856 rozdystrybuowanych bonów, 1.177 szkoleń i ponad 7.557 
uczestników – tak, w skrócie, można podsumować dotychczaso-
wą efektywność „Przepisu na Rozwój” – projektu realizowanego 
przez HRP we współpracy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlo-
wą, Polską Izbą Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland.

Zapraszamy do skorzystania z „Przepisu na Rozwój”. Szczegółowe informacje na stronie: przepisnarozwoj.eu

Klaudia Kika Olszewska i Mateusz Starosta – czołowa 
przedstawicielka i mistrz hip-hopu oraz Martin Rosik – 
król łódzkiej sceny breakdance – to nasza mieszanka wy-
buchowa. Instruktorzy pełni energii, pasji i chęci do dzie-
lenia się swoim talentem z innymi. Zabiorą Cię w klimat 
Nowojorskiego Bronksu, gdzie narodziły się ich techniki, 
w których odnaleźli sposób na wyrażenie swoich niepo-
wtarzalnych osobowości. Choć mogłoby się wydawać, że 
tworzą w podobnych stylach, to jednak są trzema zupeł-
nie różnymi, dopełniającymi się charakterami. Staramy 
się w ten sposób, jak najlepiej sprostać oczekiwaniom na-
szych Paczkowiczów tak, aby każdy swobodnie mógł się 
rozwijać, pod okiem najlepszych instruktorów.

W świat kunsztownej formy wyrazu artystycznego 
wprowadzają u nas najlepsi z najlepszych. Za zajęcia ak-
torskie odpowiadają Szymon Nygard i Joanna Wiśniew-
ska, czynnie pracujący w zawodzie artyści teatralni. 
Dwie niesamowite osobowości, które otwierają przed na-
szymi Paczkowiczami tajniki sceny, pomagają odnaleźć 
własne „ja” i uwalniają negatywne emocje, zamieniając 
je w twórczą energię. Nie mogłoby zabraknąć warszta-
tów wokalnych, za które odpowiedzialna jest Basia Zu-
chowicz. Zachodzimy w głowę, skąd w tym drobnym cie-
le miejsce dla tak ogromnego talentu. Chciałoby się rzec 
„głos jak dzwon”, a przy tym ogromne serce do tego, co 
robi. Poprzez zajęcia wokalne, dzieli się pasją z innymi 
i umożliwia im podróż do inspirującego świata muzyki.

Kolejne trzy żywioły w naszej Paczce reprezentują: 
Grzegorz Woźnica, który poprzez akrobatykę wydoby-
wa z ciała cały jego gimnastyczny potencjał. Monika 

Pluta – uosobienie subtelności, którą wyraża poprzez 
jazz oraz Maciek Maślakiewicz tworzący na zajęciach 
videoclip choreografi e godne światowej sceny, inspiru-
jąc się teledyskami artystów z najwyższej półki. Zajęcia 
u nich, to znakomita próba charakteru i zmierzenia się 
ze swoimi słabościami, jednak nawet my potrzebujemy 
czasami chwili wytchnienia. Element tej przyjemnej 
dozy spokoju wprowadza u nas solista Teatru Wielkie-
go – Kirill Shherban, prowadzący zajęcia baletowe. Jego 
profesjonalizm i rzeczowe podejście, sprawiają, że każdy 
Paczkowicz wynosi z zajęć absolutne maksimum.

Trochę się już wyciszyliśmy, więc czas na latyno-
amerykańskie szaleństwo, czyli warsztaty taneczne 
z Robertem Drobińskim, fi nalistą licznych turniejów 
w Polsce i na świecie. Robert jest osobą bardzo cier-
pliwą i to sprawia, że każda grupa wiekowa czuje się 
komfortowo na jego zajęciach. Dzięki Latino w Paczce 
cały rok mamy lato. Nasza Paczka nie mogłaby istnieć 
bez Agnieszki Cygan – człowieka orkiestry. Tancerka, 
choreograf, reżyser, animator, artystka wyszkolona 
u najlepszych z całego świata. Jej energia jest nie-
mierzalna, tak jak pasja, którą się dzieli, łącząc nas 
wszystkich w jedną, wielką, zgraną PACZKĘ. l

Paczka pełna artystów
To miejsce jest pełne najróżniejszych osobowości, od klasyki po nowoczesność, od 

tańca po śpiew i aktorstwo, ale łączy nas jedno – pasja i miłość do tego, co robimy.

PACZKA – Centrum Artystyczne
ul. Zgierska 42A Łódź
e-mail: biuro@paczkacentrumartystyczne.pl
tel. 535 169 709
tel. 504 980 834
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LIFE IN. Łódzkie: Jak w trzech zdaniach można określić 
czym zajmuje się Klub Inteligencji Finansowej?
Paweł Wencel: Od ponad dziewięciu lat rozwijamy przed-
siębiorczość wśród Polaków. Naszym głównym celem jest po-
prawa ich świadomości fi nansowej, czego uczymy poprzez 
trzy skuteczne sposoby zarabiania pieniędzy. Pierwszy 
sposób to inwestowanie na rynkach kapitałowych, głównie 
w postaci kontraktów terminowych na rynku forex, drugi 
– inwestowanie w nieruchomości czy to poprzez fl ipy, czy 
wynajem długoterminowy i trzeci – rozwój biznesu.

Kiedy pojawił się pomysł stworzenia KIF?
Od zawsze udzielałem się w organizacjach szkolnych 
i studenckich. Zawsze ciągnęło mnie do pomagania innym 
i tworzenia czegoś nowego. Ta chęć pomocy sprawiła, że 
od dawna myślałem o stworzeniu takiej instytucji, wokół 
której mogliby się skupić ludzie podobnie myślący. Pomysł 
na Klub Inteligencji Finansowej pojawił się po napisaniu 
pracy magisterskiej. Zagłębiając się w różnego rodzaju ba-
dania potrzebne do jej powstania zauważyłem, że poziom 
przedsiębiorczości w naszym kraju jest bardzo niski. Swoją 
inicjatywą chciałem to zmienić.

Jaki jest poziom edukacji biznesowej i fi nansowej w Polsce?
Jeśli chodzi o tematy przedsiębiorczości czy biznesu to edu-
kacja w tym zakresie jest w Polsce na niskim poziomie. Dzieci 

uczymy jak wypełnić PIT czy jak wziąć kredyty. Umiejętno-
ści te też są potrzebne, ale w żaden sposób nie przygotowują 
młodego człowieka do życia w społeczeństwie, a tym bar-
dziej do założenia własnego biznesu, a jedynie do korzysta-
nia z produktów fi nansowych. Narodowy Bank Polski, który 
jest odpowiedzialny za edukację Polaków, uczy też tylko, jak 
stać się klientem banku, natomiast nikt nie uczy prawdziwej 
przedsiębiorczości. A przecież człowiek, który zamierza czy 
prowadzi już biznes musi mieć pozytywne przekonania, 
strategię i żyje w określonym środowisku. Przedsiębiorczość 
to nie tylko tematy fi nansowe, ale również inteligencja emo-
cjonalna czy psychologia sukcesu. Tego nie ma w szkole ani 
na studiach, dlatego ludzie nie są świadomi, jak bardzo takie 
narzędzia są w stanie pomóc nie tylko w biznesie, ale rów-
nież w życiu. W związku z tym młody człowiek poszukuje 
wiedzy poza szkołą, w różnego rodzaju książkach czy kur-
sach, których na rynku jest bardzo dużo i nie wszystkie dają 
sprawdzoną i skuteczną wiedzę.

W jaki sposób przekazywać swoją wizję budowania fi rmy 
w zespole tak, by szedł z nami w tym samym kierunku?
Po pierwsze, aby przekazać swoją wizję budowania fi rmy, 
dobrze jest usiąść i ją zaplanować. Tak, żeby fi rma posiadała 
mocne fundamenty. Zadania wynikające z wizji dobrze jest 
rozdysponować według predyspozycji wynikających z profi li 
biznesowych zespołu, wtedy każda z osób pracuje w oparciu 

Przedsiębiorczość to nie tylko tematy fi nansowe, ale również inteligencja emocjonalna 
czy psychologia sukcesu – mówi Paweł Wencel, lider Klubu Inteligencji Finansowej.

Bez 
strategii 
ani rusz
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o swoje naturalne mocne strony. Jeśli zespół poznał i jest świa-
domy, w jakim kierunku podąża fi rma, wtedy osoby angażują 
się chętniej, gdyż widzą sens swoich poszczególnych działań. 
Na spotkaniach Business Excavator uczymy też, jak zaspokajać 
12 głównych potrzeb pracowników w oparciu o wizję fi rmy.

Biznes, rynki kapitałowe i nieruchomości to główne fi lary 
Klubu Inteligencji Finansowej. Dlaczego są kluczowe?
To trzy najefektywniejsze sposoby zarabiania dużych 
pieniędzy. Jeżeli znasz osobę, która ma kilkucyfrowe licz-
by na swoim koncie bankowym, to na pewno korzystała 
z którejś z tych trzech strategii. Sprawdziłem to. Głęboko 
w to wierzę i tego się trzymam.

Co daje Panu w codziennej pracy przebywanie w gronie 
przedsiębiorców?
Mówi się, że człowiek jest wypadkową sześciu osób, z któ-
rymi najczęściej przebywa, ale tak naprawdę każdy czło-
wiek ma na nas jakiś wpływ. Społeczność przedsiębior-
ców, jaką tworzymy w Klubie Inteligencji Finansowej, 
niesie za sobą wiele pozytywnych efektów dla biznesu. To 
nie tylko popularny networknig, podczas którego możemy 
wymienić się kontaktami, to łączenie biznesów, klientów 
z odpowiednimi dostawcami, to możliwość wymiany po-
glądów i doświadczeń, a to w konsekwencji przekłada się 
na wymierne efekty fi nansowe.

Jakim zapleczem dysponuje Klub Inteligencji Finansowej? 
Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?
Od samego początku stawialiśmy na skuteczność u osób, 
które do nas dołączają. Naszym celem jest, żeby przedsię-
biorcy powiększali przychody dwukrotnie, w możliwie 
najszybszym czasie, a przy okazji uzyskiwali więcej wol-
nego czasu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc: w po-
szukiwaniu wąskich gardeł, poznaniu na jakim etapie 
rozwoju swojego biznesu aktualnie się znajdują i dzięki 
konkretnym narzędziom wejść na kolejny. Widzieliśmy 
też wielu przedsiębiorców, którzy wiedzieli co mają zro-
bić, jednak z jakiś ważnych dla siebie powodów „coś” ich 
powstrzymywało. Pomagamy skutecznie od dwóch lat 
znależć ten czynnik, tak, żeby można za każdym razem 
realizować swój potencjał z lekkością i łatwością, i co naj-
ważniejsze w zgodzie z sobą samym.

O jakiej wiedzy mowa?
O takiej, dzięki wdrożeniu, której zyska się więcej wol-
nego czasu, który będzie można spędzić z rodziną czy 
realizując marzenia. Takiej, która przełoży się na lepsze 
relacje w zespole i realne zyski. Takiej, która pozwoli od-
dychać każdego dnia z lekkością. Podczas Business Ex-
cavator prezentujemy narzędzia pozwalające pracować 
z przekonaniami na swój temat i wartościami, dzięki cze-
mu łatwiej dojrzeć drogę do realizacji swoich celów i cele 
same w sobie. Pokazujemy, w jaki sposób zbudować zespół 
ludzi, którzy komunikują się ze sobą bez żadnych proble-
mów. Podpowiadamy, jak dostrzec swoje mocne strony po-
zwalające na budowanie lepszych relacji z pracownikami 
i partnerami biznesowymi oraz jak zwiększyć sprzedaż 
i podnieść jakość. Wszystkie te elementy bez wątpienia 
przełożą się na wyniki fi nansowe.

Jakie powinny być pierwsze kroki w każdym biznesie?
Najpierw warto postawić fundamenty, czyli zbudować wspie-
rające przekonania. Następnie stworzyć zespół, z którym tę fi r-
mę otworzymy i tu przyda nam się wiedza, o tym jak dobierać 
ludzi do zadań, które chcemy realizować. Kolejny etap to zbu-
dowana wspólnie z zespołem strategia fi rmy, która pozwoli 
nam dotrzeć do celu dwa razy szybciej i nie działać w chaosie. 
Na koniec warto poznać narzędzia do wykonania misji, czyli 
wiedzieć, jak powinno się sprzedawać produkt lub usługę. Na 
tych czterech rzeczach radzimy się skupić i tego uczymy pod-
czas warsztatów. To one tworzą według nas fi rmę doskonałą.

Na czym polegają warsztaty z Cashfl ow?
Warsztaty przy grze Cashfl ow są pierwszym krokiem do 
rozwoju swojej inteligencji fi nansowej. Gra idealnie wpisu-
je się w ideologię naszej fi rmy pokazując, że poprzez zara-
bianie na giełdzie, nieruchomościach czy prowadząc swój 
biznes można osiągnąć dochód pasywny. Jest to moment, 
w którym nasze zarobki przekraczają nasze koszty, a my 
nie potrzebujemy angażować naszego czasu, aby zarabiać 
pieniądze. Rozgrywka w grze z pomocą kompetentnej oso-
by otwiera umysł i pozwala spojrzeć inaczej na sposób, 
w jaki zarabia się pieniądze. Spotkanie przy grze inspiruje 
do działania i wprowadza w świat ludzi bogatych, ponie-
waż poprzez grę uczymy się praktycznych i co najważniej-
sze skutecznych sposobów zarabiania pieniędzy.

Gdzie widzi Pan Klub Inteligencji Finansowej za 5-10 lat?
Klub Inteligencji Finansowej jest odpowiedzią na wyzwa-
nia i zmagania, przed którymi stoją małe i średnie fi rmy. 
Od ponad dziesięciu lat nieustannie wychodząc naprzeciw 
opracowujemy najbardziej skuteczne narzędzia edukacji 
biznesowej, które po wdrożeniu prowadzą do podwojenia 
wyników fi nansowych, a przy okazji większej ilości wolnego 
czasu. Jesteśmy dumni, że pomogliśmy już ponad 4.000 przed-
siębiorcom rozwinąć skrzydła, żyć w zgodzie ze swoimi war-
tościami. Ostatnio na spotkanie do Klubu przyszedł 11-letni 
chłopiec i powiedział: „nie wiem co zrobiliście z moim tatą, 
ale ma dla mnie więcej czasu”. Chciałbym, żeby takie sytuacje 
na przestrzeni 5-10 lat, występowały jak najczęściej i co wię-
cej, żeby ta mądrość służyła następnym pokoleniom, które za 
chwilę wejdą na rynek pracy i będą budować kolejne fi rmy.l

Rozmawiał Damian Karwowski

Możliwe jest, żeby nasze fi rmy 
powiększały się wielokrotnie w możliwie 

jak najkrótszym czasie, a my jako 
przedsiębiorcy mieli więcej czasu wolnego

Klub Inteligencji Finansowej
Łódź , ul. Narutowicza 24 lok. 35
tel. 576 550 566
e-mail: biuro@klubinteligencjifi nansowej.pl
www.klubinteligencjifi nansowej.pl
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Zanim zaczniesz planować 2019 rok zadaj sobie kilka 
kluczowych pytań:
l Czy jestem gotowa, żeby uczynić wszystko, co w mo-
jej mocy, aby ten rok był naprawdę dobry?
l Czy jestem gotowa zrezygnować ze wszystkiego, co 
mnie odciąga od realizacji ważnych dla mnie planów?
l Czy jestem gotowa podjąć ryzyko?
l Czy jestem gotowa pokazać sobie, że stać mnie na 
dużo więcej niż myślę?
l Czy jestem gotowa na sukces, który zmieni moje życie?
l Czy jestem gotowa znaleźć w sobie siłę i motywację 
do działania?
l Czy jestem gotowa wypracować w sobie samody-
scyplinę, która pomoże mi zrealizować to, o czym od 
dawna marzę?

Nigdy nie będziesz w 100 procentach gotowa na 
zmianę. To oczywiste i naturalne, że wszystko co nowe 
wywołuje w nas obawę. Tak jesteśmy skonstruowani 
i już. Jeśli chociaż na kilka z tych pytań odpowiedzia-
łaś TAK, to znak, że powinnaś zabrać się do roboty.

Od czego zacząć?
Przede wszystkim od określenia, co konkretnie chcesz 
zrealizować w 2019? Jaką zmianę chcesz zobaczyć w so-
bie, w swoim życiu? Bądź precyzyjna i szalenie dokład-
na. Stwierdzenie typu: „Chcę być szczęśliwa” od razu 
możesz wyrzucić do kosza. Jest zbyt ogólne. To nie za-
działa. Jeśli naprawdę chcesz być szczęśliwa, musisz na 
samym początku określić sobie, co powoduje, że odczu-
wasz szczęście? Jeśli na przykład, czujesz się szczęśliwa, 
kiedy podróżujesz, zastanów się jaka podróż sprawi-
łaby Ci prawdziwą radość. Gdzie chciałabyś pojechać? 
Kiedy? Z kim? Na jak długo? Mając te dane, możesz już 
konkretnie zaplanować, a następnie zrealizować to, co 
sprawi, że poczujesz się szczęśliwa. Widzisz różnicę? Za-
mieniamy ogólne i abstrakcyjne pobożne życzenia, na 
konkretne projekty, które jesteś w stanie zrealizować.

Nie wszystko naraz
Początek nowego roku, to często przypływ motywacji, 
adrenaliny i ekscytacji. Wiele z nas czuje niebywałą chęć 
do działania. Planujemy totalne rewolucje w naszym 
życiu. Czujemy przypływ endorfi n, które uruchamiają 
w nas nieopisane pokłady kreatywności. Ten, niemalże 
narkotyczny stan, utrzymuje się (mniej więcej) do około 
trzeciego tygodnia stycznia. Wtedy to zaliczamy przy-
słowiowy „zjazd energetyczny” i szybko zapominamy 
o noworocznych postanowieniach. Jak temu zapobiec?

Jeśli rok 2019 ma być dobry...

Kasia Malinowska
Certyfi kowany 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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Podejdź do planowania z głową! Odłóż na chwilę emo-
cje i spójrz racjonalnie na to, co chcesz osiągnąć. Jeśli 
zaplanujesz sobie zbyt dużą ilość zmian na najbliższe 
12 miesięcy, to oczywiste, że nie uda Ci się ich zrealizo-
wać. Szybko się zniechęcisz i dojdziesz do wniosku, że to 
całe planowanie można o „kant tyłka potłuc.” Czasami 
mniej, znaczy więcej. Ustal swoje priorytety. Realizuj 
je po kolei. Krok po kroku, na spokojnie. Nie śpiesz się. 
Masz przed sobą sporo czasu. Nerwowe i chaotyczne 
działania z pewnością Ci nie pomogą, więc unikaj ich.

Zmniejsz zasięg, ale trzymaj sie planu
Bądź gotowa na to, że coś może Ci stanąć na drodze do re-
alizacji planów. Los bywa kapryśny. Co wtedy? Po pierw-
sze: nie rezygnuj! Właśnie tak najczęściej robimy przy 
pierwszych niepowodzeniach. Odpuszczamy, a to błąd! 
Nie odpuszczaj. Trzymaj się swojego planu. Jeśli zaplano-
wałaś bieganie, a za oknem szaleje śnieżna burza, zrób 
intensywny trening w domu. Ważne, żebyś czuła, że re-
alizujesz swój plan i zachowujesz ciągłość działania. To 
będzie dawało Ci ogromne poczuje satysfakcji i zadowo-
lenia z siebie, które jest najlepszą motywacją do dalszego 
działania. Powodzenia! l

Spójrzmy prawdzie w oczy. Nic samo się nie zrobi. Żaden sukces nie pojawi 
się bez Twojego wysiłku i zaangażowania. Żadna zmiana nie dokona się 
bez Twojej decyzji i systematycznej pracy. Żadne marzenie, ani plan nie 
zrealizują się bez Twojej samodyscypliny i konsekwencji. Takie są fakty.

Zanim otworzysz się na nowy związek, zanim pozwolisz 
komuś zbliżyć się na tyle, aby poznał sekrety twego ser-
ca, warto wpierw odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
l Czy faktycznie zamknęłam poprzedni etap?
l Czy na pewno wiem, kogo pragnę spotkać i czego 
oczekuje od tej relacji?
l Czy jestem gotowa zaufać, wejść w coś nowego na 
100%, dając mężczyźnie czystą kartkę na dzień dobry?

Wiele kobiet po nieudanym związku, wchodzi 
z marszu w kolejną relację, tak po prostu. Bojąc się 
samotności, konfrontacji z własnym wnętrzem i tego, 
że nie ułożą sobie życia. Te obawy są naturalne, 
zwłaszcza, gdy ktoś nas zawiódł, złamał nam serce, 
rozczarował. Doskonale znam z własnego doświad-
czenia wszystkie te etapy. Rozterki i wewnętrzne 
lęki, nie są mi obce. Dlatego podczas pracy z moimi 
podopiecznymi, przede wszystkim skupiam się na 
tym, by wpierw porządnie posprzątać przeszłość. 
Uporać się z emocjami, które towarzyszą minionemu 
etapowi, pożegnać to, co było i otworzyć się na nowe. 
Samotność, której my kobiety, tak bardzo się boimy, 
jest jednym z najlepszych lekarstw dla serca i duszy. 
To ona pozwala poukładać w naszej głowie wszyst-
kie elementy i w ciszy skonfrontować się z prawdą. 
Czy tego chcemy, czy nie, to właśnie cisza zna odpo-
wiedź na pytanie. Kogo pragnę spotkać i czego ocze-
kuję od nowej relacji?

