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Dzień dobry
Kultura… Zastanawialiście się, 
ile znaczeń ma to krótkie słowo?
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Tak naprawdę zamyka w sobie całe nasze otoczenie i nas sa-
mych. Wystarczy dołożyć do kultury jakiś przymiotnik i od razu 
zmienia się jej znaczenie i kontekst. Istnieje wiele definicji kul-
tury, często rozbieżnych, sprzecznych, wieloznacznych. Znaczą-
ce mogą zatem być słowa, które na temat kultury wypowiedział 
Johann Herder, niemiecki filozof: „Nie ma nic bardziej nieokre-
ślonego niż słowo kultura”. Rzecz miała miejsce w XVIII wieku. 
Zostało to kulturze do dziś...

Początków słowa kultura trzeba szukać w języku łacińskim. Ję-
zykoznawcy uznali, że kultura zaczęła się od słowa colere (upra-
wiać, dbać, pielęgnować, kształcić) i terminu cultus agri (uprawa 
roli). Tylko jaka kultura? Im więcej specjalistów z różnych nauk, 
tym więcej interpretacji i znaczeń tego jednego, krótkiego słowa. 
Wymieńmy kilka: kultura duchowa, materialna, osobista, spo-
łeczna (a jakże, jest taka), polityczna, demokratyczna, fizyczna, 
miłości… Ufff, gdyby dobrze poszukać, to znalazłoby się jeszcze 
kilkanaście znaczeń. Powiem więcej, powstała nawet dziedzina 
nauki, która zajmuje się całością wiedzy na tematy kultury czyli 
kulturoznawstwo. Ciekawe dlaczego nie ma matematykoznaw-
stwa, biologioznawstwa czy chemioznastwa? O tych dziedzi-
nach nauki mówi się zwyczajnie matematyka, biologia, chemia. 
Myśleliście o tym, dlaczego tak jest? Odpowiedzi może być chyba 
tyle samo, ile jest znaczeń słowa kultura, ale jedna jest mi szcze-
gólnie bliska – kultura to żadne „znastwo”. Kultura proszę Pani 
i Pana, to coś, co chce się mieć i w czym chce się uczestniczyć. Tu 
i teraz. I wiecie co? Wystarczy wziąć do ręki LIFE IN. Łódzkie i od 
razu jesteśmy z kulturą za pan brat... 

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna



72

MATEUSZ LIPSKI
Myśli i emocje tworzą rzeczywistość 25 KROTOSKI-CICHY ŁÓDŹ

Waleczne i zachłanne na sukces60

WITOLD ZAPĘDOWSKI
Najbardziej hardrockowe biuro podatkowe 46 EWA JANKOWSKA

Uszczęśliwiam kobiety82

STARTUP SPARK 2.0
Biznesowy kosmodrom dla młodych 

technologicznych firm
30

DOMINIKA PLUTA-ZDROJEWSKA
Wieczór w Novotelu72

ŁODZIANIN ROKU 2018
Kto zdobędzie tytuł 49 MAŁGORZATA KOSIEC

Z liter i symboli 84

RAFAŁ PACZEŚ
Chcę więcej, jestem zachłanny 12 GRUPA POLDEM

Lider na rynku mebli tapicerowanych!52

EDYTA KARPIŃSKA
Biznes jest dziecinnie prosty 28

ŁUKASZ KACZMAREK
Naturalne, piękne, drewniane76

RADOSŁAW MAZIARZ
Jestem zafascynowany marką „I am Bio” 50 KAMIL I EWA

Rozmowa o miłości 88

EWA PILAWSKA
Więź z widzami 22 MARCIN PAMFIL

Wyjątkowa inwestycja w wyjątkowym miejscu56

ŁUKASZ OSIŃSKI
Czas na wyjście z szafy, czyli po co nam PR? 40 WIESŁAWA ZEWALD

Szkoła jakiej jeszcze nie było78

ANDRZEJ MISIAK
Mediacja sposobem na rozwiązanie sporów 24 PRZERWA

Miejsce dla każdego58

PRZEPIS NA ROZWÓJ
Zainwestuj w pracownika 43 SŁAWOMIR WALCZAK

Chcesz być zdrowy, zachowaj umiar 80

Wydawca

RSMEDIA 

Robert Sakowski

Redakcja

509 499 400

90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3

redakcja@lifein.pl

www.lifein.pl

Redaktor naczelna
Beata Sakowska

Współpracują z nami
Joanna Blewąska-Kołodziejczyk

Krzysztof Karbowiak

Monika Kern

Marek Kondraciuk

Krzysztof Koszek

Joanna Królikowska 

Mateusz Lipski

Magda Maciejczyk

Kamil Maćkowiak

Katarzyna Malinowska

Małgorzata Wojdal

Foto
Agnieska Cytacka

Paweł Keler

Paweł Łacheta

Patronaty

509 499 400

patronaty@lifein.pl

Reklama

reklama@lifein.pl

Damian Karwowski

727 925 865

12

22

4277_Tłokinski_BMW_i3s_prasa_205x275mm_5mm.indd   1 11/02/2019   14:44

47

88



8

 polecamy

Tego jeszcze w Łodzi nie było. Najwięk-
szy park rozrywki sportowej powstał 
w budynku dawnych zakładów Vera 
przy ul. Siewnej. Kilkadziesiąt trampo-
lin, boisko do slamballa (koszykówka 
z trampoliną do wsadów), wysoka na 
cztery metry ścianka wspinaczkowa, 
trampolina akrobatyczna, jaką można 
spotkać na igrzyskach olimpijskich, ba-
sen z gąbkami o powierzchni solidnego 
apartamentu, wielka poducha do skaka-
nia i salki urodzinowe. To wszystko oferu-
je Jump Planet&Vera Sport. 