Gotowość na miłość
Bez względu na fakt, jak dużo doświadczyłaś w kwestii 
związków, czy może jednak nie, i tak przyjdzie czas, 
że twoje serce znów zatęskni za miłością. Warto, abyś 
była na ten moment gotowa. Pomoże ci w tym praca nad 
sobą, nad poczuciem własnej wartości i pokochaniu sie-
bie. Jeśli chcesz dać nowemu mężczyźnie czystą kartkę 
i pozwolić mu, aby wszedł w twoją przestrzeń. Wpierw 

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.

wznieć pożar miłości w swoim sercu, miłości do samej 
siebie. Jeśli nie nauczysz się kochać siebie, takiej, jaką 
jesteś, z przeszłością, o której tylko Ty wiesz, z wadami, 
które tylko Ty znasz i z kompleksami, z którymi zma-
gasz się codziennie, trudno będzie ci obdarzyć miłością 
drugiego człowieka, bo przecież nie możemy dać komuś 
tego, czego sami nie mamy.

Dążenie do miłości
„Serce pełne przeżyć, jest jak suchy liść. Można je 
zgnieść i rozkruszyć na małe kawałeczki. Można rzu-
cić, by błądziło w ogniu rozpaczy i wywoływało pożar 
duszy. Można też je pokochać, ugasić w nim tęsknotę, 
posklejać i schować na zawsze w jednym z rozdziałów 
swojego życia. To, co zrobisz, gdy na twojej drodze poja-
wi się czyjeś serce, zależy tylko od Ciebie” – Sylwia Wurst

Droga do miłości i wymarzonego partnera, wcale 
nie musi być trudna, nawet, jeśli po drodze narobiłaś 
mnóstwo głupot. Wystarczy, że podejmiesz w swojej 
głowię decyzję: chcę coś zmienić na lepsze, chcę znów 
zapłonąć z miłości, a wszechświat postawi na Twojej 
drodze odpowiednich ludzi, którzy pomogą ci tego do-
konać. Jeśli chcesz wiedzieć jak to było ze mną? l

Zapraszam, abyś zapoznała się z książką „Magnetyzm 
Miłości”. Odkryjesz w niej mnóstwo narzędzi, które pomogą Ci 
zmienić Twój miłosny świat na lepsze (www.sylwiawurst.pl).

ca od kilku lat warsztaty o tematyce damsko-męskiej.

Ugaś tęsknotę za miłością 
i wznieć pożar w swoim sercu.
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LIFE IN. Łódzkie: Jakiś czas temu zapowiadał Pan, że zrobi 
kurs motorniczego. Chciał Pan poznać specyfikę pracy 
motorniczych. Udało się?
Zbigniew Papierski: Nie zrobiłem kursu. Nadmiar zajęć 
i brak czasu spowodowały, że z tych planów nic nie wy-
szło. Obawiam się też, że w najbliższym czasie nie będę 
mógł podjąć się realizacji tego zobowiązania.

12 nowoczesnych tramwajów typu Pesa, 14 tramwajów 
kupionych w Niemczech. Zgodnie z zapowiedziami stara 
się Pan unowocześnić tabor łódzkiego MPK. To jednak 
wciąż kropla w morzu potrzeb?
Staramy się wymieniać nasz tabor, choć zgadzam się, że to 
wciąż za mało. Musimy jednak równoważyć nasze potrze-
by z możliwościami finansowymi. Nie jesteśmy w stanie 
w ciągu kilku lat poradzić sobie z zaniedbaniami powsta-
łymi w ostatnich 20-30 latach. Poza tym są czynniki, nie-
zależne od MPK, które nie pozwalają na szybszą wymianę 
taboru, choćby niedostateczna infrastruktura – torowiska 
do remontu, sieć do wymiany i zajezdnie do przebudowy. 
Przecież nowoczesny tramwaj miejski wymaga nowocze-
snej infrastruktury i gdybyśmy dziś kupili więcej takich 
wagonów, to nie mogłyby one jeździć po starych torowi-
skach. Mogłoby się to skończyć ich uszkodzeniem.

A kiedy dojadą do Łodzi ostatnie Pesy?
Producent obiecuje, że do końca roku je dostarczy. Liczy-
my, że tak się stanie i odbierzemy je jeszcze w tym roku.

Dzięki zakupom tramwajów w Niemczech wycofana 
zostanie część wagonów, wybudowanych w latach 70. 
i 80. Miały być sprzedane na Ukrainę, ale transakcja nie 
doszła do skutku. Dlaczego?
Nie udało się. Zainteresowany kontrahent, któremu 
w sierpniu robiliśmy wycenę przedsięwzięcia, nie podjął 
tematu i przestał się odzywać. Słyszeliśmy, że kupił jakieś 
tramwaje w Berlinie.

A propos Ukrainy, w MPK zawsze brakowało i wciąż 
brakuje kierowców autobusów. Czy planujecie 
zatrudnienie kierowców zza naszej wschodniej granicy?
Są przewoźnicy w Polsce, którzy zatrudniają Ukraińców czy 
Hindusów. My próbujemy tego uniknąć z kilku powodów. Za-
zwyczaj są to pracownicy z pozwoleniem na pracę ważnym 
pół roku, a przecież tyle trzeba, żeby kierowca nauczył się 
topografii miasta i języka. Poza tym nie jesteśmy konkuren-
cyjni. W MPK obowiązuje określony czas pracy, co oznacza, 
że możemy płacić za przepracowane 8-9 godzin dziennie. Na 
budowie taki pracownik może pracować nawet 12 godzin.

Nadrabiamy wieloletnie zaległości
O planowanych zakupach tramwajów i autobusów, o remontach torowisk oraz 

o innych inwestycjach komunikacyjnych rozmawiamy ze Zbigniewem Papierskim, 
prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź.
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W 2019 roku po Łodzi mają zacząć jeździć Solarisy, 
nowoczesne autobusy, które MPK będzie wynajmować 
przez 10 lat. Kiedy pierwsze pojawią się na ulicach?
Zanim przyjadą Solarisy, już w styczniu dotrą do Łodzi 24 
miniautobusy firmy Isuzu. Każdy będzie mógł zabrać po 
około 60 pasażerów. Skierujemy je przede wszystkim na 
linie osiedlowe. W maju powinny dotrzeć Solarisy, w su-
mie przyjedzie ich 46 sztuk.

Zdecydowaliście się na wynajem Solarisów. Dlaczego?
Już od czterech lat nie kupujemy autobusów, lecz stosuje-
my wynajem długoterminowy na 8-10 lat. Przez cały ten 
czas autobus jest własnością dostawcy, który w ramach 
umowy zapewnia im pełny serwis. To jest dla nas o wie-
le korzystniejsze rozwiązanie niż kupowanie autobu-
sów, ponieważ w razie jakiejś awarii możemy korzystać 
z bezpłatnej naprawy, co jest zagwarantowane umową. 
Naszym kosztem jest paliwo i inne płyny eksploatacyjne 
oraz wynagrodzenie kierowców.

W trakcie realizacji jest projekt „Tramwaj dla Łodzi”, który 
ma zmienić łódzki transport. Przeznaczono na to 660 
milionów złotych. Ile z tej kwoty trafi do MPK?
Około 250 milionów, za które kupimy 30 nowych tramwajów 
niskopodłogowych. Przetarg jeszcze nie został uruchomio-
ny, ale planujemy związać termin realizacji przetargu z za-
kończeniem modernizacji zajezdni Chocianowice.

Mieszkańców Łodzi denerwują zmiany w rozkładzie jazdy 
autobusów i tramwajów. Co jest przyczyną tych zmian – 
remonty łódzkich ulic, czy inne powody?
Od lutego 2018 roku zmiany są związane wyłącznie z re-
montami ulic. Tak samo będzie w przyszłym roku. Ostat-
nia zmiana, która wynikała z optymalizacji siatki połą-
czeń, miała miejsce ponad rok temu.

Pasażerów MPK ucieszyło wydłużenie czasowych biletów 
– 20-minutowych do 40 minut i 40-minutowych do 
godziny. Jak długo będą obowiązywać?
Do końca przyszłego roku. To jest gest miasta wobec pa-
sażerów, który jest związany z planowaną przebudową 
wielu łódzkich ulic i torowisk. Wiadomo, że z powodu re-
alizowanych remontów czas przejazdu wydłuży się, więc 
to działanie jest tak naprawdę urealnieniem obecnej sy-
tuacji. Jestem przekonany, że w niedalekiej perspektywie 
i tak będziemy rezygnować z biletów czasowych na rzecz 
opłaty za przejechane przystanki. Testujemy ten sposób 
płacenia na jednej linii, w nowym roku chcemy sprawdzić 
system na kolejnej trasie.

Na czym polega to rozwiązanie?
Opłata za przejechane przystanki jest najprostszym i najbar-
dziej sprawiedliwym sposobem pobierania opłat od pasaże-
rów, ponieważ płaci się za przejechane przystanki, a nie, jak 
obecnie, za czas podróży. Jest określona taryfa, która maleje 
w zależności od liczby przejechanych przystanków.

A jak się będzie płacić za bilet?
Tą samą kartą płatniczą, którą płacimy za zakupy w skle-
pie. Wsiadając do tramwaju trzeba ją będzie zbliżyć do 

terminala płatniczego i to samo zrobić przy wysiadaniu. 
System poboru opłat sam przeliczy ile musimy zapłacić 
i sam pobierze opłatę z naszego konta.

MPK, ŁKA i Przewozy Regionalne wyszły naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Łodzi i wprowadziły 
możliwość korzystania ze wspólnych biletów. Co to 
rozwiązanie daje mieszkańcom?
Jest to system, który w innych polskich miastach i zagra-
nicą jest powszechnie stosowany. Były sygnały od osób 
korzystających z różnych środków transportu, że takie 
rozwiązanie jest oczekiwane. Pasażerowie nie muszą się 
martwić, że zamieniając kolejkę na tramwaj czy autobus 
nie mają właściwego biletu. W ten sposób chcemy też 
promować przesiadanie się z samochodów do komunika-
cji zbiorowej.

Oprócz wymiany taboru, dużo energii poświęcacie 
zmianie wizerunku firmy. Łodzianie lepiej oceniają MPK?
Zdecydowanie lepiej. W ostatnich latach bardzo dużo pra-
cowaliśmy nad poprawą komunikacji z mieszkańcami. 
Tłumaczyliśmy naszym pasażerom potrzebę wszystkich 
zmian. Wyjaśnialiśmy skąd się biorą opóźnienia. Na-
mówiliśmy miasto do zainstalowania na przystankach 
wyświetlaczy, które informują o opóźnieniach. To zdaje 
egzamin. Obserwujemy to choćby na podstawie pism ze 
skargami, które do nas wpływają. Jest ich zdecydowanie 
mniej. Poza tym podczas spotkań z naszymi pasażerami 
słyszymy pod swoim adresem wiele ciepłych słów. Przy 
okazji warto wiedzieć, że MPK zawsze było, jest i chyba 
będzie traktowane przez mieszkańców jako firma odpo-
wiedzialna za wszystkie aspekty transportu zbiorowego. 
Obrywamy za wszystko – za to, że remonty są prowadzone 
zbyt wolno, że autobusy musiały zmienić trasę, bo część 
ulicy jest rozkopana, za opóźnienia z powodu wypadków, 
które blokują przejazd tramwajom i autobusom… Mało 
kogo interesuje to, że przecież nie my za to odpowiadamy.

Koniec roku, to zwykle czas podsumowań. Jaki był rok 
2018 dla MPK? Udało się Panu zrobić wszystko, co zostało 
zaplanowane?
Udało nam się zrobić naprawdę sporo. Uruchomiliśmy kilka 
ważnych dla nas projektów – trwa wymiana taboru na bar-
dziej nowoczesny i ekologiczny, remontujemy i unowocze-
śniamy nasze zajezdnie na Limanowskiego, na Telefonicznej 
i Chocianowickiej. Realizujemy też wiele innych, mniejszych 
projektów, które już niebawem przyniosą efekt. To napraw-
dę ogromny wysiłek inwestycyjny, jakiego Łódź w zakre-
sie transportu zorganizowanego, nigdy nie miała. l

Rozmawiał Robert Sakowski

Obrywamy za wszystko – za to, 
że remonty są prowadzone zbyt 

wolno, że autobusy musiały zmienić 
trasę, bo ulica jest rozkopana, 

za opóźnienia z powodu wypadków...
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LIFE IN. Łódzkie: Zacznijmy od tego jak i dlaczego został 
Pan kolejarzem?
Ryszard Sikora: Może to, co powiem nie jest zbyt orygi-
nalne, ale pociągi fascynowały mnie od dziecka. Chłopcy 
zwykle chcą zostać strażakami, policjantami, czasem pi-
lotami, a mnie cały czas ciągnęło do pociągów. Lubiłem 
na nie patrzeć i wyobrażać sobie, że je prowadzę. Ta pasja 
była ze mną przez całe dzieciństwo i młodość. Nawet stu-
dia, które wybrałem dotyczyły kolejnictwa.

Co Pan skończył?
Transport ze specjalizacją logistyka kolejowa na Politech-
nice Warszawskiej. Sam pan widzi, że kolej dla mnie to nie 
tylko zawód a raczej pasja.

Po studiach od razu zaczął Pan pracować na kolei?
Pracować zacząłem będąc jeszcze na ostatnim roku studiów. 
W 2008 roku związałem się z przewozami towarowymi. Po 
skończeniu studiów trafiłem do przewozów pasażerskich, 
dalekobieżnych. Przez dziewięć lat pracowałem w PKP In-
tercity, a od sierpnia tego roku w Przewozach Regionalnych.

Przed objęciem stanowiska w Łodzi pracował Pan 
w Warszawie. Co sprawiło, że zdecydował się Pan 
zamienić ją na Łódź?
Praca w kolejnictwie z natury rzeczy wiąże się z mobil-
nością. A zatem, kiedy dostałem propozycję objęcia sta-
nowiska w Łodzi, to nie musiałem się długo zastanawiać. 
Możliwość rozwoju, zdobycia nowych kompetencji i do-
świadczeń sprawiły, że nie miałem problemu z podjęciem 
decyzji. Poza tym pracę tutaj traktuję jako wyzwanie.

Zamierza się Pan przeprowadzić do Łodzi?
Nie chcąc narażać żony i dwójki małych dzieci na stresy zwią-
zane z przeprowadzką, wybrałem codzienne dojazdy do Ło-
dzi i nie planuję innego rozwiązania. Ma to swoje dobre stro-
ny, bo półtorej godziny w jedną stronę i tyle samo w drugą, 
daje mi czas, który mogę przeznaczyć na realizację zadań, na 
które zwykle brakuje czasu. Mogę też zaplanować następny 
dzień, powysyłać e-maile i przejrzeć dokumenty. Dziś w po-
ciągach jest Internet, każdy ma przy sobie telefon i można po-
pracować w naprawdę niezłych warunkach. A jak już dojadę 
do domu, to cały wolny czas przeznaczam rodzinie.

Coraz chętniej jeździmy pociągami
Mieszkańcy łódzkiego przekonują się do kolei i coraz chętniej korzystają z tego 

środka transportu. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku o 7 procent wzrosła 
liczba pasażerów POLREGIO. O tym, co spowodowało ten wzrost, rozmawiamy 

z Ryszardem Sikorą, zastępcą dyrektora Przewozów Regionalnych Oddziału Łódzkiego.

Przewozy Regionalne, to największy polski przewoźnik 
pasażerski. Rocznie korzysta z niego ponad 80 milionów 
osób. Ile pasażerów przewozicie w Łódzkiem?
Ponad cztery i pół miliona. Warto wiedzieć, że w ostatnich 
trzech latach, z roku na rok liczba osób korzystających z po-
ciągów regularnie rośnie. Powiem tylko, że w pierwszych 
dziewięciu miesiącach tego roku przewieźliśmy o około 7 
procent pasażerów więcej niż w analogicznym okresie ubie-
głego roku. Polacy przekonują się do kolei i coraz chętniej 
korzystają z tego środka transportu. To efekt inwestycji w ta-
bor i infrastrukturę. Po torach jeżdżą nowoczesne, estetycz-
ne i wygodne pociągi, a czas przejazdu robi się coraz krótszy.

Jak Przewozy Regionalne radzą sobie z ogromem prac 
na infrastrukturze – remontowane są linie do Zduńskiej 
Woli, Łowicza, Kutna?
To nie jest łatwy temat, bo jednym z najistotniejszych 
czynników dla podróżnych jest stabilność rozkładu jazdy. 
Szczególnie jest to istotne na poziomie lokalnym, gdy ko-
rzystamy z biletów miesięcznych, a pociągiem dojeżdża-
my do pracy, szkoły czy do lekarza na oczekiwaną od mie-
sięcy wizytę. Wtedy nawet najmniejsza zmiana rozkładu 
jazdy czy opóźnienie spowodowane remontami torów, czy 
modernizacją sieci, powoduje niezadowolenie pasażerów. 
Cieszyć może jednak to, że podchodzą oni do tego z peł-
nym zrozumieniem. Przecież po zakończeniu remontu 
poprawi się komfort jazdy.

Co polscy przewoźnicy kolejowi powinni robić, żeby 
Polacy chętniej wracali do podróżowania pociągami?
Nie ma jednego czynnika, który sprawi, że tłumnie za-
czniemy korzystać z usług kolei. To proces, który zaczął się 
jakiś czas temu i cały czas trwa. Na pewno ważne są promo-
cje, które zachęcają do skorzystania z pociągu i pokazują 
korzyści z podróżowania koleją. Tak samo ważny jest kom-
fort podróży i czas przejazdu, a to ściśle wiąże się z uno-
wocześnianiem taboru, przebudową torów i wymianą sieci 
trakcyjnej. Nie możemy w tym wszystkim zapominać też 
o cenach biletów, które nie mogą być zbyt wysokie, bo nie 
zaakceptują ich pasażerowie. Jednak w moim przekonaniu 
najważniejsza jest częstotliwość połączeń. Jeżeli jest ich 
dużo, a nie jedno czy dwa na dobę, pasażer ma wybór i sam 
może decydować o terminie wyjazdu i powrotu, to jestem 
pewny, że wówczas zostawi auto w domu i skorzysta z po-
ciągu. Przecież nikt rozsądny nie lubi tracić czasu w kor-
kach i na poszukiwanie miejsca do zaparkowania auta.

Na jakie promocje mogą liczyć podróżni korzystających 
regularnie z pociągów Przewozów Regionalnych?
Zachęcamy pasażerów na różne sposoby. Proponujemy 
weekendowe podróże za pół ceny, zniżki dla seniorów czy 
wspólne bilety dla kilku osób podróżujących na tej samej 
trasie. Coraz większą popularnością cieszą się specjalne 
REGIOkarnety, które umożliwiają nieograniczoną liczbę 
przejazdów naszymi pociągami. Oferujemy bardzo ko-
rzystne ceny na bilety okresowe. Warto podkreślić, że od 
9 grudnia, wraz z nowym rozkładem jazdy, dostępny jest 
także wspólny bilet kolejowy. Dzięki temu znika problem 
kupowania kilku biletów – osobno na POLREGIO, na Inter-
city i inne linie. Pasażerowie skarżyli się na to od lat.

Od ponad roku bilety na pociągi Przewozów 
Regionalnych można kupować w salonikach Kolportera. 
Podróżni korzystają z tej możliwości?
Rzeczywiście, jest taka możliwość, choć przyznam, że nie 
jest to najczęstszy sposób kupowania biletów na pociągi 
POLREGIO. W salonikach prasowych, które zwykle mieszczą 
się w centrach handlowych, bilet można kupić niejako przy 
okazji. Na przykład robiąc zakupy albo załatwiając inne 
sprawy. Trzeba podkreślić, że struktura zakupu biletów cały 
czas ewoluuje. Dziś kupujemy je przede wszystkim w kasie 
kolejowej albo przez Internet. Jednak szybko rośnie liczba 
podróżnych, decydujących się kupić bilet za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych dostępnych na smartfony. Jest to najwy-
godniejsze rozwiązanie, bo nie trzeba stać w kolejce, tracić 
czasu i nie wiąże się z koniecznością drukowania biletów.

W tym roku Przewozy Regionalne miały zakupić prawie 2 
tysiące nowoczesnych terminali mobilnych. Tak się stało?
Oczywiście. Do naszych konduktorów trafiło około 1800 
terminali, które zastąpiły dotychczas używane urządze-
nia. Pasażerów z pewnością ucieszy informacja, że nie-
dawno zaczęliśmy testować możliwość płacenia kartą za 
bilet kupiony u konduktora.

A kiedy wejdzie to do powszechnego użytku?
Wyniki testów poddane zostaną analizie i jeżeli nie będzie 
przeszkód, to jestem pewien, że taka możliwość pojawi się 
najszybciej, jak to będzie możliwe.

Bilet u konduktora kosztuje więcej niż w kasie?
To zależy. Jeżeli podróżny wsiada na stacji lub przystan-
ku, na którym nie ma kasy biletowej, to nie ponosi dodat-
kowej opłaty, ale jeżeli wsiadł na stacji, gdzie mógł kupić 
bilet, ale z różnych przyczyn tego nie uczynił, to opłata 
dodatkowa za wystawienie biletu w pociągu wynosi, w za-
leżności od odległości przejazdu, od 4 do 8 zł.

Nowy rozkład przyniósł dodatkowe połączenia z Łodzią?
Jest kilka zmian w siatce połączeń. Więcej pociągów będzie 
jeździło do Warszawy – zwiększyliśmy ich liczbę z sześciu 
do ośmiu. Przybyło również dodatkowych sześć par połą-
czeń na linii Łódź –Tomaszów Maz./Opoczno.

Mamy okres świąteczno-noworoczny, czas podsumowań 
i życzeń. Czego Pan chciałby życzyć pasażerom 
Przewozów Regionalnych?
Przede wszystkim tego, aby podróżowanie pociągami było 
jeszcze przyjemniejsze. Życzę pociągów przyjeżdżających na 
czas i jeszcze większej siatki połączeń. l

Rozmawiał Robert Sakowski

Warto wiedzieć, że w ostatnich 
trzech latach, z roku na rok liczba 
osób korzystających z pociągów 
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LIFE IN. Łódzkie: Czy warto przyśpieszyć zakup 
samochodu osobowego w związku ze zmieniającymi się 
przepisami dotyczącymi leasingu?
Piotr Gleń: Główne zmiany, które czekają nas w przyszłym 
roku, to zmiana limitu odpisów amortyzacyjnych, wprowa-
dzenie limitu kosztów w umowach leasingowych, zmiany 
w zasadach rozliczania kosztów eksploatacyjnych oraz zmia-
ny w zasadach rozliczania kosztów ubezpieczeń. Kluczową 
sprawą jest wartość samochodu, który planujemy zakupić. 
Od 2019 r. do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczymy 
odpisów amortyzacyjnych w części ponad równowartość 150 
000 zł. W szczególności kluczowe dla naszych klientów jest 
wprowadzenie limitu kosztów w umowach leasingowych. 
Należy pamiętać, że 90 procent naszych klientów to fi rmy, 
a 80 procent zakupów fi nansowanych jest w leasingu. Umo-
wy leasingowe zostaną również objęte nowym limitem 150 
000 zł, natomiast średnia wartość fi nansowanego BMW prze-
kracza tę stawkę. Zmiana tych przepisów ograniczy korzyści 
podatkowe przedsiębiorców i będzie wyraźnie odczuwalna, 
proporcjonalnie do wyższej ceny zakupu samochodu. Opła-
ty leasingowe (część kapitałowa) będą kosztem uzyskania 
przychodu w proporcji w jakiej kwota 150 000 zł odnosi się do 

wartości pojazdu. Obecnie takiego limitu w leasingu nie ma, 
dlatego cieszy się on tak dużą popularnością w przypadku 
samochodów droższych. W nowym roku skutki podatkowe 
leasingu będą takie same jak przy zakupie auta.

Dlatego warto kupić samochód jeszcze w tym roku?
Tak. Kupując auto jeszcze w tym roku, zachowujemy stare 
przepisy bez względu na czas trwania umowy leasingowej. 
Wybierając w tym roku samochód, którego cena przekracza 
nowy limit, skorzystamy z rozliczenia kosztów bez żadnych 
limitów. W przypadku samochodów zdecydowanie droż-
szych, takich jak BMW X5, BMW X6 lub BMW serii 7, różnica 
w korzyści podatkowej jest już ogromna. Jeśli dodamy do tego 
oferty specjalne na modele z rocznika 2018 oraz promocyjne-
go fi nansowania, które wprowadziliśmy do końca 2018 roku, 
wydaje się to być idealny moment, aby kupić nowe BMW.

Oferujcie Państwo różne formy leasingu, jak rozumiem 
skierowane są one do różnych klientów. Czym różni się 
BMW Leasing od BMW Comfort Lease?
BMW Comfort Lease jest wyjątkową ofertą w gamie pro-
duktów fi nansowych BMW. Oferta łączy w sobie zalety 

O zmieniających się przepisach dotyczących leasingu, 
wyjątkowej ofercie, prestiżu i ulubionych modelach rozmawiamy 
z Piotrem Gleniem, dyrektorem sprzedaży BMW Tłokiński Łódź.

podatkowe leasingu operacyjnego z niskim obciążeniem 
miesięcznym, minimalizację kosztów fi nansowania pojaz-
du, gwarancję odkupu i możliwość zmiany samochodu na 
nowy po zakończeniu umowy leasingu. Wybierając BMW 
Comfort Lease, w którym na podstawie zakładanego, umow-
nego okresu użytkowania, deklarowanej średniorocznej 
wysokości przebiegu oraz ceny wyposażenia dodatkowego 
i akcesoriów, określana jest wartość końcowa pojazdu. Kwo-
ta ta stanowi umowną wartość pojazdu po zakończeniu kon-
traktu leasingowego, która gwarantowana jest przez BMW 
Financial Services. Rozwój tej konstrukcji leasingu spowo-
dował, że więcej osób może pozwolić sobie na nowe BMW 
i nie martwi się o późniejszą odsprzedaż, ponieważ fi nan-
suje jedynie około połowy wartości samochodu, minimali-
zując przy tym obciążenie miesięczne. Okres fi nansowania 
często pokrywa się z okresem gwarancji i trwania pakietów 
serwisowych, co oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie 
zaskoczą nas w trakcie użytkowania samochodu. Możemy 
zaplanować wszystkie koszty, już na starcie swojej przygody 
z nowym BMW. Ta forma fi nansowania, to rewolucja w pro-
duktach fi nansowych ostatnich lat, a jej dalszy rozwój jest 
pewny. Klienci w każdym roku przekonują się, że użytkowa-
nie zamiast zakupu na własność, ma duży sens.

Jeśli zdecyduję się na zakup samochodu w formie 
leasingu do końca roku, to muszę kupić jedno 
z dostępnych aut, czy mogę odebrać samochód za trzy 
miesiące od daty umowy i nadal skorzystać z odliczeń 
obowiązujących do końca 2018 roku?
Umowy zawarte do 31 grudnia 2018 roku będą rozliczane 
na dotychczasowych zasadach, aż do ich zakończenia z jed-
ną kluczową uwagą: jakakolwiek zmiana umowy leasingu 
(aneksowanie, cesja) po tej dacie, spowoduje konieczność 
stosowania nowych zasad rozliczenia obowiązujących od 1 
stycznia 2019 roku. Zakładamy również scenariusz podpi-
sania umowy leasingowej w roku 2018 oraz odbioru samo-
chodów w roku 2019. Zgodnie z opiniami zewnętrznymi, 
moment wydania samochodu i rozpoczęcia jego używania 
przez właściciela nie będzie miał znaczenia, istotny jest 
moment zawarcia umowy. Należy jednak mieć na uwadze 
to, że w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczo-
nym momentem wydania pojazdu, takie działanie może 
być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego. 
Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie prezentowane opinie 
są przez nas analizowane z doradcami podatkowymi, na-
tomiast żaden dealer w Polsce nie powinien gwarantować 
klientom interpretacji przepisów. Nie możemy ponosić od-
powiedzialności, za ewentualne odmienne interpretacje 
przedmiotowych przepisów przez organy podatkowe, dla-
tego wyraźnie sugerujemy klientom, aby wszelkie wątpli-
wości wyjaśniać ze swoim doradcą podatkowym.

Do końca roku dostępna jest od ręki cała gama aut?
Obserwując obecne zainteresowanie i poprzednie dwa mie-
siące sprzedaży, spodziewamy się, że grudzień będzie mie-
siącem rekordowym i dokładamy wszystkich wysiłków, 
aby sprostać temu wyzwaniu. Okresy kumulacji sprzedaży 
w wyniku zmian podatkowych zdarzały się już w przeszłości 
przy okazji „kratki”, kiedy samochody BMW były kupowane 
i leasingowane w bardzo dużych ilościach przed końcem 2010 

Idealny moment na nowe BMW

oraz w 2014 roku. Nauczeni tym doświadczeniem postarali-
śmy się, aby przygotować naszym klientom pełną gamę samo-
chodów dostępnych jeszcze w tym roku. Dysponujemy łączną 
liczbą około 100 samochodów dla naszych klientów. Zachę-
cam do skorzystania z oferty samochodów od ręki.

Czy podpisując do końca roku umowę na leasing 
samochodu, można liczyć na jakieś specjalne promocje?
Tak. Łączymy dostępność samochodów z warunkami pro-
mocyjnymi z uwagi na kończący się rok 2018. Jak co roku, 
o tej porze, oferujemy samochody rocznika 2018 na spe-
cjalnych warunkach. W tym roku klienci mogą więc sko-
rzystać podwójnie, dokonać zakupu samochodu od ręki na 
preferencyjnych warunkach i połączyć to z zachowaniem 
korzystnych przepisów podatkowych. Dodatkowo duży 
nacisk położyliśmy na promocyjne fi nansowanie BMW 
Leasing oraz BMW Comfort Lease. Oferta promocyjna obo-
wiązuje do 31 grudnia 2018.

Najpopularniejsze BMW w salonie w tym roku to...?
Najpopularniejsze w tym roku są BMW serii 5, BMW X3 oraz 
BMW X5. W szczególności jest to ważny rok dla BMW X5. Ten 
model sprzedawał się powyżej naszych oczekiwań zarówno 
na rynku polskim, jak i światowym, na których samochód 
okazał się najlepiej sprzedającym SAV-em klasy wyższej. 
Podczas ostatniej premiery pokazaliśmy kolejną, czwartą już 
generacje tego modelu, z którym wiążemy wielkie nadzieje 
sprzedażowe na rok 2019.

BMW to marka kojarząca się z luksusem i prestiżem, czy 
jednak samochód coraz bardziej dostępny?
BMW to z pewnością marka luksusowa i prestiżowa. To, 
co zmieniło się podczas ostatnich lat, to dynamiczne po-
szerzenie gamy modelowej oraz wprowadzenie nowych 
form fi nansowania, o których wcześniej już rozmawiali-
śmy. Nowe modele docierają do coraz większej grupy od-
biorców, natomiast innowacyjne fi nansowanie oraz oferty 
specjalne dla grup zawodowych ułatwiają zakup nowego 
BMW. BMW dzisiaj jest inne niż kiedyś, ale DNA marki jest 
nadal to samo – prestiż oraz ogromna radość z jazdy. Poza 
tym BMW to marka dla wymagających klientów, którzy są 
świadomi swoich potrzeb i wyborów. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Dealer BMW Tłokiński
Łódź, ul. Aleksandrowska 131c
tel. 42 655 98 47
informacja@bmw-tlokinski.pl
www.bmw-tlokinski.pl

Przygotowaliśmy klientom pełną gamę 
samochodów dostępnych jeszcze w tym 
roku. Dla naszych klientów mamy około 
100 samochodów gotowych do odbioruFo
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Warto zatem wiedzieć co się zmieni-
ło w zasadach rozliczania podatków 
od zakupu, używania i leasingu sa-
mochodów osobowych oraz jak nie 
dać się tym zmianom. A zatem…

– Przedsiębiorcy korzystający 
z fi rmowego samochodu zarówno 
w celach służbowych, jak i prywat-
nych, mogą zaliczyć do kosztów tyl-
ko 75 procent wszystkich wydatków 
i przez to zapłacą większy podatek 
dochodowy. Nie wszyscy biznesme-
ni jednak stracą – ci korzystający 
z leasingu samochodów o wartości 
do 150 tysięcy złotych będą mogli 
nadal wliczyć 100 procent opłat le-
asingowych w koszty – wyjaśnia 
Jacek Ulowski, dyrektor łódzkiego 
oddziału fi rmy GO-leasing.

A co z podatkiem VAT? W podatku VAT nic się nie 
zmieni. Jeżeli auto jest wykorzystywane wyłącznie 
w celach związanych z działalnością gospodarczą, 
wówczas można odliczyć 100 procent VAT naliczone-
go na fakturach związanych z nabyciem, leasingiem, 
najmem czy eksploatacją samochodu. Wymagane jest 
wówczas prowadzenie szczegółowej ewidencji prze-
biegu pojazdu. Jeśli samochód jest użytkowany w tzw. 
celach mieszanych (służbowych i prywatnych), możli-
we jest odliczenie jedynie 50 procent podatku VAT, bez 
obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu.

Nowe przepisy wprowadzają dawno już nie zmienia-
ny limit amortyzacji samochodu osobowego z 20 tysię-
cy euro (równowartość około 86 tysięcy złotych) do 150 
tysięcy złotych. Analogicznie ten sam limit 150 tysięcy 
złotych będzie uwzględniany przy zaliczaniu w kosz-
ty składki ubezpieczenia auta. W ustawie pojawia się 
jeszcze jedno niekorzystne ograniczenie dotyczące 
kosztów użytkowania aut w celach mieszanych. Tylko 
75 procent faktycznie poniesionych nakładów będzie 
stanowić koszty uzyskania przychodów. Ta zmiana 
jest najbardziej niekorzystna, ponieważ ogranicze-
nie 75 procent dotyczyć będzie wszystkich wydatków 
związanych z samochodem. Są to przede wszystkim: 
koszty serwisowania samochodu (przeglądy i napra-
wy), paliwo i inne płyny eksploatacyjne, ubezpiecze-
nie, serwis i wymiana opon, myjnia i inne wydatki.

Wspomniany limit 150 tysięcy złotych będzie tak-
że obowiązywał dla opłat związanych z leasingiem 
operacyjnym, najmem czy dzierżawą, z tym, że raty 
leasingowe będzie można zaliczyć w 100 procent do 

Jak po zmianach korzystać z leasingu
Stało się – od 1 stycznia 2019 roku będą inne zasady opodatkowania 
leasingu, kupna i używania samochodów osobowych w fi rmach. 
Mniej lub bardziej zmiany dotykają wszystkich przedsiębiorców.

kosztów podatkowych bez względu 
na to czy auto będzie używane tyl-
ko na cele służbowe czy mieszane. 
Jedynie opłaty związane z serwiso-
waniem czy eksploatacją auta (o ile 
będą zawarte w umowie leasingu) 
będą podlegały ograniczeniu do 
75 procent. To oznacza, że dla przed-
siębiorców, którzy leasingują sa-
mochody o wartości do 150 tysięcy 
złotych (a takich jest zdecydowana 
większość) leasing samochodu oso-
bowego będzie wciąż tak samo opła-
calny podatkowo jak dotychczas. 
Stracą jedynie użytkownicy luk-
susowych aut o wartości powyżej 
nowego limitu amortyzacji – będą 
mogli odliczyć od przychodów część 

opłat leasingowych przeliczonych proporcjonalnie do 
limitu 150 tysięcy złotych.

Nowe przepisy znacząco zmieniają zasady użytko-
wania samochodów prywatnych na cele fi rmowe. Ak-
tualnie obowiązuje tzw. kilometrówka, która zostanie 
zlikwidowana, a do kosztów będzie można zaliczyć je-
dynie 20 procent wszystkich wydatków związanych 
z używaniem auta na cele fi rmowe. Tak niekorzystne-
go rozwiązania można uniknąć, wprowadzając samo-
chód na stan środków trwałych w fi rmie (możliwość 
zaliczenia 75 procent wydatków w koszty), a jeszcze 
lepiej biorąc samochód w leasing.

– Ustawodawca wprowadził także przepisy przej-
ściowe, które umożliwiają przedsiębiorcom skorzy-
stanie z obecnych korzystnych rozwiązań do końca 
trwania umowy leasingu – może to być szczególnie 
atrakcyjne w przypadku drogich luksusowych samo-
chodów powyżej 150 tysięcy złotych. Trzeba się jednak 
pospieszyć – umowa leasingu musi być zawarta przed 
wejściem w życie nowych zasad, tj. do 31 grudnia 2018 
roku. Warto przy tym podkreślić, że liczy się tutaj data 
zawarcia umowy, natomiast samochód może być ode-
brany w przyszłym roku – wyjaśnia Jacek Ulowski. l

facebook.com/go4leasing2biz
Tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/

Nadchodzi zima a wraz z nią zaśnieżone drogi. To najlepszy 
czas, żeby pomyśleć o zabezpieczeniu naszych samocho-
dów, a dokładniej: powłok lakierniczych, opon, felg elemen-
tów metalowych, plastikowych oraz uszczelek.

Bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja karoserii 
zwłaszcza zimą. Pierwszym etapem naszej pracy po-
winno być dokładne umycie auta w sposób detailingo-
wy. Ujawni ono wszystkie niedoskonałości lakieru, takie 
jak: odpryski, ogniska korozji czy ślady smoły i asfaltu.

Kolejnym etapem jest  glinkowanie  – to, że  nie  wi-
dzimy zanieczyszczeń, nie  oznacza, że  ich tam 
nie ma. Polega ono na dogłębnym oczyszczaniu karo-
serii z  zanieczyszczeń za  pomocą specjalnie do  tego 
zaprojektowanej glinki, dzięki czemu możliwe jest wy-
ciągnięcie brudu z porów lakieru oraz usunięcie z jego 
powierzchni ewentualnego nalotu, pozostałego mimo 
dokładnego mycia. Glinka nada gładkości powłoce la-
kierniczej. Po dokładnym osuszeniu auta należy doko-
nać zaprawek lakierniczych.

Teraz przechodzimy do etapu zabezpieczania powło-
ki lakierniczej. Warstwa ochronna wosku czy powłoki 
ceramicznej ochroni samochód przed niszczącym dzia-
łaniem niskich temperatur, szkodliwych czynników 
chemicznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Woskowanie. Wywoskowany samochód nabiera głę-
bi koloru i połysku. Jednak najważniejsze jest to, że war-
stwa wosku tworzy swego rodzaju barierę ochronną, 
która sprawia, że auto pozostaje dłużej czyste, a zanie-
czyszczenia nie przylegają tak do powierzchni lakieru.

Powłoka ceramiczna. Zabezpieczenie karoserii 
powłoką ceramiczną jest świetnym rozwiązaniem 
w szczególności zimą, gdy minusowe temperatury spra-
wiają, że  lakier jest bardziej podatny na  uszkodzenia. 
W porównaniu do wosku powłoka ceramiczna jest sku-
teczniejsza, trwalsza i lepsza jakościowo. Jedna warstwa 
powłoki Opti Coat, (którą rekomendujemy) mierzy ok. 2 
mikrony grubości. W  zestawienia do  innych produk-
tów,  Opti Coat  jest 100 razy grubszy! Dla porównania 
zmierzona grubość powłoki woskowej mierzy zaledwie 
0,02 mikrona!

Powłoki ceramiczne Opti Coat zawierają węglik krze-
mu (SiC), który – ze względu na swoją ekstremalną twar-
dość – jest określany mianem sztucznego diamentu. 

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

Dzięki temu są odporne na  zarysowania i  agresywne 
substancje pochodzące ze  środowiska, a  przy tym są 
całkowicie transparentne i niesamowicie się błyszczą!

Niewidzialna wycieraczka. Częste opady deszczu lub 
śniegu nie  ułatwiają jazdy. Na  przedniej szybie często 
zalega woda oraz inne zanieczyszczenia wydobywające 
się spod kół aut. Całkiem skutecznym rozwiązaniem jest 
aplikacja tzw. niewidzialnej wycieraczki. Taka dodat-
kowa warstwa ochronna nie tylko usuwa z szyby wodę, 
ale zapobiega również przywieraniu do niej zanieczysz-
czeń. Niewidzialna wycieraczka, dzięki właściwościom 
hydrofobowym, poprawia widoczność podczas jazdy 
w deszczu. Ułatwia również pielęgnację szyb i co zimą 
chyba najważniejsze, znacznie przyśpiesza usuwanie 
szronu.

Opony i  felgi. Nie  zapomnijcie o  zabezpieczeniu kół 
na zimę. W celu utrzymania efektu czystych felg na dłu-
żej, warto zabezpieczyć je na przykład woskiem albo jesz-
cze lepiej powłoką ceramiczną.