To widowisko poświęcone w pełni kobie-
cości, akceptacji swojego ciała i upływa-
jącego czasu, otwarcia na zmiany w każ-
dym wieku i bez względu na przeżycia, 
zabawy modą oraz wyrażania siebie 
poprzez wizerunek nie zważając na swój 
aktualny „stan” ciała. Pierwszą odsłonę 
tego projektu, mogliśmy zobaczyć na po-

czątku lutego w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Pabianicach. Jego pomysłodawczynią 
jest Adriana Jabłońska, trener wizerunku, 
właścicielka T POINT Concept Store Łódź. 
Do udziału w wydarzeniu zaprosiła 12 ko-
biet dnia codziennego, w wieku od 25 do 
76 lat, w rozmiarze od 34 do 48, od 156 cm 
do 170 cm wzrostu. 

Książka ,,Zdrowie Ci ucieka” Kamila Kaź-
mierczaka zmienia podejście do dbania 
o zdrowie! To książka dla wszystkich, 
którym brakuje motywacji do dbania 
o swoje zdrowie... Książka dla tych, którzy 
wymówkami i pretekstami zasłaniają się 
przed zmianą swojego życia na lepsze... 
Książka dla ludzi, którzy chcieliby w koń-
cu ruszyć z miejsca pełni energii i dobre-
go samopoczucia... Czy tak się stanie...? 
Wszystko w naszych rękach. 

Zdrowie Ci ucieka 

Jestem kobietą 

Nowości w EC1

Izba druida, pracownia alchemika, pro-
ste maszyny mechaniczne oraz ekspo-
naty związane z akustyką, aerodynami-
ką, hydrotechniką i ciśnieniem – to nowe 
atrakcje, które przygotowało Centrum 
Nauki i Techniki EC1. Nowa część naszej 
ekspozycji, którą otwarto na począt-
ku lutego, składa się z czterech stref. 
W pierwszej z nich centrum zaprasza do 
izby druida i pracowni alchemika. W ko-
lejnej strefie poznajemy proste maszyny 
mechaniczne – od dźwigni i równi po-
chyłych przez układ bloczków linowych 
i przekładnie, aż po pełnowymiarową 
drezynę ręczną. W części związanej 
z akustyką przekonać się można, jak 
powstaje dźwięk i z czego się składa.

Łódzki maraton

Jak co roku w kwietniu świętować będą 
biegacze podczas kolejnego DOZ Mara-
tonu Łódź. Ten rok przynosi kilka ważnych 
zmian w formule biegów. Nie będzie 
półmaratonu, z kolei miejsce sobotniego 
biegu na 5 km zajmie ponownie niedziel-
ny bieg na dystansie 10 km, który wystar-
tuje równolegle do maratonu. Wzorem 
poprzedniej edycji imprezy, dystans ma-
ratoński będzie można pokonać również 
na raty w ramach sześcioosobowych 
sztafet Ekiden. W sobotę (6 kwietnia) 
poprzedzającą DOZ Maraton Łódź oraz 
bieg na 10 km (7 kwietnia), tradycyjnie 
rozegrane zostaną zawody dla dzieci 
i młodzieży Kids Run. 

Kontakty i relacje to jedne z najważniej-
szych czynników decydujących o efek-
tywności prowadzonego biznesu. Z dru-
giej strony, czas to pieniądz, a dbanie 
o relacje i nawiązywanie nowych wy-
maga jego poświęcenia. Zapraszamy 
na kolejną edycję BIZNES MIKSERA or-
ganizowanego przez Łódzką Izbę Prze-
mysłowo-Handlową, która odbędzie się 
26 marca w hotelu Vienna House Andel’s 
Łódź. Ideą wydarzenia opierającego się 
na znanej konwencji „speed business da-

ting”, jest integracja środowiska bizneso-
wego, umożliwienie nawiązania nowych 
relacji, także z przedstawicielami firm 
spoza regionu, a co za tym idzie – roz-
budowanie sieci kontaktów oraz rozwoju 
nowych inicjatyw biznesowych. 

Biznes Mikser 3.0

Jump Planet i Vera Sport



10

 polecamy

W pierwszy dzień wiosny, 21 marca, łódzkie restaura-
cje, które wezmą udział w tym wydarzeniu, zapropo-
nują swoim gościom prawdziwą francuską ucztę.