Sól drogowa. Jest bardzo szkodliwa dla karoserii sa-
mochodowej. Może powodować powstawanie rdzy. Dla-
tego tak  ważne jest to, o  czym pisaliśmy na  początku. 
Dokładne umycie samochodu, znalezienie wszystkich 
odprysków i zrobienie zaprawek lakierniczych. Bez uzu-
pełnienia ubytków lakierniczych, możemy być pewni, 
że po zimie mały odprysk zmieni się w rdzawy punkt. l

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

Auto 
gotowe
na zimę
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LIFE IN. Łódzkie: Czas przygotować auto do zimy? Zwykle, 
w pierwszej kolejności, myślimy jedynie o oponach, ale to 
chyba nie jest jedyna rzecz, o którą trzeba zadbać?
Dominik Stolarz: Opony oczywiście są tym najważniej-
szym elementem, bo bezpośrednio wpływają na nasze bez-
pieczeństwo. Zimą nie powinniśmy do jazdy używać opon 
letnich, mają zupełnie inną konstrukcję i wykonane są z in-
nej mieszanki niż opony zimowe. Nie zapewnią nam dobrej 
przyczepności do podłoża, będziemy też mieli kłopot z ru-
szaniem i zatrzymaniem się. Bardzo ważną rzeczą jest także 
wymiana płynu do spryskiwaczy. Z reguły po lecie pozostaje 
nam płyn letni, który gdy pojawią się pierwsze przymrozki 
po prostu zamarza. Warto sprawdzić temperaturę zamarza-
nia płynu w chłodnicy, który z wiekiem traci swoje właści-
wości oraz w jakim stanie jest akumulator. Współczesne auta 
są naszpikowane elektroniką, która bardzo obciąża akumu-
lator i jeśli jeździmy tylko po mieście, nie ma on szans na do-
stateczne podładowanie. Aby oszczędzić sobie nieco nerwów 
i nie poczuć rozczarowania przy kolejnym rozruchu, trzeba 
sprawdzić naładowanie akumulatora. Przy wymianie opon 
w naszym serwisie, wszystkie elementy, o których wspo-
mniałem, sprawdzamy nieodpłatnie, dodatkowo sprawdza-
my stan podwozia oraz jego zabezpieczenie. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości informujemy o tym fakcie 
klienta. Dobrze zabezpieczone podwozie to gwarancja, że 

w przypadku trudnych warunków zimowych jego stan nie 
ulegnie pogorszeniu. Naszym klientom oferujemy także ho-
tel dla opon, tak by nie trzeba było ich zabierać i martwić się 
o ich przechowanie przez kilka miesięcy, bo przykładowo 
w przydomowym garażu jest zbyt mało miejsca.

W przypadku zakupu auta mówi się, że zawsze trzeba 
brać pod uwagę serwis, czym szczególnym wyróżnia się 
serwis Krotoski-Cichy?
Wyróżniamy się przede wszystkim wielomarkowością. Tu, 
przy Niciarnianej, mamy autoryzowany serwis Audi, Vol-
kswagena, Volkswagen Samochody Użytkowe i Škody. Au-
toryzowany serwis daje poczucie bezpieczeństwa kliento-
wi, gwarantujemy zarówno części, jak i usługi najwyższej 
jakości. Każdy samochód ma swoją historię serwisowania, 
do której w każdej chwili możemy zajrzeć. W naszym ser-
wisie pracuje siedmiu doradców, którzy są przez cały czas 
dostępni, doradcy dedykowani są określonej marce. Nasi 
pracownicy są na bieżąco szkoleni, wiedzą o wszystkich 
nowościach i zmianach wprowadzanych w autach. Firma 
inwestuje w ludzi, bo wiedza i doświadczenie przyciągają 
klientów, którym możemy zaoferować najwyższą jakość. 
Pracujemy najdłużej w Łodzi, nasz serwis czynny jest od 
godz. 6 do 22. Klient może przyjechać do nas po pracy, zo-
stawić samochód i odebrać go następnego dnia z rana.

O tym, dlaczego warto korzystać z autoryzowanego serwisu, 
oryginalnych części i utracie gwarancji opowiada Dominik Stolarz, 

zastępca dyrektora zarządzającego Krotoski-Cichy Łódź.

Zadowoleni
klienci

wracają

Zostawiając samochód, można liczyć na auto zastępcze?
Dysponujemy szeroką gamą aut zastępczych. Klient ma 
w czym wybierać, może wypróbować zupełnie nowy mo-
del czy też inną markę, szczególnie, gdy myśli o zakupie 
kolejnego samochodu lub zmianie obecnie używanego. 
Zdarza się więc, że klient przyjeżdża do serwisu Audi A8, 
a bierze VW UP-a, bo akurat myśli o kupnie takiego auta 
dla żony albo dziecka.

Wielu z nas odstawiając co roku samochód na przegląd 
zastanawia się, po co ta wymiana oleju, fi ltrów i innych 
elementów? Fanaberia czy konieczność?
Żadna fanaberia, po prostu konieczność, by cieszyć się bez-
awaryjną eksploatacją samochodu. Kiedyś pierwsze prze-
glądy trzeba było wykonać po roku lub przejechaniu 10-15 
tysięcy kilometrów, dzisiaj po dwóch latach i 30 tysiącach 
kilometrów. Poprawia się jakość wszystkich elementów, ale 
one nadal mają określoną żywotność. Specjaliści wyliczyli 
określone parametry w trosce o jakość pracy silnika i war-
to się ich trzymać. Odstawiając auto na przeglądy budujemy 
jego historię, a ta ma znaczenie przy jego odsprzedaży i rzu-
tuje na cenę, a nowy właściciel ma pewność, że samochód był 
właściwie eksploatowany.

Dlaczego warto serwisować auto w autoryzowanym 
serwisie podczas gwarancji, jak i po jej wygaśnięciu.
Tak się dzieje, że po upływie okresu gwarancji, klienci za-
czynają szukać tańszych możliwości, ale jestem przekonany 
o tym, że nie warto chodzić na skróty. My zawsze jesteśmy 
krok do przodu przed niezależnymi serwisami, bo mamy do-
stęp do najnowszych wersji oprogramowania, możemy wy-
przedzić pewne sytuacje, gdyż producent na bieżąco monito-
ruje auta i wie, co można w nich usprawnić. I wielu klientów 
to docenia. Nasz klient może naprawić auto w każdym au-
toryzowanym serwisie, czy to w Polsce czy Europie, czego 
nie zapewni żaden niezależny partner. Jeśli klient zdecyduje 
po upływie gwarancji nadal serwisować u nas auto, oferu-
jemy tzw. gwarancję mobilności, czyli jeśli w trasie zepsuje 
mu się auto, zapewniamy wsparcie mechanika na miejscu, 
jeśli potrzebne jest odholowanie auta do serwisu podjeżdża 
holownik, a kierowca wraz z pasażerami ma zapewniony 
samochód zastępczy lub nocleg w hotelu.

Mógłby Pan nam powiedzieć, co obejmuje gwarancja na 
samochód i co zrobić, by jej nie stracić?
Na początku gwarancja obejmuje wszystko, nawet części eks-
ploatacyjne, które są jednak objęte nieco krótszym okresem 
gwarancyjnym – pół roku lub 10 tysięcy przebiegu. Mowa tu 
chociażby o klockach hamulcowych. Silnik czy elektronika 
oczywiście są objęte dwuletnią gwarancją i w razie awarii 
naprawiane w jej ramach. Producenci coraz częściej oferują 

możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji, w różnych 
markach do dyspozycji mamy różny czas – trzech, czterech, 
pięciu lat. O takiej możliwości klient jest informowany na 
etapie zamawiania auta i coraz więcej klientów się na to de-
cyduje, bo później może się okazać, że jedna część jest droż-
sza niż dokupienie gwarancji. By stracić gwarancję, trzeba 
się naprawdę postarać, na przykład modyfi kując oprogra-
mowanie silnika podwyższając moc, co bardzo szybko moż-
na wychwycić podczas przeglądu samochodu lub eksploatu-
jąc pojazd niezgodnie z przeznaczeniem.

Generalnie panuje takie przekonanie, że przeglądy 
w autoryzowanych serwisach są o 30 proc. droższe? 
Stereotyp, czy po prostu jakość wiąże się z wyższą ceną?
Jakość, dobrej jakości części, wyszkolony personel z do-
stępem do najnowszej wiedzy, o czym już wspomniałem, 
wiążą się z wyższą ceną, ale też gwarancją usługi na do-
skonałym poziomie oraz dodatkowe usługi, które otrzy-
muje klient po wykonaniu przeglądu, między innymi 
wspomniana już gwarancja mobilności.

Korzystacie Państwo tylko z oryginalnych części?
Tylko z oryginalnych części. Nie stosujemy zamienników, bo 
nie wiemy z jakich materiałów są one wykonane, nie możemy 
też dać na nie gwarancji. Stosując oryginalne części, wiemy, 
że są dedykowane do danego modelu, mamy też gwarancję 
producenta i jeśli coś się stanie, ponowna wymiana odbędzie 
się bezkosztowo dla klienta. W przypadku starszych aut ofe-
rujemy klientom alternatywę – mamy tu do dyspozycji części 
economy, które są tańsze, ale tak samo dobrej jakości.

Oferujecie Państwo także montaż akcesoriów 
i dodatkowych zabezpieczeń pojazdów, czy może nam 
Pan powiedzieć o jakie zabezpieczenia chodzi?
Jeśli chodzi o zabezpieczenia samochodów, to często jest 
to po prostu wymóg fi rm ubezpieczeniowych. I w tym ob-
szarze wchodzimy w nowoczesne technologie, m.in. syste-
my namierzania aut fi rmy Lo-Jack, które aktywowane są 
w momencie kradzieży auta. To system radiowy, z własnym 
zasilaniem, który jest bardzo skuteczny. W momencie kra-
dzieży jest on natychmiast uruchamiany. Producenci gwa-
rantują 98-procentową skuteczność. Montujemy także całą 
gamę akcesoriów z fi rmowym logo, jak różnego rodzaju ba-
gażniki czy profesjonalne foteliki dla dzieci.

Dużo aut dziennie obsługujecie w serwisie?
Średnio 40-50 aut dziennie, tysiąc w skali miesiąca, pra-
cuje u nas czternastu mechaników. Jakość jest dla nas naj-
ważniejsza, dlatego wielu klientów do nas wraca i poleca 
nas znajomym. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Klient jest dla nas najważniejszy, a przez 
wysoką jakość świadczonych 

usług wielu klientów do nas wraca 
i poleca nas znajomym

Autoryzowany serwis Audi, VW i Skoda
Łódź, ul. Niciarniana 51/53
tel. 42 677 17 00
serwis.niciarniana@krotoskicichy.com
www.volkswagenlodz.pl
www.krotoskicichy.lodz.audi.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Lubi Pani słodycze?
Aleksandra Sowa: Uwielbiam.

Co najbardziej?
Jestem uzależniona od czekolady. Ostatnio byłam w Peru, 
gdzie obserwowałam proces produkcji kakao, podstawo-
wego składnika czekolady i stwierdzam, że fascynuje mnie 
każdy etap powstawania czekolady. My sprowadzamy ją do 
tabliczki, którą można kupić w każdym sklepie, a przecież 
to jest długi, skomplikowany i fascynujący proces.

W Peru była Pani prywatnie czy zawodowo?
Byłam służbowo. Odwiedziłam plantację, z której będzie-
my kupowali kakao do produkowanej przez nas czekolady 
i innych słodkości.

Czy łodzianie lubią słodkości, które proponujecie 
Państwo w cukierniach Sowa?
Lubią, dlatego mamy w Łodzi aż pięć lokali.

Analizujecie preferencje smakowe i zakupowe klientów?
W całej Polsce mamy ponad 160 lokali, więc rzeczywiście 
mamy wiedzę w tej sprawie. Mogę powiedzieć, że każdy re-
gion ma swoje gusta. Na przykład na Śląsku powodzeniem 
cieszą się nasze torty i praliny. Tam wciąż wiele kobiet 
wypieka ciasta w domu, a u nas tylko je dokupują. Pomo-
rze, a szczególnie Trójmiasto, kocha ciasta bardzo słodkie 
i w dużych ilościach. Szczecin i zachodnia część Polski 
ceni różnorodność. Tam nasi klienci kupują sporo różnych 
słodkości, ale w małych kawałkach i częściej torty. Z kolei 
mieszkańcy Warszawy zawsze chcą być trendy i szukają 
u nas nowości i inspiracji smakowych. Wszyscy tak samo 
wysoko cenią wyroby sezonowe.

Uśmiechnięta, skromna 
i zdecydowana. Mając 22 lata, zaczęła 

podejmować decyzje dotyczące 
firmy. Dziś zarządza jej częścią. 

Aleksandra Sowa, mistrz cukiernictwa 
i współwłaściciel sieci cukierni Sowa.

A w Łodzi jakie ciasta wybieramy najchętniej – kostka 
opium, królewska, tort bezowy, kajmakowy czy może 
czekoladowy?
W Łodzi, jak zresztą przystało na mieszkańców miasta 
położonego w środku Polski, kupujecie wszystkiego po 
trochu (śmiech).

Historia cukierni Sowa zaczęła się tak naprawdę 
od piekarni i wypiekanego w niej chleba, dopiero później 
pojawiły się tam ciasta i torty. W przyszłym roku, we 
wnętrzach Monopolis, planujecie Państwo otworzyć 
Piekarnię Łódź. Czym to miejsce będzie się różniło 
od pozostałych?
To będzie drugie, po Bydgoszczy, takie miejsce w Polsce. 
Ten koncept, to powrót do korzeni i do oryginalnych re-
ceptur, opracowanych w naszej rodzinie. Pieczywo będzie 
przygotowane na zakwasie wymyślonym przez mojego 
dziadka i dopracowanym przez tatę, według tradycyjnej 
technologii. Wszystko bardzo smaczne, pachnące i świe-
że, wypiekane na miejscu pod nadzorem piekarza. Żeby 
poszerzyć ofertę, w Piekarni będą również serwowane 
śniadania, zarówno polskie, jak i inspirowane pomysłami 
i przepisami z całego świata.

A ciasta będą?
Oczywiście, ale mniej będzie ciast deserowych, więcej 
pieczonych – na przykład ciasta drożdżowe.

Nie będzie słodkości, z których słynie Sowa...?
Będą, ale inne niż w cukierniach Sowa. Wyjątkowe, stwo-
rzone specjalnie dla Piekarni Łódź.

Po Piekarni Bydgoszcz, będzie to drugie takie miejsce 
w Polsce. Dlaczego zdecydowaliście się na Łódź i dlaczego 
akurat na Monopolis?
Łódź dlatego, bo to miasto szczególne, o ciekawej histo-
rii i niezwykłej architekturze. A Monopolis dlatego, że 
inwestor podchodzi do historii tego miejsca z należytym 
szacunkiem i dba o najmniejsze detale. Jeżeli chcemy wy-
piekać pieczywo według tradycyjnych receptur, bez uży-
wania półśrodków, to nie ma lepszego miejsca. Poza tym 
przyciąga przeznaczenie Monopolis – tu mają się odbywać 
imprezy kulturalne, niezależnie od pory dnia, będzie tu 
można spotkać się ze znajomymi, posiedzieć i porozma-
wiać, wyjść na lunch, załatwić interesy.

Chleb w Piekarni Łódź ma być wypiekany według 
tradycyjnej receptury, w której wszystko ma znaczenie, 
od proporcji składników, przez temperaturę wody, 
aż po czas i warunki leżakowania zakwasu. Dlaczego 
to takie ważne?
Na smak chleba i szerzej pieczywa mają wpływ najdrob-
niejsze rzeczy. Nam zależy na tym, aby osoby, które tu-
taj przyjdą raz i spróbują naszego tradycyjnego chleba, 
dostały coś, czego nie znajdą w całej Łodzi. Mamy wte-
dy gwarancję, że do nas wrócą. A zakwas… Chleb, jego 
chrupkość, smak, zapach, to właśnie sprawa zakwasu. 
Z czasów, gdy byłam dzieckiem, pamiętam jak tata w so-
boty i niedziele chodził do piekarni tylko po to, żeby do-
glądać zakwasu.

W Piekarni Bydgoszcz w ofercie jest bogaty wybór win. 
Rozumiem, że podobnie będzie w Piekarni Łódź?
Tak, a do wina smaczny chleb, oliwa, odrobina masła, tro-
chę serów i warzyw, no i dobre towarzystwo – nic więcej 
nie potrzeba do tego, żeby miło spędzić czas. I to właśnie 
zaproponujemy w Piekarni Łódź. A tak przy okazji po-
wiem, że będą także smaczne pasty i doskonałe sałatki.

A czy ze względu na to, że lokal powstanie w miejscu, 
gdzie kiedyś rozlewano wódkę, planujecie wprowadzić 
do oferty mocniejsze trunki?
Zastanawialiśmy się nad tym i uznaliśmy, że zdecydują 
o tym nasi goście. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na coś 
mocniejszego, to będziemy otwarci na ich sugestie.

Dziś Sowa, to sieć cukierni znana w całej Polsce. Jednak 
wszystko zaczęło się od Bydgoszczy i piekarni Pani 
dziadka Michała Feliksa Sowy. Pani i brat, którzy teraz 
kierujecie firmą, jesteście trzecim pokoleniem. Tata 
namawiał do przejęcia rodzinnego biznesu?
Tak naprawdę nie przejęliśmy jeszcze firmy. Cały czas jeste-
śmy pracownikami w spółce i wcale nie chcemy, żeby tata 
rezygnował ze swojej zawodowej aktywności. A jeżeli chodzi 
o naszą działalność w firmie, to nikt nigdy nas nie namawiał 
i nie przekonywał. To, że tu jesteśmy, wyszło naturalnie. 
W naszym domu życie zawsze toczyło się wokół cukierni 
i w pewnym momencie ten świat cukierni okazał się tak fa-
scynujący i inspirujący, że wciągnął mnie i brata. Poza tym 
mnie nigdy nie kusiło, żeby szukać sposobu na życie gdzie 
indziej. Chciałam spróbować sił w gastronomii, ale to wła-
śnie cukiernictwo i piekarnictwo okazały się moją pasją.

Pasją czy zawodem?
I zawodem, i pasją. Zawód mam potwierdzony wieloma dy-
plomami, ale to wszystko i tak wynika z pasji. Ja nawet pod-
czas wyjazdów wakacyjnych, gdziekolwiek by to nie było: 
w Azji, Ameryce czy Europie zawsze odwiedzam miejscowe 
cukiernie. Słońce, morze, plaża, a ja pędzę do cukierni.

Żeby pojeść czekolady?
To też, ale lubię poznawać nowe smaki i rozmawiać z ich 
twórcami. Przecież sama jestem cukiernikiem.

Zaczęła Pani podejmować decyzje w firmie w wieku 
zaledwie 22 lat...
Tata zaczął nas wprowadzać w zarządzanie firmą dość 
wcześnie. Najpierw obieraliśmy owoce, byliśmy kelnera-
mi, wykonywaliśmy proste rzeczy i poznawaliśmy firmę, 
a w wakacje mogliśmy dorobić do kieszonkowego. Tata 
przyglądał się jak sobie radzę, i kiedy skończyłam 22 lata 
dał mi do realizacji poważniejsze zadania. Wszystko wyszło 

Łódź dlatego, bo to miasto szczególne, 
o ciekawej historii i niezwykłej architekturze. 
A Monopolis dlatego, że inwestor podchodzi 

do historii tego miejsca z należytym 
szacunkiem i dba o najmniejsze detale

Piekarnia Łódź 
w Monopolis. 

Nie ma lepszego 
miejsca!
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naturalnie – tata nie kazał, a myśmy chcieli. Warto wie-
dzieć, że ścieżka kariery w zawodach rzemieślniczych 
wygląda inaczej niż na przykład w medycynie czy prawie. 
Rzemieślnicy zaczynają praktykować już w wieku 16-17 lat, 
a kiedy kończą osiemnastkę, to mają już sporą wiedzę o za-
wodzie. Ja przygotowywałam się do matury i jednocześnie 
zdawałam egzaminy zawodowe na cukiernika.

Lubi Pani nowości? Cukiernia Sowa jako pierwsza 
w Polsce wprowadziła czwarty gatunek czekolady, 
różowej.
To prawda, różowa czy też jak mówią inni rubinowa czeko-
lada pojawiła się najpierw w krajach azjatyckich, a dopiero 
później w Europie, a my wprowadziliśmy ją do Polski. Na 
razie dostępna jest w naszych lokalach w formie tabliczki 
i pralin, ale docelowo chcemy ją wykorzystać do ciast.

Skąd czerpiecie pomysły na kolejne przepisy?
Inspiracje są różne. Czasami są to przepisy z wewnętrznych 
konkursów, w których biorą udział nasi pracownicy. Nama-
wiamy naszych klientów, żeby przesyłali swoje przepisy na 
ciasta i torty. Bywa, że na nasze rodzinne spotkania ktoś 
przyniesie jakieś nowe ciasto. Weźmy przykład pierwszy 
z brzegu „Torcik Joli”, na czekoladowym spodzie, z orzecha-
mi, śmietaną i adwokatem. Autorka tego przepisu, jest osobą 
bardzo blisko związaną z naszą rodziną. Wiele przepisów 
ma swój początek poza granicami Polski. Tort kawowy „In-
die” jest z dodatkiem kawy indyjskiej, do tarty „Ivory”, uży-
wamy czekolady z Wybrzeża Kości Słoniowej, kostka czeko-
ladowa „Ekwador” jest na bazie czekolady stamtąd. Chcemy 
i lubimy zaskakiwać naszych klientów. Zresztą oni też lubią 
być zaskakiwani.

Zdobywa Pani nagrody w międzynarodowych 
konkursach – trzecie miejsce w lodowych 
mistrzostwach świata i pierwsze w mistrzostwach 
Polski, a także udział w Mistrzostwach Świata Młodych 
Cukierników w Brazylii. Sporo sukcesów na koncie 
ma też Paweł Małecki, kierownik dekoratorni czy Jowita 
Woszczyńska, która w ubiegłym roku zajęła trzecie 
miejsce na mistrzostwach świata w dekorowaniu 
tortów. Jak ważne są takie sukcesy?
Oprócz inspiracji konkursy umożliwiają nam kontakty 
z cukiernikami z całego świata. Nawiązane tam relacje 
pozwalają później na konsultowanie przepisów, wymie-
nianie się nimi, inspirują do wymyślania nowych. Jed-
nak najważniejsze podczas konkursów jest to, że w jury 
zasiadają osoby z różnych krajów, a nawet kontynentów. 
I jeżeli oni docenią przepis, to oznacza, że rzeczywiście 
udało nam się przygotować coś wyjątkowego. Przecież 
co innego smakuje Azjatom, inne smaki preferują Ame-
rykanie, a jeszcze inne Europejczycy. Sztuką jest znaleźć 
uznanie wszystkich.

Nie ma w Polsce drugiej takiej sieci cukierni jak Sowa. 
Można powiedzieć, że jesteście bezkonkurencyjni.
Nie zgadzam się, konkurencją są dla nas lokalni cukierni-
cy. Konkurencja, zdrowa konkurencja, jest ważna w każ-
dym biznesie. Mój tata zawsze powtarza, że konkurencja 
jest niezbędna do tego, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Zga-
dzam się z tym, bo najgorsze, nie tylko w zawodzie cu-
kiernika, jest osiąść na laurach. Trzeba zawsze dążyć do 
perfekcji i do tego, żeby być najlepszym. l

Rozmawiał Robert Sakowski
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Wydawanie autobiografii przez sportowca, który jest dopiero w połowie 
swojej kariery często jest pomysłem nietrafionym. Powstają przez to książki 
bez głębszego przekazu, starające się nikogo nie urazić, a często też próbu-
jące wybielić jakieś sprawy z przeszłości. Książka Pawła Fajdka zdecydo-
wanie się do tej grupy nie zalicza. Ciężko w ogóle stwierdzić, czy „Petarda” 
to autobiografia. Lepiej pasowałoby do niej określenie: zbiór historii z wnę-
trza sportowego świata. Jest to swojego rodzaju preludium do kolejnych 
książek, które ma zamiar wydać nasz młociarz – jednej bardziej biogra-
ficznej po zdobyciu medalu na Igrzyskach i drugiej, opisującej bez cenzury 
polskie środowisko lekkoatletyczne, która ma się ukazać już po zakończeniu 
kariery. Obie bez wątpienia będą równie ciekawe, co pierwsza część trylo-
gii. A dlaczego warto sięgnąć po „Historię z młotem w tle”? Przede wszyst-
kim nie ma tam ani strony nudy. Wszystkie historie są opowiedziane wartko, 
co jest zapewne ogromną zasługą współautorów. Anegdoty są zebrane 
w sposób logiczny, czytelnik się w nich nie gubi i może płynnie przechodzić 
przez kolejne wielkie imprezy. Kolejną zaletą tej publikacji jest szczerość. Faj-
dek pisze to, co myśli nie zważając, czy ktoś się na niego obrazi czy nie. Nie 
pomija również różnych „dziwnych” sytuacji, nie próbując się często uspra-
wiedliwiać, a jedynie tłumacząc dlaczego do nich doszło. Niewątpliwie jest 
to książka jedyna w swoim rodzaju – pokazuje świat lekkiej atletyki szcze-
rze, otwarcie i w sposób przystępny także dla mniej zorientowanego kibica.

Birthday Girl

Penelope Douglas
Premiera 9 stycznia 2019 r.
Cena: 31,99
Wydawnictwo: Nie zwykłe

Penelope Douglas, autorka bestsellerów 
z list „New York Timesa”, przedstawia 
opowieść o zakazanej miłości... Jordan. 
Przygarnął mnie, gdy nie miałam dokąd 
iść. Nie wykorzystuje mnie, nie rani ani o mnie nie zapomina. Nie 
traktuje tak, jakbym była niczym. Kiedy wraca z pracy, moje serce 
zaczyna bić szybciej na dźwięk parkującego na podjeździe sa-
mochodu. Muszę to zatrzymać. To się nie może wydarzyć. Siostra 
powiedziała mi kiedyś, że porządni faceci nie istnieją, a nawet jeśli 
na jakiegoś trafię, to i tak pewnie będzie zajęty. Sęk w tym, że to nie 
Pike Lawson jest zajęty. Tylko ja. Pikei. Przygarnąłem ją, bo myśla-
łem, że jej pomagam. W zamian czasem coś ugotuje i trochę po-
sprząta. Jasny układ. Szybko zrozumiałem, że to wcale nie będzie 
takie proste. Muszę się powściągać, by o niej nie myśleć i przestać 
wstrzymywać oddech za każdym razem, gdy trafiamy na siebie 
w domu. Nie mogę jej dotknąć i nie powinienem tego pragnąć. 
Jednak za każdym razem, kiedy nasze ścieżki się przecinają, ona 
coraz bardziej staje się częścią mnie. Nie możemy sobie na to po-
zwolić. Ma 19 lat, a ja 38. Jestem ojcem jej chłopaka. I tak się niefor-
tunnie składa, że oboje właśnie wprowadzili się do mojego domu.

Ludzie Łodzi

Paweł Patora
Książka dostępna
Cena: 32,49
Wydawnictwo Księży Młyn

„Ludzie Łodzi” to wywiady ze znanymi ło-
dzianami, którzy poruszają serca i budzą 
podziw. Bohaterami tej niezwykłej opo-
wieści są: Krzysztof Cwynar – piosenkarz, 
kompozytor i poeta, założyciel i szef Studia Integracji, Kalina Je-
rzykowska – dziennikarka i pisarka, autorka piosenek, spektakli 
i książek dla dzieci, Adam Kszczot – najlepszy w Polsce i jeden 
z najlepszych na świecie biegacz na 800 metrów, Monika Ku-
szyńska – piosenkarka, była solistka zespołu Varius Manx, która 
po ciężkim wypadku samochodowym, mimo niepełnospraw-
ności, osiąga kolejne sukcesy artystyczne i osobiste, Sławomir 
Lachowski – twórca mBanku, pierwszego banku internetowego 
w Polsce, Prof. Jacek Moll – wybitny kardiochirurg dziecięcy, Piotr 
Pustelnik – himalaista i polarnik, zdobywca Korony Himalajów, 
Dariusz Stachura – znakomity śpiewak operowy, były solista 
m.in. Teatru Wielkiego w Łodzi, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska 
– założycielka i szefowa Fundacji Gajusz. O tym, dlaczego czują 
się związani z Łodzią, co ich zachwyca, a co by zmienili, a także 
o tym, co w życiu naprawdę istotne, rozmawia z nimi Paweł Pa-
tora – doświadczony łódzki dziennikarz prasowy.

Książki na zimę
Petarda. Historie z młotem w tle

Paweł Fajdek, Paweł Hochstim, Paweł Skraba
Cena: 39,99 l Książka dostępna l Wydawnictwo SQN Sine Qua Non



Do Betlejem
Każda kolejna podróż uczy mnie coraz większego szacunku 
do czasu. Tego, jak myślę o życiu w kontekście przemijania. 

Bo tylko tego możemy być pewni, że wszystko mija.

Ta refleksja towarzyszy mi ciągle, także dziś, gdy próbuję 
pochylić się nad zeszłoroczną podróżą do Betlejem. Miej-
sca, do którego tak łatwo było mi się dostać i równie łatwo 
z niego wydostać. Mimo karabinów izraelskich żołnierzy 
przy mojej głowie na granicy z Zachodnim Brzegiem Jor-
danu. Dla większości mieszkańców jest to jednak miejsce, 
z którego wyjścia nie ma. Nawet na letnie wakacje, choć-
by do pobliskiej Jerozolimy. Bo wokół jest mur – bezpie-
czeństwa. I skomplikowana rzeczywistość, którą każdy 
chce widzieć inaczej.

Do Betlejem większość bieży w jednym celu. Żeby 
schylić pokornie nie tylko głowę, lecz całe ciało, prze-
kraczając niziutki próg Bazyliki Narodzenia Pańskiego. 
Żeby dotknąć murów jednego z najstarszych kościołów 
chrześcijańskich na świecie. Żeby na własne oczy zoba-
czyć miejsce, gdzie rodziło się Boże Dziecię. Mnie jed-
nak poruszyły inne boże dzieciątka – trzy palestyńskie 
dziewczynki, z którymi na środku handlowego traktu 
urządziłyśmy sobie małą sesją. To spotkanie mnie za-
skoczyło. Przestraszyłam się, kiedy dziewczynka sto-
jąca naprzeciwko zaczepiła mnie, mówiąc coś z miną, 
której nie potrafiłam rozszyfrować. Nie wiedziałam, 
czy ma mi za złe, że znalazła się na mojej drodze w za-
sięgu obiektywu, czy chciała, żeby zrobić jej zdjęcie. Nie 
wahałam się ani chwili, szybko wskazując serdecznym 
gestem na nią i na aparat. Bo wiadomo co najmniej od 

czasów Heraklita, że nikt dwa razy nie staje na tej sa-
mej drodze. Cieszę się, że mogłam uwiecznić moje pa-
lestyńskie dziewczynki – jak je w myślach nazywam 
– w pięknych strojach i w wieku, w którym bez obawy 
mogą odsłaniać swoje włosy, twarz i pozować do zdjęć 
w krótkich sukienkach.

Do Betlejem przybywamy też po to, by zobaczyć pale-
styńską stronę Muru Bezpieczeństwa. By razem z Bank-
sym udać się w podróż w głąb gorączek i pragnień tego 
narodu. Bo tutaj znajduje się słynny Sklep Po Drugiej 
Stronie Muru oraz Walled Off Hotel założone przez stre-
etartowego artystę. Banksy, znany z tworzenia odważnej 
sztuki ulicznej oraz często ryzykownego umiejscowie-
nia swych dzieł, stworzył hotel z najgorszym widokiem 
na świecie – z okien pokojów widać tylko wysoką ścianę.

W Betlejem nie sposób zamknąć się na rozważania 
o początkach religii, o współistnieniu narodów i kul-
tur. Taka refleksja towarzyszy mi podczas całej podró-
ży do Ziemi Świętej, a szczególnie silna staje się w Je-
rozolimie – kolebce trzech wielkich wyznań, miejscu 
kultu i pielgrzymek. Zaskakujące, jak jedna mała prze-
strzeń staje się obiektem pożądania tak wielu, wyda-
wałoby się różnych, ludzi.

Agnieszka Cytacka
autorka bloga takenfromtravel.com
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LIFE IN. Łódzkie: Gdyby nie zespół to, jak myślicie 
Państwo, co byście dzisiaj robili?
Paweł Rurak-Sokal: Zawsze muzykę.
Dominika Gawęda: Muzyka jest moją miłością i nie wy-
obrażam sobie życia bez niej. Wierzę w przeznaczenie, 
więc myślę, że każda wybrana przeze mnie ścieżka zapro-
wadziłaby mnie finalnie do śpiewania (śmiech). Trudno 
mi wyobrazić sobie siebie w innej roli, zwłaszcza że życie 
sceniczne od zawsze było moim wielkim pragnieniem. 
Urodziłam się z przekonaniem, że chcę śpiewać i nigdy nie 
przestałam o tym marzyć.

Tymczasem w tym roku zespołowi „stuknęło” 20 lat. 
Mimo ich upływu nie brak nowych pomysłów i energii?
Paweł: Energia i pomysły to podstawa. Podczas recitalu 
w Sopocie na Festivalu Top of the Top, potwierdziliśmy 
to. Z zaproszonymi przez nas wybitnymi gościmi: Kayah, 
Sarsa, Pectus, Rei Ceballo z KUBY i Hajlandery z Zakopa-
nego przeżyliśmy piękne i niezapomniane chwile, dzięki 
wspaniałej publiczność. Takie koncerty dają motywację 
i piękną satysfakcję.
Dominika: Rzeczywiście nie brakuje nam pomysłów, ale 

w tym całym procesie tworzenia bardzo ważna jest inspi-
racja, od niej wszystko się zaczyna. Energia wewnętrzna 
to podstawa w naszej pracy. Komponowanie piosenek, pi-
sanie tekstów, czy też życie w trasie koncertowej wymaga 
od nas funkcjonowania na pełnych obrotach. Kochamy 
to, co robimy i każdy z nas wkłada w to całe swoje serce. 
Dwadzieścia lat na scenie to piękny czas, a my pędzimy do 
przodu, goniąc horyzont, póki mamy w sobie siłę i moc...

Pytanie do Pana Pawła: nie było przez te lata chwil 
zwątpienia, rezygnacji?
Paweł: Nigdy...

Kiedyś Pan Paweł wspominał, że członkowie zespołu 
bardzo dbają o kondycję, by dobrze wypaść na 
koncertach.
Paweł: Każdy powinien dbać o kondycję, bez względu na 
wykonywany zawód. A w show-biznesie dobry wygląd 
i kondycja oraz mądrość doświadczeń to podstawa.
Dominika: Zgadzam się z Pawłem, dbanie o zdrowie i do-
brą kondycję psychofizyczną to podstawa. Sport, dobrze 
zbilansowana dieta i czas na relaks… Wszystko to ma 

Kolorowe 
i 

niepokorne

Nasi fani doskonale wiedzą, że każda płyta Blue Cafe jest inna 
i zawsze niecierpliwie czekają aż otworzymy nową szufladę 

z „niespodziankami”. Takie jest Blue Cafe. Kolorowe i niepokorne. Dominika 
Gawęda i Paweł Rurak-Sokal w rozmowie z LIFE IN. Łódzkie.

ogromne znaczenie w szczególności, kiedy jesteśmy w tra-
sie koncertowej. Zauważyłam, że dzięki odpowiedniemu 
odżywianiu oraz ćwiczeniom fizycznym, mam zdecydowa-
nie więcej siły, a na scenie dosłownie niespożytą energię 
i kiedy bisujemy po raz trzeci lub czwarty, nie mam wra-
żenia, że nie dam rady. Uwielbiam każdą chwilę spędzoną 
na scenie. Fani są dla mnie najważniejsi i zależy mi na tym, 
żeby być z nimi jak najdłużej.

Skąd w ogóle muzyka w Państwa życiu?
Paweł: To wszystko było zapisane w gwiazdach...
Dominika: Kiedy sięgam pamięcią do czasów dzieciństwa, 
w mojej głowie pojawia się kilka ważnych wspomnień. 
Zaczęło się od bajek Walta Disneya, którymi „zaraził” 
mnie mój Tata. Było w nich mnóstwo muzyki i śpiewania. 
Zaczarowany świat bajek zafascynował mnie na tyle, że 
zaczęłam uczyć się na pamięć śpiewanych partii poszcze-
gólnych bohaterów, w szczególności głosów księżniczek 
(śmiech). Moja mama jest z wykształcenia muzykiem, więc 
wychowywałam się w artystycznej rodzinie, a nasz dom 
zawsze był wypełniony muzyką. Myśl o śpiewaniu pojawi-
ła się w mojej głowie bardzo wcześnie i zakorzeniła na tyle 
mocno, że od tamtej pory już nigdy nie przestałam marzyć 
o byciu wokalistką.

Czujecie się szczęściarzami robiąc to, co lubicie?
Paweł: Tak. To piękne jak można robić to, co się kocha 
i jeszcze z tego żyć. To wielka wartość.
Dominika: Jestem szczęśliwa i każdego dnia doceniam 
wszystko co mam. Życie jest kruche i piękne. Liczy się każ-
da chwila, trzeba żyć pełnią życia, realizować marzenia, 
kochać, uśmiechać się do siebie i do innych ludzi…Śpiewa-
nie było moim wielkim marzeniem i udało się. Teraz chcę 
realizować kolejne cele, na tym polega życie. Przyszłość 
może być piękna, trzeba tylko umieć sięgnąć po swoje pra-
gnienia. I warto…bo czas nie będzie czekał…

Pani Dominika dołączyła do zespołu w momencie, gdy 
był już bardzo znany. Nie było strachu, obaw, czy się uda, 
oczywiście z obu stron?
Paweł: Dominika jest wybitną wokalistką i wspaniałym 
człowiekiem. Przyjaźnimy się, a na scenie rozumiemy bez 
słów. Dominika wskoczyła do pędzącego pociągu, ale świet-
nie sobie poradziła, a kolejne płyty to potwierdzają. A nad 
wszystkim czuwa nasz anioł – menedżer Kamila Sowińska. 
Jesteśmy jak Drużyna Pierścienia i w tym jest nasza siła.
Dominika: Każdy początek jest trudny, ponieważ wiąże 
się z czymś kompletnie nowym i nieznanym. To niezba-
dany grunt, który dopiero trzeba poznać. Kiedy wygra-
łam casting na nową wokalistkę, świat stanął przede mną 
otworem. To był piękny moment, ale równocześnie bardzo 
trudny. Musiałam zmierzyć się z różnymi opiniami, to nor-
malne, kiedy do zespołu dołącza nowa wokalistka. Ludzie 
potrzebują czasu, żeby kogoś poznać i zaakceptować. Muszę 
przyznać, że publiczność bardzo szybko polubiła nowe Blue 
Cafe ze mną na czele (śmiech). To dodało mi skrzydeł! Już 
prawie trzynaście lat śpiewam w zespole, to niesamowite...

Patrząc na zespół przez lata, wydaje się, że zawsze wagę 
przywiązywaliście zarówno do muzyki jak i wizerunku.

Paweł: Muzyka to podstawa. Świadomość miejsca, w któ-
rym się jest to piękna całość.
Dominika: Muzyka i wizerunek muszą tworzyć zgraną 
parę, tylko wtedy artysta staje się wiarygodny dla swoje-
go odbiorcy. To całościowy przekaz, który płynie ze sceny. 
W dzisiejszych czasach wygląd ma ogromne znaczenie, 
ale liczy się wszystko – talent, osobowość oraz image. To 
musi świecić, przyciągać, grać i płynąć...

Muzyka zespołu przez te minione dwadzieścia lat 
ulegała przemianom. To efekt twórczych poszukiwań czy 
dostosowywania się do wymagającego rynku pop?
Paweł: To efekt poszukiwań… podróży muzycznej, która 
jest cholernie pasjonująca. Nic nie stoi w miejscu. Rozwój 
twórczy to podstawa.
Dominika: Każdy z nas cały czas przechodzi jakieś we-
wnętrzne przemiany, dlatego muzyka również ewoluuje 
razem z nami. Wydaje mi się, że jest to bardzo naturalny 
proces. Zmieniamy się, przeżywamy różne chwile, zdo-
bywamy nowe doświadczenia, dojrzewamy… Nasi fani 
doskonale wiedzą, że każda płyta Blue Cafe jest inna i za-
wsze niecierpliwie czekają aż otworzymy nową szufladę 
z „niespodziankami” (śmiech). Takie jest Blue Cafe. Kolo-
rowe i niepokorne.

Koncerty zespołu to także wspaniały show, sama 
muzyka to za mało?
Paweł: Gramy różne koncerty… show i  też kameralne, 
bardzo intymne. Każdy koncert ma swoje znaczenie 
i wymowę. Wielkie plenery dla setek tysięcy fanów to 
duże wyzwanie i ogromna produkcja, ale satysfakcja 
jeszcze większa. Koncerty kameralne, akustyczne to ma-
gia i bezpośredni kontakt z publicznością. To piękne niu-
anse muzyki i wzruszające chwile, jak chociażby ta, gdy 
wykonaliśmy nasz hit „Buena”. Takich koncertów gramy 
wiele. Mając u boku znakomitych muzyków, czołówka 
w naszym kraju: Michał Grott na basie, Łukasz Sztaba 
fortepian i instrumenty klawiszowe, Kamil Kukla perku-
sja, Sebastian Kasprowicz gitary oraz Mateusz Krawczyk 
instrumenty perkusyjne, to uczta duchowa i muzyczna 
w czasie koncertów.
Dominika: Uważam, że muzyki nigdy nie jest i nie bę-
dzie za mało, ale z drugiej strony dlaczego nie podkreślić 
jej ciekawym show? Scena rządzi się swoimi prawami. 
Artysta musi mieć wizję, wiedzieć co i jak zbudować na 
scenie, stworzyć przekaż. W Blue Cafe rzeczywiście mu-
zyka i show to jedno ciało. Bardzo lubię duże koncerty, ale 
w szczególności prawdziwą frajdę sprawiają mi kameral-
ne spotkania z publicznością. Niedługo oprócz koncertów 
biletowanych Double Soul Tour, ruszamy w akustyczną 
trasę. Nie mogę się doczekać.

Zawsze podkreślam, że nigdy nie wolno 
przestać marzyć, nawet jeśli jest trudno 

i stromo pod górę, i wspięcie się na 
szczyt może się wydawać niemożliwe
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Czy jest uniwersalna recepta na sukces w show-biznesie?
Paweł: Myślę że praca, pokora, wytrwałość i pasja, a także 
lojalność i zaufanie do tych, z którymi występujesz.
Dominika: Wydaję mi się, że nie ma sprecyzowanej bądź 
też gotowej recepty na sukces. Niezwykle ważna jest we-
wnętrzna siła, determinacja oraz upór w dążeniu do celu. 
Jednak oprócz odpowiednich cech charakteru, trzeba 
mieć po prostu szczęście. Wszystko musi zadziać się w od-
powiednim czasie i miejscu. Zawsze podkreślam, że nigdy 
nie wolno przestać marzyć, nawet jeśli jest trudno i stro-
mo pod górę i wspięcie się na szczyt może się wydawać 
niemożliwe. Ale – kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, 
nigdy ich nie osiągnie.

Pan Paweł miał kiedyś opinię wręcz dyktatora 
w prowadzeniu zespołu. Niektórzy podobno tego nie 
wytrzymywali i odchodzili. Czy dalej tak jest i czy wynika 
to z samego Pana charakteru?
Paweł: Chodzi Ci o wzięcie odpowiedzialności za wszyst-
kich i mądre wyznaczanie celów, które pozwalają być na 
topie przez 20 lat?
Dominika: Prowadzenie zespołu to trudna sztuka, podzi-
wiam Pawła, że tyle lat daje sobie tak świetnie radę. Jest 
moim przyjacielem, razem tworzymy Blue Cafe. Dyktato-
rem nazywały go osoby, które nie dawały sobie rady w tej 
pracy zwanej show-biznesem i na kogoś trzeba było zwalić 
całą winę. Winę za brak poradzenia sobie ze sobą. Nie każ-
dy ma „jaja”, żeby odejść z godnością. Niektórzy ludzie mają 
w sobie dużo jadu, który niestety gdzieś musi znaleźć ujście. 
Na szczęście, tych osób nie ma już w naszych szeregach i na-
leży zwrócić uwagę na ważny szczegół – dokładnie od tam-
tej pory Pawła już nikt nie nazywa „dyktatorem”. Wiem, że 
ludzie zawsze będą oceniać, tak już są skonstruowani. Ale 
liczy się prawda. Ona prędzej czy później zawsze wygrywa.

Powiedział Pan kiedyś, że życie jest krótkie i trzeba się 
spieszyć z tym, co się robi, wykorzystywać każdą chwilę.
Paweł: Dokładnie. Życie to zadanie i świadome bycie. To 
empatia i podróż w jedną stronę i dlatego każdy dzień na-
leży traktować jakby był ostatnim….
Dominika: Życie jest za krótkie, żeby stać w miejscu. 
Trzeba żyć pełnią życia. Kochać, marzyć, chłonąć każdą 
chwilę. Bardzo często, kiedy dopada mnie jakaś chandra, 
myślę sobie o tym, jakie życie jest piękne i wtedy coś roz-
świetla mnie od środka. Czuję, oddycham, dotykam, wi-
dzę…po prostu, że żyję...

Po tylu latach zespół to tylko praca, pasja czy także coś 
w rodzaju rodziny?
Paweł: Żyjemy jak w muzycznej rodzinie. Przyjaźnimy się 
i wspieramy. To piękny stan.
Dominika: Zawsze powtarzam i śmieję się przy tym, że Blue 
Cafe to wielka, włoska rodzina (śmiech). Razem spędzamy 

wszystkie urodziny, imieniny i święta. To już właściwie 
tradycja. Życie sceniczne jest naszą pasją i bardzo rzadko 
nazywamy je pracą. Kochamy to, co robimy, przyjaźnimy 
się i ufamy sobie. Uważam, że to najważniejszy fundament.

Łatwo czy trudno jest pogodzić karierę artystyczną 
z życiem prywatnym?
Paweł: Nic nie jest łatwe, ale mając tego świadomość uda-
je się nam pogodzić występy z życiem prywatnym i to jest 
cenne…. Bo jedno wynika z drugiego…To się nazywa po-
czucie bezpieczeństwa.
Dominika: Wszystko zależy od podejścia każdego z nas. 
Rzeczywiście przez to, że czas naszej pracy jest nieunor-
mowany, trudno jest nam cokolwiek zaplanować. Wła-
śnie dlatego nasza menedżer Kamila Sowińska wyznacza 
wszystkim jeden, długi urlop w roku. Jest to zawsze mniej 
więcej stały termin, dzięki temu każdy może gdzieś wyje-
chać i odpocząć oczywiście w tym samym czasie. Staram 
się pamiętać o sobie i nawet w ciągu roku organizować kil-
kudniowe wyjazdy na przykład w góry z rodziną lub do 
spa, które uwielbiam. Relaks jest bardzo ważny.

Domyślam się, że nie samym zespołem Państwo żyjecie. 
Co lubicie robić w wolnych chwilach?
Paweł: Od 30 lat trenuję azjatyckie sztuki walki, w tym 
szczególnie formę z drewnianym manekinem (wing tsun) 
oraz wspinam się na ściance z linami i bez. A wszystko 
scalają piękne podróże w gronie bliskich mi ludzi na przy-
kład na Malediwy, off road w Maroko, czy nasze polskie 
Tatry, a zwłaszcza Kościelec…i spacery z sir. Wilsonem 
(Scotish Terrier).
Dominika: Nie ukrywam, że moją największą pasją jest 
właśnie muzyka i zdecydowanie nic tego nie przebije 
(śmiech). Jeśli jednak miałabym wymienić inne swoje pa-
sje, to przede wszystkim gotowanie, a zwłaszcza pieczenie 
ciast. Oprócz tego podróże, filmy, gry komputerowe, pisa-
nie pamiętnika oraz miłość do mojego psa Disneya.

Co najbardziej liczy się w życiu?
Paweł: Zdrowie, przyjaźń, lojalność, empatia, bratnia du-
sza i świadomość tego, co cię otacza i pamięć o tych, któ-
rych już nie ma...
Dominika: Miłość.

Najbliższe plany związane z zespołem?
Paweł: Trasa akustyczna… koncerty promujące nowy 
album „Double Soul”… teledysk do utworu „Reflection”. 
I kolejne płyty oraz magiczne przedsięwzięcie związane 
z muzyką klasyczną, ale to jeszcze tajemnica...
Dominika: To jest piękny rok. Wspaniałym uczuciem jest 
móc świętować dwadzieścia lat pracy artystycznej. Zagrali-
śmy wyjątkowy koncert promocyjny, który odbył się w war-
szawskim klubie Palladium. Udała się nasza Letnia Trasa 
Koncertowa, wydaliśmy płytę „Double Soul”, pojawiliśmy się 
na Tauron Life Festival Oświęcim, zagraliśmy wielki recital 
na sopockiej scenie, gdzie pojawili się nasi wyjątkowi goście, 
a obecnie koncertujemy w największych polskich miastach. 
I to jeszcze nie wszystkie niespodzianki (śmiech). l

Rozmawiał Krzysztof Karbowiak

Życie jest za krótkie, żeby stać 
w miejscu. Trzeba żyć pełnią życia. 

Kochać, marzyć, chłonąć każdą chwilę

Varius Manx powraca w najlepszej możli-
wej kondycji i zabiera słuchaczy prosto do 
serca lasu. To powrót niezwykły, bo doj-
rzały i odpowiedzialny. To nie tylko nowy 
album, ale przede wszystkim piękne, hip-
notyzujące melodie ubrane w poetyckie 
teksty Kasi Stankiewicz. Po wiosennej pre-
mierze płyty „ENT” (kwiecień 2018) oraz 
lirycznej ballady „Mgła nad Warszawą”, 
Varius Manx ruszył w jesienno-zimo-
wą trasę koncertową. Z wyjątkowymi, 
muzyczno-multimedialnymi występami 

w niezwykłej oprawie. Zespół przenosi 
widzów do baśniowego świata przy po-
mocy wideo-rysunkowych wizualizacji 
wyświetlanych na trzech ekranach ota-
czających scenę. Jest pięknie i nastrojo-
wo. Z całą pewnością nie zabraknie też 
starych, dobrze wszystkim znanych prze-
bojów. Gościnnie z zespołem wystąpi 
żeński kwartet smyczkowy Classic Sisters.

18 stycznia 2019, godz. 19
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Normalsi wraz z gościem specjalnym 
– Michałem Jelonkiem wsytąpią w Sce-
nografii. Podczas koncertu będzie można 
usłyszeć nowe utwory z planowanej nie-
długo nowej płyty zespołu. Łódzkiemu 
zespołowi założonemu przez Piotra „Chy-
pisa” Pachulskiego i Adama Marszałkow-
skiego muzycznie najbliżej im do grunge`u, 
tekstowo zaś mocno poetycko. Bogaty 
dorobek twórczy łódzkich Normalsów 
stał się inspiracją dla ludzi teatru. Fabular-
ne, obrazowe utwory zespołu uruchomi-
ły reżyserską wyobraźnię. Owocem tego 
jest widowisko rockowe „Łajza” (prapre-
miera – styczeń 2013 r. w Teatrze Muzycz-
nym w Łodzi). Spektakl „Łajza” przyniósł 
Normalsom uznanie środowisk artystycz-
nych i szerokiej publiczności, interesującej 
się nie tylko muzyką rockową, ale także 
jej fuzją z różnymi formami tanecznymi, 
a także z muzyką klasyczną – w tym 
przypadku to dzieła J.S. Bacha w inter-
pretacji skrzypka Michała Jelonka.

28 grudnia, godz. 21
Scenografia Club & Cocktailbar, 
ul. Zachodnia 81/83

Wyjątkowość trasy jubileuszowej polega 
na tym, że grają w małych salach klubów 
w całej Polsce. Trasa „Blisko” rozpoczęła 
się w Radiu Łódź, a zakończy w klubie 
Wytwórnia. Coma ma za sobą setki wy-
stępów, sześć albumów studyjnych, dwa 
albumy w pełni anglojęzyczne, cztery 
wydawnictwa koncertowe – w tym jed-
no z orkiestrą symfoniczną, współpracę 
z wieloma polskimi i zagranicznymi wy-
konawcami oraz setki tysięcy fanów.

15 grudnia, godz. 19
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Kasia Kowalska w Piotrkowie Trybunalskim

Rok 2018 to dla Kasi Kowalskiej rok wyjąt-
kowy. Przede wszystkim obchodzi jubile-
usz 25-lecia pracy artystycznej, a po drugie 
wydała swój nowy album „Aya”, na który 
jej fani czekali aż 10 lat. Jesienią zaczęła 
się jubileuszowa trasa koncertowa obej-
mująca miasta w całym kraju. Podczas 
koncertu nie zabraknie największych prze-
bojów artystki, jak „Prowadź mnie”, „Co 
może przynieść nowy dzień”, „Antidotum”, 
„Coś optymistycznego”, „To co dobre” i wie-
lu innych, a także utworów z najnowszej 
płyty. Wokalistka, kompozytorka, autorka 
tekstów. Jedna z najbardziej rozpozna-

walnych ar tystek 
na polskiej scenie 
muzycznej. Ma 
w swoim dorobku 
wiele prestiżowych 
nagród w tym: Fry-
deryki, Superjedyn-
ki, MTV European 
Music Awards, oraz 
ponad milion sprzedanych płyt.

15 grudnia, godz. 19
Piotrków Trybunalski, 
Miejski Ośrodek Kultury, al. 3 Maja 12

Coma XX-lecie zespołu – zakończenie trasy Blisko

Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Normalsi i Jelonek

Michał Szpak to jeden z najbardziej roz-
poznawalnych artystów młodego poko-
lenia. Finalista programu X-Factor i juror 
The Voice of Poland wyrusza w trasę 
„Dreamer Tour”, podczas której promo-
wać będzie najnowszą płytę. Single, 
które do tej pory się ukazały – między 
innymi „Don’t Poison Your Heart” i „King of 
the Season” są zaledwie namiastką tego, 
co wydarzy się na koncertach. Podczas 
koncertu możemy więc spodziewać się 
kompilacji rocka, bluesa, jazzu i popu.

14 stycznia 2019, godz. 19
Teatr Muzyczny w Łodzi, 
ul. Północna 47/51

Michał Szpak 
& Dreamer Tour
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LIFE IN. Łódzkie: Ostatnio przygotowywała się Pani 
do premiery spektaklu „50 słów” Michaela Wellera 
w Fundacji Kamila Maćkowiaka. Jak przebiegały prace 
nad przedstawieniem?
Katarzyna Cynke: Na początku listopada byliśmy na ta-
kim etapie, w którym czuliśmy niepokój, bo nie wszystko 
było tak, jakbyśmy chcieli. Dopiero powstawała scenogra-
fia, jeszcze uczyliśmy się tekstu. Chociaż Kamil i jego funda-
cja starali się, żeby było komfortowo, to chyba jest taki stan-
dard, że przed premierą zazwyczaj jest się w niedoczasie.

Pracowała Pani z Kamilem Maćkowiakiem, z którym zna 
się Pani z wcześniejszej działalności. Jak to wpłynęło na 
przebieg prób i atmosferę?
Czułam się jak w rodzinie. Długo się znamy, więc nie było 
barier do przełamania. Dobrze nam się pracowało i mieli-
śmy świetną wymianę energii. Razem graliśmy już w spek-
taklu „Zszywanie” w Teatrze Jaracza. Kamil często powta-
rzał, że „50 słów” to „Zszywanie” – tylko 10 lat później.

Plakaty do „50 słów” i „Zszywania” są bardzo podobne. 
Nie ma Pani déjà vu?
Kamil Maćkowiak świadomie korzystał z paraleli między 
spektaklami, jednak przedstawienie „50 słów” jest trochę 
inne. W „Zszywaniu” ujściem dla emocji były bardzo brutal-
ne, wyobrażone sceny. W „50 słowach” jest linearny realizm. 
Choć scenografia jest surowa i daleko jej do realizmu.

Jakiej tematyki dotyczy spektakl?
Bohaterowie to małżeństwo z dziesięcioletnim stażem. Prze-
chodzą kryzys. Brakuje im świadomości, czego potrzebują, 

dokąd zmierzają. W grę wchodzi też zdrada, brak czasu, po-
czucie niespełnienia.

Z czego wynika ten kryzys?
To powszechne, że partnerzy na pewnym etapie związku nie 
dają sobie nawzajem tego, czego potrzebują. I tu rodzi się kry-
zys. Wynika on z tego, że jedno chce zupełnie czegoś innego 
niż drugie. I w tym cały jest ambaras, żeby… się dogadali. 
Dziś ludzie nie potrafią rozmawiać ze sobą na bieżąco. Póź-
niej narastają w nich pretensje, nawarstwiają się emocje.

A jaka jest Pani bohaterka?
Moja bohaterka różni się ode mnie. Jest bardziej konkretna, 
ma inne priorytety. Ja w życiu szukam czułości i romanty-
zmu, natomiast ta kobieta jest mocno osadzona w codzienno-
ści. Na początku tej postaci nie rozumiałam. Teraz wyobra-
żam sobie, że tej kobiecie musi być ciężko. Miała aspiracje, 
marzyła zupełnie o czymś innym. Mimo to jest bardzo ambit-
na i próbuje wszystko robić perfekcyjnie. Jest w niej siła, któ-
ra mnie pociąga. Będę mogła z tej postaci wziąć coś dla siebie.

Ta problematyka jest Pani bliska?
Początkowo byłam sceptycznie nastawiona do tekstu, bo 
dużo się w nim mówi o seksie. Gdy pierwszy raz go czyta-
łam, to miałam wrażenie, że jest trywialny. Seks jest jednak 
pretekstem, żeby zajrzeć głębiej. Im bardziej zanurzam się 
w ten tekst, tym bardziej zaczynam go doceniać. Prowokuje 
on do zadawania sobie pytań: Do czego zmierza nasz zwią-
zek? Czego oczekuję od partnera? I to jest bardzo warto-
ściowe. Mam nadzieję, że pod powierzchnią gry erotycznej 
widzowie odkryją pokłady głębszych sensów.

Chociaż urodziła się w Warszawie, z Łodzią związana jest od dzieciństwa. 
W życiu szuka czułości i romantyzmu. Zamiast wielkiego miasta, woli kontakt 

z naturą. O współpracy z Fundacją Kamila Maćkowiaka, pracy nad spektaklami 
i o Łodzi opowiada Katarzyna Cynke – aktorka Teatru im. Stefana Jaracza.

Kocham teatr i jest mi 
w Łodzi dobrze

Jak radzi sobie Pani z erotyką i seksem w teatrze lub 
w filmie? Czy aktorom nie towarzyszy poczucie wstydu?
Seks na scenie zawsze jest trochę krępujący. Trzeba przeła-
mać się, ale tego uczą aktorów studia. Dużo też zależy od tego, 
z kim się gra. Jeśli aktorów łączy wieloletnia znajomość, to 
czują się przy sobie bezpiecznie. Gdy grałam w serialu „Ofi-
cerowie”, odbył się casting na chłopaka mojej bohaterki. 
Całowałam się wtedy z dziesiątkami mężczyzn. Niektórych 
spotkałam pierwszy raz w życiu, a musiałam z nimi szybko 
nawiązać intymną relację. Było to trochę zawstydzające, ale 
taki jest mój zawód. Do wszystkiego można się przyzwyczaić.

W teatrze jest trochę dłuższy czas na dopracowanie roli…
Pod tym względem wolę pracę w teatrze. Odbywa się ona na 
zasadzie ewolucji w człowieku. Wszystko dzieje się powoli, 
poznajemy się. Najbardziej cenię sobie ten proces przygo-
towań. Przypomina on kolonie. Aktorzy pracują w warun-
kach wyodrębnionych z codziennego życia. Powstaje na-
miastka rodziny. Praca nad każdym spektaklem to rodzaj 
spotkania, którego wcześniej nie było i nigdy potem nie 
będzie. Dlatego jest to bolesne, gdy ten proces się kończy.

Będąc etatową aktorką Teatru Jaracza w Łodzi ma Pani 
okazję, żeby ten proces powtarzać wraz z kolejnymi 
spektaklami. Gra Pani bardzo różnorodne role: zabawne 
np. w „Pamięci wody” czy „Ich czworo”, czy poważniejsze 
– chociażby w niedawnym „Z miłości”, czy wspominanym 
wcześniej „Zszywaniu”. Lubi Pani taką różnorodność?
Uwielbiam. Cieszę się, że mam okazję pokazać się z różnych 
stron. Nie tylko innym, ale i samej sobie. Mam taki cel ar-
tystyczny, żeby postać, którą kreuję w danym momencie, 
różniła się od poprzedniej.

Zdarza się Pani, że grając te postacie, wyciąga Pani 
wnioski z ich postępowania?
Wszystkie role wpływają na moje życie. Wskazują na różne 
problemy. Prowokują do konfrontowania mechanizmów, 
które są w postaciach, z mechanizmami, które są we mnie. 
To jest magia tego zawodu, że te role przychodzą zawsze 
w dobrym dla mnie momencie. Prowadzą do rozwoju i naby-
wania samoświadomości.

W filmie też tak jest?
Role teatralne to jest psychologia w praktyce. To bardzo po-
wolne nakładanie warstwy po warstwie. W filmie nie mia-
łam zbyt wielu okazji, żeby to wypróbować. Owszem, teraz 
aktorzy do filmu też długo się przygotowują, ale ja doświad-
czyłam, że było to raczej fragmentaryczne, niepełne. Bardziej 
wyobrażeniowe niż solidnie zbudowane. Dlatego bezpiecz-
niej czuję się w teatrze.

Częściej można zobaczyć Panią w teatrze niż w filmie. 
Mam wrażenie, że Łódź odegrała tu znaczącą rolę. 
W Łodzi Pani studiowała, pracowała w Teatrze Nowym, 
a teraz w Teatrze Jaracza. Czy Łódź wciągnęła Panią na 
dobre i oderwała od produkcji filmowych i od Warszawy?
Być może tak było. Ale choć jestem warszawianką, to 
z Łodzią jestem związana od początku mojego życia. Tu-
taj mieszkali moi dziadkowie. Wcześniej podróżowali po 
Polsce, ale potem osiedlili się w Łodzi. Tutaj chodziła do 

liceum moja mama i ciocia. Moja kuzynka się tu urodziła… 
Jestem więc z Łodzią bardzo związana. To dla mnie miasto-
-bliźniak w stosunku do Warszawy.

Wielu widzów nie wie, że Pani urodziła się w Warszawie 
i uważa Panią za łodziankę. A Pani się nią czuje?
Tak, czuję się łodzianką. Chociaż paradoksalnie mam mało 
sentymentalnych miejsc w Łodzi. W Warszawie mam ich 
dużo więcej, bo im człowiek jest starszy, tym częściej wraca 
do tych miejsc z dzieciństwa. W Łodzi jest to dom dziadków 
przy ul. Uniejowskiej. To także Ogród Botaniczny – gdy były-
śmy z moją siostrą małe, to łowiłyśmy tam kijanki. Bardzo 
chciałyśmy, żeby powstały z nich żaby. Widocznie coś robi-
łyśmy źle, bo potem te kijanki gniły w domu (śmiech). Takim 
ważnym dla mnie miejscem w centrum jest mieszkanie mo-
jej cioci i wujka – spędzałam tam wiele świąt i wakacji. Z sen-
tymentem wspominam także miejsca związane ze studiami: 
Szkołę Filmową, Park Źródliska i Teatr Studyjny.

Nie kusi Panią powrót do Warszawy?
Łódź nie jest daleko od stolicy, dlatego Warszawę często od-
wiedzam. Lubię tam być, ale gdy jeżdżę na castingi i utykam 
w korkach, to tym bardziej utwierdzam się w przekona-
niu, że nie chcę tam mieszkać. Pęd i hałas w stolicy są zbyt 
duże. Lubię oczywiście w Warszawie wielość możliwości 
kulturalnych, ale… ostatnio ciągnie mnie do natury. Coraz 
bardziej skłaniam się ku ciszy. Miasto zaczyna być dla mnie 
sztucznym tworem, zaprzeczeniem natury, a ja czuję coraz 
większą potrzebę obcowania z przyrodą. W Łodzi miesz-
kam na Stokach i to jest dla mnie namiastka wsi. Jednocze-
śnie jestem blisko teatru. Oboje z mężem dokarmiamy ptaki. 
Mamy karmnik, na zimę chcemy powiesić kule z ziarnami. 
To jest cudowne, gdy możemy obserwować te małe stworze-
nia, jak sobie radzą i jakie są bezpretensjonalne. Czasami 
przylatuje wielka sójka i wprawia w bujanie ten mały kar-
mnik (śmiech). Mogłabym ten spektakl oglądać godzinami. 
I w tym czasie nic innego może dla mnie nie istnieć.

Dlaczego warto w Łodzi zostać?
W Łodzi jest dużo zielonych miejsc. To miasto ma w sobie 
coś bezpretensjonalnego i daje miejsce na oddech. Może 
nie w samym centrum, bo jest ono dość ciasne. Podoba mi 
się, że jest tu w miarę pusto. Pojechałam kiedyś do Krako-
wa na spektakl przyjaciółki. Kraków jest zalany turystami 
i czułam się tam jak w złym śnie. Kameralność miasta też 
może być jego atutem. Poza tym Łódź ma ogromny potencjał 
i tradycję filmową. To miasto zmusza artystów do wysiłku 
i podejmowania inicjatyw. Nie zależy mi aż tak bardzo na 
pracy w filmie i może dlatego nie marzę o Warszawie. Ko-
cham teatr i jest mi w Łodzi dobrze. l

Rozmawiała Joanna Królikowska

Wszystkie role wpływają na moje życie. 
Wskazują na różne problemy. Prowadzą 

do rozwoju i nabywania samoświadomości

Foto: Maciej Bartosik
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LIFE IN. Łódzkie: Wprowadźmy czytelników w tajemniczy 
świat improwizacji. Jak pojawiła się w twoim życiu?
Jacek Stefanik: Impro jest formą teatru praktykowaną 
w Polsce od ponad piętnastu lat, która w ostatnim czasie 
bardzo się rozwija. Rodziła się w latach 60. w Kanadzie, 
w Stanach i w Anglii, a do mnie dotarła w 2011 roku na fe-
stiwalu w Konstancinie-Jeziornej u moich znajomych. Oni 
sprowadzili kanadyjską grupę Uncalled For. Przez trzy dni 
miałem z nimi warsztaty i nie wiedziałem, czego ode mnie 
chcą. Coś robiłem, podskakiwałem, piszczałem, turlałem 
się. W zasadzie nie wiedziałem, po co są te ćwiczenia. Uko-
ronowaniem warsztatów był ich występ i dopiero on stał się 
iskrą do tego, bym zajął się improwizacją. Może kilka razy 
w życiu coś takiego człowieka trafia, że nie może oddychać. 
Z piękna, z wrażliwości.

Impro ma różne formy. Czym było to, co wtedy 
zobaczyłeś?
To była forma otwarta. Forma bez formy. Budowanie spek-
taklu na oczach widzów. Wtedy była to dla mnie czarna 
magia, ale pamiętam, że wyszedłem i nie byłem w stanie 
rozmawiać z ludźmi. Jedyną rzeczą, którą mogłem wtedy 
zrobić, było wykrztuszenie nieporadnych dźwięków za-
chwytu. Mnie wtedy po prostu zamurowało. W pierwszej 
chwili pomyślałem, że obejrzałem film. Ich sposób grania, 
ich lekkość była nieprawdopodobna. To naprawdę mnie 
rozłożyło na łopatki. I wtedy zakochałem się w impro. Dwa 

lata później stwierdziłem, że to jest to, co chcę w życiu ro-
bić. To mnie rozwija, daje mi satysfakcję na wielu polach.

Impro to przede wszystkim praca zespołowa, rzadko 
występy solo.
Zdarzają się monodramy impowizowane, ale ja nie mam am-
bicji grania solo. Interesuje mnie zderzenie z innym tempe-
ramentem, z inną wyobraźnią partnera na scenie. Na przy-
kład, jak gramy dinozaury, to ktoś wciela się w tyranozaura, 
a ktoś inny w roślinożercę. Wolę mieć kontakt z drugim czło-
wiekiem. W przypadku Impro Ataku po rocznym pobycie 
w grupie warszawskiej uznałem, że chcę to robić w teatrze 
i z aktorami. Sam jestem aktorem i wiem, co powiedzieć, jak 
zwrócić uwagę, żeby to zadziałało. Moim celem jest robienie 
impro teatralnego, a także dobrej improwizowanej komedii 
sytuacyjnej. Aby osiągnąć ten cel szukałem wśród moich 
znajomych, z którymi rozumiem się bez słów.

Zaczęliście od krótkich form. Z czasem pojawiają się 
kolejne. Powstał kryminał, musical, bajka, komedia. Czy 
pula jest nieskończona?
Myślę, że to jest jak z muzyką. Można zrobić kawałki w re-
agge, metalowe, disco polo. Nieskończoność możliwości. 
Jedna podstawowa rzecz się nie zmienia. Można wybudo-
wać dom, sklep, magazyn, garaż, ale to wszystko jest zbu-
dowane z cegieł. Tymi cegłami są sceny dwujkowe, czyli 
budowanie relacji między ludźmi. Nie mamy nic, żadnych 

Fabuła z marzeń ludzkich
Impro to gra zespołowa, szczególnie w długich formach. Wszyscy 

razem ją tworzymy i nie może być osoby, która to psuje albo ciśnie 
swój pomysł, nie odpuszcza i uważa, że to, co wymyśli, jest zawsze 
najlepsze – mówi Jacek Stefanik, aktor, improwizator, założyciel, 

lider i kierownik artystyczny łódzkiej formacji IMPRO ATAK.
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rekwizytów, kostiumów, scenografii. Cały czas pracujemy 
nad relacjami międzyludzkimi.

Byłam na kilku spektaklach Impro Ataku i zawsze 
zadziwia mnie wszechstronność aktorów. To, z jaką 
błyskotliwością odnajdują się w stwarzanych przez 
publiczność sytuacjach, które muszą rozgryźć i jeszcze 
nakierować na nie swojego partnera. Każdy aktor może 
zagrać w impro?
Teraz z moim doświadczeniem już widzę, że nie każdy, po-
nieważ aktor z założenia jest zwierzęciem trochę egocen-
trycznym. Są różni aktorzy: jeden chce błyszczeć i mówić 
„teraz ja”, a drugi lubi i chce działać w drużynie. Mnie bar-
dziej chodzi o tego drugiego. Bo impro to gra zespołowa, 
szczególnie w długich formach. Wszyscy razem ją tworzy-
my i nie może być osoby, która to psuje albo ciśnie swój po-
mysł, nie odpuszcza i uważa, że to, co wymyśli, jest zawsze 
najlepsze. Wtedy jest konflikt na scenie, co wypada źle. Jeśli 
chodzi o predyspozycje, to na próbach jest mnóstwo ćwi-
czeń przyspieszających pracę mózgu, koncentrujących, po-
wodujących, że robi się czasami żonglerkę trzema i cztere-
ma piłeczkami. To wszystko ma prowadzić do tego, że aktor 
impro na scenie przestaje myśleć. Zaczyna działać. Często 
dzieje się tak, że kończy się scena, za chwilę mam wejść na 
scenę, a ja nie wiem nic i dopiero na deskach odkrywam, 
jakie jest moje zadanie. Wtedy następuje proces twórczy. 
Dlatego widz to docenia, bo widzi, że pracujemy.

Widzisz różnicę w grze aktora, który już doświadczył 
impro? Jak impro wpływa na grę w innych spektaklach?
Tak, uczy się on naprawdę słuchać partnera na scenie. Za-
czyna ufać swoim wyborom.

Nabiera pewności siebie?
Tak. Dokładnie. To są ćwiczenia po prostu. Czasami to 
zwykłe pompki, brzuszki, biegi. No właśnie, moim zda-
niem artystą się bywa, a nie jest, więc najpierw trzeba 
wyćwiczyć ciało, a potem być może zdarzy się coś nieby-
wałego na scenie, gdzie zaskoczymy samych siebie.

Jaka jest rola publiczności w spektaklach impro? Za 
każdym razem nawiązujecie z nią kontakt i ściśle 
współpracujecie.
Na pewno dużo od niej uzależniamy. Są spektakle, gdy po-
trzebujemy bardzo dużo sugestii od publiczności, czyli tak 
zwane krótkie formy. Wtedy publiczność jest cały czas bodź-
cowana. Jeśli chodzi o długie formy, czyli musical, komedię 
romantyczną, to są inne zasady. Wtedy prosimy o jedno sło-
wo, które staje się dla nas inspiracją do stworzenia spektaklu.

Co twoim zdaniem sprawia, że ludzie tak chętnie 
przychodzą na Impro Atak? Pamiętam Wasz pierwszy 
spektakl w Teatrze Nowym...
Myślę, że publiczność docenia naszą szczerość. Taką zwykłą 
szczerość aktorów nie udających artystów, tylko pracują-
cych. Że docenia nasz rozwój i to, że nasza grupa cały czas 
prze do przodu. To jest też teatr, który rozmawia z widzem. 
Pamiętam, kiedy byłem na czwartym roku i miałam straszny 
kryzys, nie chciałem być aktorem. Stwierdziłem, że nie chcę 
iść nigdzie do teatru, że teatr jest stary, zmurszały, ciężki. Że 

po prostu nie dotyka mnie teatr. Wtedy mój opiekun, Broni-
sław Wrocławski, powiedział: „Pamiętaj, Jacek, teatr był, jest 
i będzie. Tylko teatr szuka rozmowy z widzem. Teatr się zmie-
nia wraz z publicznością”. I myślę, że w impro udało nam się 
nawiązać dialog z naszą publicznością. To jest to, że ludzie 
przychodząc na spektakle, mają pewność, że będą się dobrze 
bawić, że odpoczną, że w pewnym sensie katharsis przeżyją, 
pośmieją się. Ostatnio coraz częściej sięgamy po broń, któ-
rej aktorzy się boją, czyli liryzm, delikatność, wrażliwość. 
Publiczność zazwyczaj reaguje gremialnym śmiechem. Ale 
ostatnio, dzięki temu, że trenujemy te relacyjne sceny, do-
prowadzamy publiczność do wzruszeń, jakby widzowie byli 
sami w domu przed telewizorem i nie bali się swoich reakcji.

Obchodzicie właśnie urodziny. Czego byście sobie życzyli 
w kolejnych czterech, a może czterdziestu latach?
Ja impro chcę robić do końca życia. Nie mam wygórowa-
nych ambicji. Wystarczy mi taki rozwój, jaki mamy. Jeśli 
będzie to wyglądało jak dotychczas, to będę zadowolony.

A może jednak słowo o podboju świata? Pracujecie nie 
tylko w Łodzi. Stworzyliście Wioskę Artystyczną Janowo 
nad polskim morzem.
No cóż. Stworzyliśmy teatr nad morzem. To był pierwszy 
sezon. Totalny maraton. Zdaliśmy ten egzamin. Początki 
były trudne, bo ludzie nie wiedzieli, co to jest. Natomiast 
końcówka była znakomita. W sierpniu poniżej stu osób nie 
schodziliśmy, a zakończyliśmy w dwieście osiemdziesiąt 
osiem osób, grając codziennie osiem kilometrów od morza.

Macie może w planach występy międzynarodowe?
Chciałbym zrobić spektakl po angielsku, ale mogę zrobić to 
w Łodzi, nie muszę jeździć po świecie. Chciałbym też zapra-
szać znane postacie światowego impro. Kilka razy w roku 
jeżdżę na warsztaty. W zeszłym roku na Improfeście w Kra-
kowie wykupiłem warsztaty z Suzanne Messing, najlepszą 
aktorką impro w USA. To było zetknięcie z potworem. To 
były lekcje mistrzowskie. Tego nie da się opowiedzieć. To 
był oddech. To był wzrok. To był dotyk. Rzeczy, które na-
gle mnie olśniły. Dostałem od Suzanne takiego kopa! Ona 
ulepiła mnie w pewnym sensie na nowo. Do tego stopnia, 
że poczułem potrzebę zrobienia trójkowego impro, co mi 
się udało w marcu w tzw. Koncercie życzeń. Pytamy się 
publiczności o ich niespełnione marzenia, o niesamowite, 
czasem przełomowe wydarzenia w ich życiu. Staramy się 
spełnić marzenia tych osób – to jest nasz scenariusz. To 
mogą być sceny dedykowane tej osobie, to może być pio-
senka dla kolejnej. Ale jednocześnie to wszystko ma fabułę. 
Ona tworzy się w trakcie, tyle że z ludzkich marzeń. l

Rozmawiała Agnieszka Cytacka

Często dzieje się tak, że kończy się 
scena, za chwilę mam wejść na scenę, 
a ja nie wiem nic i dopiero na deskach 

od krywam, jakie jest moje zadanie
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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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Właściwie to zaczęło się już w dzieciństwie. Jak miałem 
kilka lat, występowałem na rodzinnych imprezach. 
Wierszyk, piosenka, „tanuszek” (obowiązkowy, gdy już 
zacząłem chodzić do „baletówki”) i „Kamilek, zrób szpa-
gat!” – Kamilek robił, dostawał brawa, podchmieleni 
wujkowie dziwili się: „Jaki on giętki”; wzruszone ciocie 
powtarzały: „No artysta, nasz Barysznikow”, a dla mnie 
była to najwspanialsza gratyfikacja. W „baletówce” jako 
nastolatek występowałem w Operze Bałtyckiej, przez 
kilka lat prowadziłem też program w Telewizji Gdańsk 
– wszystko oczywiście bez wynagrodzeń, ale zdobywa-
łem doświadczenie, życie się zaczynało, rodzice mnie 
przecież utrzymywali, na fajki kieszonkowe dostawa-
łem (mówiłem, że na lekcje pianina) i entuzjazm i radość 
były niewyczerpane.

Studia – znów sytuacja się powtarza. Już na drugim 
roku pracuję w Teatrze Jaracza, jak inni aktorzy, gram 
po kilkanaście spektakli miesięcznie, z tą różnicą, że za 
„stawkę studencką”. Wystarcza akurat na taksówkę, gdy 
nieprzytomny, o ósmej jadę na poranny spektakl „Ro-
meo i Julia”. Dawałem sobie radę, będąc wciąż na gar-
nuszku u starych, liczyło się to, że tak wcześnie, w tak 
dobrym teatrze, taka szansa, wyróżnienie, moja twarz 
na plakatach – kto by myślał o kasie?

Poza tym mnie przecież kształtowali na artystę, czyta-
łem Dostojewskiego, oglądałem Felliniego, pisałem wier-
sze – pieniądze to był tylko wstydliwy dodatek czy kon-
sekwencja misji, powołania, złożenia talentu na ołtarzu 
sztuki. Przekraczanie granic, emocje publiczności, ciągła 
eksploracja – to waluta, na której mi wcześniej zależało.

Ale w końcu dorosłość dała mi w pysk, rodzice anulo-
wali stałe zlecenie na konto, zaczęło się pomieszkiwanie 
w domu aktora lub w teatrze, jedzenie makaronu z tartą 
bułką (do dziś lubię) lub ryżu z ketchupem. Wciąż czułem 

się artystą z powołania, ale żeby już mieć na raty kredytu 
na własne mieszkanie, trzeba było wozić tyłek na castin-
gi w Warszawie, by w końcu podłapać jakiś serial…

Jak zarabiają rzekomi czy rzeczeni „prawdziwi arty-
ści”, czyli teatralni aktorzy, wiedzą wszyscy – mizernie.

Nie, kochani, nie chcę uprawiać martyrologii. Wszyscy 
zarabiamy za mało, wszyscy chcemy więcej – jasne… Wy-
konuję po prostu taki zawód jednocześnie prowadząc fir-
mę, w której muszę zarobić na honoraria, czynsze, ZUS-y, 
etc., a mam poczucie, że moje usługi są dla niektórych tak 
niewymierne, może niezrozumiałe, że chęć gratyfika-
cji jest odbierana jako forma tupetu i pazerności. Wciąż 
dostaję propozycje, które owszem, za friko, ale „będę to 
miał do CV”, albo poznam ludzi, którzy „pchną moją ka-
rierę na szczyty”, albo też „teraz nic nie dostanę, ale już 
za chwilę będzie kolejna propozycja i tam JEST budżet”. 
Kiedy to dotyczyło tylko mnie, jakoś sobie z tym radzi-
łem. Dziś, gdy prowadzę teatr, bez stałej dotacji, bez mi-
tycznych sponsorów, coraz bardziej mnie to wkurza. Bo 
najlepiej, żebyśmy grali za darmo. Są oczywiście wyjątki 
i firmy, które nas wspierają jak mogą, ale generalnie z tą 
kulturą to jest problem…Bo to takie niewymierne, jakieś 
wzruszenie, jakieś emocje, czy refleksje…

Dlaczego piszę ten felieton? Bo dostałem pewną propo-
zycję, bardzo dyskusyjną artystycznie (szczerze? żenują-
cą), ale fantastycznie płatną. I to z kategorii sum, które 
zawsze zarabiali koledzy, nie ja. Dwa tygodnie już roz-
patruję za i przeciw, rozkminiam… wkurzam się na sie-
bie coraz bardziej, bo wiem, że i tak powiem „nie”. Bo ja 
chyba wciąż jestem tym chłopcem, który za uśmiech i za-
dowolenie publiczności woli mówić wierszyki, niż sprze-
dać swoje nieco już zakurzone, a jednak wciąż, ideały.
I tylko nie wiem, czy w pewnym wieku to dowód na 
silny zawodowy kręgosłup czy po prostu głupotę.

Felieton lekko ekonomiczny
Małgorzata Wojdal

Koniec roku

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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Zastanawiając się nad tematem kolejnego felietonu, zer-
knęłam na swój profil facebook’owy, w poszukiwaniu 
inspiracji. Jak to się zmieniło…Kiedyś zapisywaliśmy 
strony pamiętników w zaciszu własnego pokoju, dziś 
stukamy w klawiaturę i wypluwamy nasze historie, 
dzieląc się nimi z całym światem. Zaletą tej zmiany jest 
łatwość wertowania „stron” w poszukiwaniu demonów 
przeszłości, problemem ich wieczne bytowanie w sieci. 
I tak oto nurkując w moim prywatnym cyberświecie, 
natknęłam się na wpis, który pomimo kurzu historycz-
nego, wciąż dotyka mnie swoją prawdziwością. Nie dla-
tego, że kolejne lata pisane są tą samą narracją, a dlate-
go, że to co w nim zawarte, jest takie ludzkie. Z niepisaną 
radością dzielę się nim z Wami, bo jakbyśmy się przed 
tym nie bronili, zdarzają nam się właśnie takie chwile, 
dni, miesiące, lata. Jedno jest pewne…uwierzcie mijają.

Chapter I
Miniony rok... był najgorszym rokiem jakiego doświad-
czyłam (upsss, zdziwieni…)? Ci najbliżsi może mniej, 
bo składali z kawałków rwanych szlochów obraz mej 
rozpaczy. I tu myśl pierwsza: każda porażka jest bez-
cenną lekcją. Z dumą donieść muszę, że opanowałam 
podnoszenie się z upadków z gracją i opanowaniem. 
To akurat wytrenowałam w podstawówce, gdy biegnąc 
po schodach, zjechałam na tyłku prosto pod nogi mojej 
ukrytej miłości z 8a. On blond przystojniak, ja szalona 
gitarzystka, z grzywką obciętą na pudla. Kompromita-
cja była blisko, ale pomimo wielkiego sińca w okolicach 
kości ogonowej, podniosłam się, pokonując w wyścigu 
z samą sobą prędkość światła i ruszyłam dalej kołysząc 
biodrami i machając zalotnie lokami. Taaaak…ten upa-
dek zapamiętałam na długo, kolejne równie bolesne, 
traktowałam z mniejszą pieczołowitością. Miniony rok 
ugościł mnie niczym ring bokserski kilkoma ciosami, 
był prawy sierpowy, lewy i gdy już liczyli nad moimi 

„zwłokami”, podczas gdy widownia skandowała moje 
imię, pojawiły się barwne słonie, które przeszły po be-
tonie (ściślej mówiąc po mnie, ale ładniej się rymowało). 
Hmm, jakby tak logicznie o tym pomyśleć, szanse na zej-
ście z takiej areny z godnością łatwe nie były, ale przy-
mus trwania show, o którym pięknie śpiewał Freddie 
Mercury, jakoś zobowiązywał.

Chapter II
Słonie jak to słonie…gruboskórne i dużo odchodów 
zostawiają. Zostawmy je i my, przy okazji świąt, po co 
psuć sobie apetyt, również ten na życie. No i żeby nie dać 
Wam satysfakcji, kurtynę podnoszę od razu, nie zwle-
kając za długo i o brawa proszę już teraz. Nie wiecie za 
co mnie oklaskiwać? Że niby do końca sztuki poczekać 
musicie? Właśnie za to kochani brawa mi się należą, że 
końca sztuki nie będzie. Ha…nawet się rozkręcam po-
wiem w sekrecie.

Chapter III
Nigdy nie jest tak źle, żeby gorzej być nie mogło. W sumie 
zaprzyjaźniłam się z tym rokiem. Szłam sobie tak z nim 
pod rękę, on spoglądał na mnie z cynicznym uśmiesz-
kiem, sarkazmem czasem obrzucił, nóżkę zgrabnie pod-
stawił, a gdy lało, parasol przerzucił na swoją stronę, wy-
stawiając mnie na strugi deszczu. No i może wyglądam jak 
zmokła kura, ale odporna teraz jestem jak cholera. Ściślej 
mówiąc, żadna „cholera” spaceru mi nie zepsuje. Kicham 
często – na „sytuacje” kicham. W nosie zamiast gili, mam 
każdą niechęć, każdą złośliwość i każdą trudność.

Chapter finałowy
Każda chwila jest warta uwagi. Nawet gdy jedynym 
pragnieniem jest przespać niektóre z nich. Miejcie oczy 
szeroko zamknięte, a serca mimo wszystko otwarte. 
Wciąż uważam, że warto… co poradzić.
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Monika A. Kern

W poszukiwania klimatu

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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Już za chwilę najpiękniejsze święta w roku. Magiczne, 
oświetlone choinkowymi lampkami i pachnące cyna-
monem. Czy rzeczywiście są dla nas momentem wy-
tchnienia, spotkaniem z dawno niewidzianą rodziną 
czy po prostu mile spędzonymi chwilami z przyjaciół-
mi lub przy ulubionej lekturze? Otóż z roku na rok mam 
takie wrażenie, że magia świąt, na które jako dziecko 
czekałam z utęsknieniem, raczej zamieniła się w mor-
derczy wyścig z czasem, wzdłuż marketowych alejek, 
w akompaniamencie zapętlonych christmas songów.

Bój o Boże Narodzenie
Ostatnio jadąc pociągiem przysłuchiwałam się roz-
mowie starszego małżeństwa, które niczym nie skrę-
powane przedziałową etykietą, toczyło bój o Boże 
Narodzenie. Pan z posępną miną wymieniał kolejne 
utrudnienia, jakie spotka na drodze do świątecznego 
stołu – kolejki w sklepach, udawane promocje, proble-
my z żywym karpiem, brak pomysłu na prezenty dla 
dzieci i wnuków. Wtórująca mu małżonka zdecydo-
wanie w kontekście wigilijnej wieczerzy skupiła się 
na kuchennych rewolucjach. Bo znowu to stanie przy 
garach, zakupy ponad miarę, zmieniające się nawyki 
żywieniowe wnuków oraz konieczność przewożenia 
żelatynowej ryby w dwie, odległe od siebie lokaliza-
cje. Ponieważ rozmowa stawała się dość głośna, spo-
wodowała zaangażowanie kolejnych podróżujących.

Wtedy posypały się narzekania na „firmowe wi-
gilie”, gruntowe porządki w domach, kolejki w skle-
pach, towarzyszące przygotowaniom awantury po-
między domownikami, wydatki drenujące portfel 
skuteczniej, niż najnowszy model reklamowanego 
właśnie w prime timie odkurzacza.

Nie pozbyć się przyjemności
Gdy pociąg na dłuższą chwilę zatrzymał się w szcze-
rym polu, przez moment uwaga dyskutujących w oży-
wionej atmosferze pasażerów skupiła się na niedostat-
kach krajowych kolei. Jednak i one stały się ważnym 
elementem kolejnych, piętrzących się przed podróżny-
mi świątecznych trudności. Bo przecież jak dojechać 
na czas i określone miejsce, skoro niepunktualność 
i siatka kolejowych połączeń także działa im wbrew.

I tak upływająca wśród wrzawy podróż uświadomi-
ła mi, jak sami skutecznie pozbawiamy się przyjem-
ności ze świątecznej atmosfery. Nieważna jest ilość 
potraw na stole, wysokość iglaka czy rozmiar prezen-
tów, ale możliwość spotkania się z tymi, dla których 
zazwyczaj w codziennej gonitwie brakuje czasu.

Dlatego życzę sobie i Państwu spędzenia świąt 
w gronie najbliższych, czerpiąc z tych spotkań mak-
simum radości i siły, a w nowym roku wielu wyzwań, 
które dadzą energetycznego kopa.

Do zobaczenia w 2019 !

Mateusz Lipski

Śpiewać każdy może

Mateusz Lipski– założyciel łódzkiej agencji kreatywnej Progressivo, 
związany z branżą marketingu nieprzerwanie od 2002 roku.

Doświadczenie zdobywał realizując projekty dla czołowych marek spożywczych, farmaceutycznych, modowych oraz 
sektora bankowego. Kreatywnie wspiera i angażuje się w kampanie społeczne, promocję wydarzeń oraz instytucji kultury. 
Twórca marek, strategii komunikacji, sloganów i haseł reklamowych, które trwale zapisały się w świadomości masowej.

iłośnik kultury i języków Słowian bałkańskich. Pasjonat wzornictwa użytkowego, architektury oraz motoryzacji.
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Gdy spotykają nas dolegliwości zdrowotne, otoczenie 
sugeruje nam konieczność wizyty u zaufanego leka-
rza. Gdy przychodzi nam spotkać się z kimś w sądzie, 
zdani jesteśmy na werdykt wydany przez niezawisłe-
go sędziego. Gdy zaś marzy nam się budowa własnego 
domu, chociażby przepisy zmuszają nas do wykorzysta-
nia projektu wykonanego przez zawodowego architek-
ta. Na każdym kroku zakłada się, że nam samym brak 
osobistych kompetencji, wiedzy i doświadczenia, by 
z większością życiowych przedsięwzięć i problemów 
radzić sobie samodzielnie. Różnorodne grupy interesu, 
przedstawiciele wszelkich branż, wolnych zawodów, 
czy też – nie bójmy się użyć tego słowa – kast, wmawia-
ją nam konieczność angażowania tzw. zewnętrznych 
specjalistów, za których działalność zawsze przychodzi 
zapłacić. Tworzy się w ten sposób popyt na usługi, tak 
zwane profesjonalne, świadczone na zlecenie prywatne 
lub publiczne, których efekty stanowią jedynie wyraz 
subiektywnych wizji czy egocentrycznych i pryncypial-
nych postaw ich wykonawców.

Dlaczego od dziecka wpaja nam się przekonanie, że 
sprzedawca warzyw, monter instalacji LPG, marke-
tingowiec czy fryzjer to przedstawiciele wąskich spe-
cjalizacji, niezdolni do empatii, społecznej wrażliwo-
ści, pozbawieni wyobraźni i szerokich horyzontów, 
nieposiadający życiowych doświadczeń ludzie?

Miast trudzić nawijających nam makaron na uszy 
przedstawicieli tak zwanych zawodów profesjonalnych, 
wystarczyłoby ogłosić otwarty dla zainteresowanych 
obywateli plebiscyt, w którym dosłownie każdy ma 
możliwość wyrażenia siebie na niwie medycyny, prawa 
lub też architektury. W tenże zdemokratyzowany spo-
sób mamy szansę poznać pogląd, który jest wypadkową 
doświadczeń zbiorowych, nie zaś jednostkowych!

Idąc nurtem wszelkiej deregulacji oraz dalszej głębo-
kiej demokratyzacji procesów profesjonalnych, postu-
lowałbym aby do wszelkich ważkich uzgodnień i dia-
gnoz angażować możliwie najszersze gremia społeczne. 
Wszak obok warstw pragmatycznych i logicznych oraz 
faktów empirycznie dowiedzionych, równie istotnym 
czynnikiem decydującym powinien stać się zestaw 
masowych odczuć, przeczuć i wyobrażeń. Czymże jest 
wyrok wydany jednoosobowo przez sędziego, wobec 
społecznej woli dotyczącej kształtu danego orzeczenia? 
Czymże jest indywidualna diagnoza medyczna posta-
wiona przez lekarza, wobec olbrzymiego bagażu ludz-
kich doświadczeń związanych z różnorodnymi dolegli-
wościami? Czy wizje architektów i urbanistów, którzy 
nasz dom widzieliby najchętniej prostym, nudnym i ko-
niecznie szarym (w najlepszym przypadku białym), sta-
nowią głos spójny z naszymi wizjami? Dlaczego próbuje 
się nam narzucać pewien „odspołeczniony” kształt ży-
cia, sposoby postępowania, ramy otaczającej przestrze-
ni? Wszyscy znamy się dobrze na prawie, nie gorzej na 
medycynie. Tak jak śpiewać każdy może, tak i projekto-
wać niejeden z pewnością umie. W każdym razie tak to 
widzi i czuje, a więc powinien!

Jeżeli doczytaliście mój felieton do tego momentu 
– uspokajam. Tekstem tym sygnalizuję Wam problem, 
z którym borykają się przedstawiciele wielu profesji. 
Otaczające nas „wszechznawstwo”, kryzys zaufania 
pomiędzy ludźmi, jak też zwykłe zadufanie w sobie, 
prowadzą zazwyczaj wprost na manowce bylejakości. 
Koszty skutków działań zapalonych amatorów doty-
kają w końcowym efekcie wielu społecznych i gospo-
darczych sfer życia, czyniąc świat, w którym żyjemy, 
chaotycznym, bezładnym oraz często niebezpiecz-
nym. Papieżowi co papieskie? Zdecydowanie TAK.
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felietony wydarzenie

Modopolis: Forum Mody Polskiej

Panele, spotkania, warsztaty 
oraz prezentacje polskich marek 
modowych. Do tego wyjątkowy 

Showroom, gdzie publiczność 
mogła oglądać i kupować produkty 

polskich marek. Modopolis – pierwsze 
Forum Mody Polskiej za nami.

Podczas wyjątkowego wydarzenia, zorganizowanego 
przez Fabrykę Sztuki w Art_Inkubatorze, próbowa-
no znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania: Czym 
jest polska moda w 2018 roku? Jakie są jej silne i sła-
be strony? Z jakimi wyzwaniami spotykają się polscy 
projektanci, przedsiębiorcy i sprzedawcy? Dyskuto-
wano również o tym, czego potrzebuje polska branża 
modowa, żeby się rozwijać.

Dla Fabryki Sztuki, która była organizatorem wy-
darzenia, Forum było naturalnym rozwinięciem idei 
Art_Inkubatora i codziennej działalności tej instytucji. 
– W każdym naborze do grona naszych rezydentów do-
łączają projektanci – przedsiębiorcy – tłumaczy Maria 
Sobczyk, dyrektor programowa Modopolis. – Organi-
zacja tego wydarzenia, to było wielkie wyzwanie, ale 
chcemy się rozwijać i doskonalić na przyszłość, we 
współpracy z przedsiębiorcami z branży mody. Celem 
tegorocznej edycji było między innymi spotkanie fi rm, 
które zawiązały utworzony w tym roku klaster bran-
ży mody Polish Fashion Cluster, ale przede wszystkim 
stworzenie platformy wymiany doświadczeń, spotkań 
przedsiębiorców i okazji do szczerej rozmowy o potrze-
bach oraz próba zaprojektowania narzędzi wsparcia.

Cieszymy się, że udało nam się to osiągnąć. Bogatsi 
o dziesiątki rozmów i pełni energii, dzięki ogromnej 
dawce pozytywnego feedbacku, siadamy do pracy 
nad kolejną, mamy nadzieję, jeszcze bardziej inspiru-
jącą edycją.

Podczas Modopolis zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy Polish Fashion Cluster (polskim klastrem 
branży mody utworzonym przy wsparciu Fabryki Sztu-
ki i Modopolis) a Izbą Gospodarczą z Bursy w Turcji.

Odbyły się także trzy panele dyskusyjne, prowadzo-
ne przez Marcina Różyca, kuratora i krytyka mody, 
w których udział wzięli m.in. Michał Kubieniec (Ge-
szeft), Bartosz Ladra (Elementy), Sebastian Krajda 
(Gabriella), Anna Lachowska (Cat Cat Studio), Weroni-
ka Twardowska (Majtki z Sosnowca).

W ramach Modopolis powstał również wyjątkowy 
Showroom, w którym wystawiło się 30 polskich ma-
rek. Przedstawiciele każdej z nich opowiadali o swo-
ich fi rmach i prezentowali najważniejsze projekty.

Projekt Modopolis został dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat LIFE IN. ŁódzkieAnna Otocka

Zabiegane Pompeje

Anna Otocka – Brand Manager w Excellence SA

Kieruje fundacjami GOLD FOUNDATION i VIVA CRISTO REY, udziela się w centrum „Mocni 
w Duchu” przy kościele Jezuitów w Łodzi i jest mamą 3-letniej córki Zosi.
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Biegamy dla zrzucenia kilogramów, wypracowania 
wytrzymałości, relaksu czy po prostu zabawy, ale czy 
można biegać, by ewangelizować?

Biegam, od kiedy pamiętam, choć zawsze było to spra-
wą przypadku. W podstawówce trenując pływanie, czę-
sto miałam treningi biegowe. W piłce ręcznej szło mi tak 
dobrze, że na treningach biegałam z drużyną chłopa-
ków. Na studiach prawniczych trafi łam na staż do kan-
celarii znanego łódzkiego maratończyka i tak zaczęłam 
biegać maratony.

Z wiarą nie zawsze było mi po drodze. A już na pew-
no stroniłam od wspólnot katolickich oraz pielgrzymek. 
Ani ja, ani nikt z mojego bliskiego otoczenia na takie 
nie chodził albo się tym nie chwalił. Nawróciłam się 
parę lat temu, a mimo to nadal słowa „pielgrzymka” 
lub „wspólnota”, nie brzmiały dla mnie zachęcająco. Co 
więcej, kojarzyły mi się ze smutnymi ludźmi w golfach 
i długich spódnicach, z różańcem w ręku. I jak zawsze 
Bóg pokazał mi, że ma poczucie humoru.

Kocham wyzwania. Zawsze lubiłam robić szalone 
rzeczy, na przykład pojechać na zawody Ironman na 
pełnym dystansie (3,8 km pływania, 180 km jazdy na 
rowerze i 42,2 km biegu), choć wcześniej przygotowy-
wałam się do nich raptem dwa tygodnie… Szaleństwo? 
Tak, ale jakie pociągające.

Od urodzenia córki miałam przerwę w bieganiu 
i od dawna korciło mnie, by zrobić coś szalonego. Gdy 
usłyszałam o pielgrzymce biegowej z Łodzi do Pompe-
jów zapisałam się na nią w 5 sekund, bo wiedziałam, 
że to coś dla mnie! Konwencja była prosta – sztafeta, 
21 biegaczy, 3 samochody, 9 dni i 9 nocy, ponad 2000 
kilometrów z Łodzi do Pompejów. Bieg przez całą 
dobę z przerwą na mszę świętą po każdym 210-kilo-
metrowym odcinku.

Okres przygotowań minął szybko i ruszyliśmy! Piel-
grzymka, pomimo podniosłego charakteru, sprowadza 

się do prostych pytań: co będziesz jadł, gdzie będziesz 
spał, czy będziesz miał okazje się wykąpać. U nas, przy 
biegu sztafetowym, dochodziło jeszcze pytanie – gdzie 
jest nasza strefa zmian, oraz który odcinek dzisiaj bie-
gnę? Trasa była miejscami bardzo górzysta i należało 
dobrze rozłożyć siły, a „na góry” wypuścić lepszych 
biegaczy.

Pierwsze dni, to bieg jak na skrzydłach! Każdy kilo-
metr był czystą przyjemnością, jednak każdy kolejny 
dzień wymagał od nas coraz więcej wysiłku. I wierz-
cie lub nie, ale podczas wyprawy, codziennie czuliśmy 
Opatrzność Bożą...

Którejś nocy, na odcinku górskim, jedna zmiana za-
snęła! Wszyscy w samochodzie! A mimo to nie wjecha-
li w biegacza, nie spadli z drogi w przepaść, tylko deli-
katnie obrysowali zderzak o barierkę! W Neapolu, już 
praktycznie u celu, zatrzymaliśmy się pod przypad-
kowym blokiem, by zrobić zmianę. Wzbudziliśmy za-
interesowanie starszego pana, który dopytywał kim 
jesteśmy i co robimy. Łamanym włoskim próbowałam 
mu wytłumaczyć, ale byłam pewna, że i tak nie zro-
zumiał. Po chwili przyprowadził swoją opiekunkę, 
Polkę, i zabrał nas do siebie na kawę i prysznic! Wielu 
ludzi po drodze zapraszało nas na obiad, udostępniało 
miejsce do spania i kąpieli. Najlepsze jest jednak to, że 
dotarliśmy do Pompejów zgodnie z harmonogramem.

Dopiero podczas powrotu zrozumiałam, jakiego wy-
czynu dokonaliśmy. Wracaliśmy samochodem ponad 24 
godziny, zmienialiśmy się jako kierowcy, ale i tak byli-
śmy zmęczeni bardziej niż samym biegiem!

Najpiękniejsze w tej przygodzie było jednak to, że 
ponad dwudziestu kompletnie różnych ludzi – ratow-
nik medyczny, wykładowca akademicki, przedsię-
biorca, polityk, pracownik fi rmy medycznej, pośred-
nik nieruchomości, ksiądz – połączyła wspólna pasja 
do biegania i wiara w Boga.
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Restauracje, kawiarnie, bary, puby
Affogato, Piotrkowska 144, Anatewka, 
6 Sierpnia 2, Anatewka, Drewnowska 58, 
Ashanti, Sienkiewicza 82/84, Bawełna, 
Ogrodowa 19A, Browar Księży Młyn, 
Tymienieckiego 22/24, Bułgarska, 
Piotrkowska 69, Cafe Loft, Tymienieckiego 
25c, Cafe Przy Ulicy, Łagiewnicka 120, 
Cafe Przy Ulicy, Kostki Napierskiego 1, Cafe 
Przy Ulicy, Rzgowska 219, Cafe Przy Ulicy, 
Wici 34, 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, Czekolada, 
Moniuszki 11, Cztery Ściany, Piotrkowska 89, 
Drukarnia, Piotrkowska 138/140, Faktura, 
Tymienieckiego 3, Farina Bianco, Piłsudskiego 
14, Filharmonia Smaku, Pabianicka 132, 
Galicja, Ogrodowa 19A, Grand Coffee, 
Piotrkowska 72, Hana Shushi, 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, Korzenie, 
Piotrkowska 217, Kuroneko, Piotrkowska 
217, Lavash, Piotrkowska 69, Litera Cafe, 
Nawrot 7, Lokal, Leona Schillera, Manufaktura 
Czekolady, Piotrkowska 217, Mare e Monti, 
Wigury 13, Meimei, Drewnowska 58, Montag, 
Piotrkowska 107, Motywy, Traugutta 14, 
Mozaika Cafe, Władysława Króla 31, Na 
zdrowie!, Zdrowie 8, 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, 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, Szpulka, 
Ogrodowa 19A, Szyby Lustra, Piłsudskiego 
14, Szwalnia smaków, Piotrkowska 217, 
Tango Argentino, Traugutta 14, Tubajka, pl. 
Zwycięstwa 3, U Kretschmera, Kopernika 
64, U Milscha, Łąkowa 21, Varoska, 
Traugutta 4, Vinda, Zgierska 69, Wall Street, 
Piłsudskiego 10, Z innej beczki, Moniuszki 
6, Zel, Więckowskiego 36, Zielony Chrzan, 
Żwirki 8, Złoty Imbir, Sienkiewicza 39.

Fitness, sport
Atmosfera, Wyszyńskiego 7A, 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, 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
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 Studio, Zachodnia 79, Intima Art&Este, 
Tuwima 15, 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
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, 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, Porsche Centrum Łódź, 
Bartoszewskiego 15, 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, Volkswagen Bursiak, Pabianicka 
119/131, Zimny Auto, Rzgowska 142/146

Centra biznesu
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, 
Bionanopark, Dubois 114/116, CoSpot, 
Zachodnia 70, 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, 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

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

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

Spała
Mościcki Hotel, Nadpiliczna 2

Stryków
Kasor Resort&Spa, Cesarska 2

Sulejów
Podklasztorze Hotel, Jagiełły 1

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

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, ZZSP, Plac Kilińskiego 8