 – Ambasada Francji w Polsce od pięciu lat współor-
ganizuje Goût de/Good France, realizując tym samym 
projekt francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. Wydarzenie zawsze cieszy się sporym zaintere-
sowaniem mieszkańców regionu i bywalców łódzkich 
restauracji – opowiada Alicja Bień, Konsul Honorowy 
Francji w Łodzi i jeden ze współorganizatorów łódz-
kiej edycji Goût de/Good France. – Celem wydarzenia 
jest promocja kraju poprzez wyśmienitą francuską 
kuchnię.

To, co w kuchni najlepsze
Wydarzenie promuje przede wszystkim to, co w kuch-
ni francuskiej najlepsze, czyli wspólne celebrowanie 
posiłku. Jednak sama idea jest też okazją do zapropo-
nowania łódzkim smakoszom efektownego i wyjątko-
wego doświadczenia kulinarnego. Warto wiedzieć, że 
restauracje, które wezmą udział w wydarzeniu, zo-
stały zakwalifikowane przez międzynarodowe jury 
na podstawie zaproponowanego przez szefów kuchni 
pięciodaniowego autorskiego menu: przystawki, da-
nia głównego, deski serów, deseru oraz wina i innych 
alkoholi. Każdy szef kuchni będzie mógł swobodnie 
wybrać francuskie dania, które zaserwuje 21 marca, 
jednak w tym roku partnerem edycji jest region Pro-
wansji i dobrze widziany będzie prowansalski prze-
pis lub specjalność tego regionu.

Goût de France
czyli wielka francuska uczta

Miłośnicy Francji już po raz piąty będą mogli celebrować francuską sztukę 
kulinarną. Jak co roku okazja jest taka sama – wydarzenie Goût de/Good France.

Wydarzenie organizowane jest na całym świecie 
zawsze pierwszego dnia wiosny i w tym roku wyjąt-
kowo potrwa przez cztery dni. Tegoroczna edycja bę-
dzie poświęcona kuchni Prowansji, którą charaktery-
zują potrawy pełne słońca, zapachu lawendy i miodu. 
W 2019 roku tematem będzie także  zrównoważony 
rozwój  w postaci odpowiedzialnej gastronomii i za-
angażowania się szefów kuchni w ochronę planety 
w szczególności poprzez ograniczenie odpadów z two-
rzyw sztucznych. Proponowane dania muszą więc 
zawierać mniej tłuszczu, cukru i soli. W projekcie 
weźmie udział fundacja „No More Plastic” reprezen-
towana przez Alexandra Cousteau, co ma podkreślić 
proekologiczny charakter tegorocznego wydarzenia.

Smaki Francji w hotelu Novotel
Ubiegłoroczna edycja Goût de/Good France, w której 
motywem przewodnim były francuskie wina i alkoho-
le, spotkała się z dużym odzewem. Na całym świecie 
wzięło w niej udział ponad 3 500 restauracji, w tym 130 
z Polski, a 9 z Łodzi, zaś Polska była drugim po Fran-
cji najliczniej reprezentowanym na świecie krajem 
pod względem restauracji uczestniczących w tym pro-
jekcie. W ramach projektu na 21 marca zaplanowany 
jest w hotelu Novotel wieczór z kuchnią francuską. Na 
spotkanie zapraszają Magdalena Fohue, Dyrektor Ge-
neralny hotelu Novotel Łódź Centrum oraz Alicja Bień, 
Konsul Honorowy Francji w Łodzi. W programie: fran-
cuskie menu, najlepsza selekcja win, muzyka na żywo, 
konkurs z nagrodami i wystawa. l
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W tym roku wystąpił ze swoim 
programem w Atlas Arenie, 

w przyszłości, kto wie, może zapełni 
Stadion Narodowy. Ruszył z programem 

motoryzacyjnym i linią ciuchów 
z własnymi żartami. Zachłanny, 

niepoprawny, przebojowy, odważny, 
a przede wszystkim zabawny 

– RAFAŁ PACZEŚ, łodzianin, jeden 
z najpopularniejszych polskich komików 

specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.

CHCĘ WIĘCEJ, 
JESTEM 

ZACHŁANNY
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LIFE IN. Łódzkie: Mówią o Panu komik z Łodzi, lubi Pan 
rozśmieszać ludzi?
Rafał Pacześ: Jasne, od zawsze. Po ojcu mam poczucie hu-
moru, zawsze byłem tym najzabawniejszym, na podwór-
ku, w klasie, na studiach. I w końcu poznałem osobę, która 
zmotywowała mnie, bym wyszedł na scenę. W 2012 roku 
stworzyliśmy formację stand-upu, występowaliśmy co trzy 
tygodnie z nowym programem, publiczność przychodziła 
regularnie. I tak się zaczęło – coraz większe sale, coraz więk-
sza widownia. Nasze drogi się rozeszły, a ja wyjechałem z Ło-
dzi do Warszawy i zacząłem działać na własny rachunek. 
Tam miałem większe możliwości, tu w Łodzi publiczność 
już wiedziała, że jak wyjdę na scenę to będzie śmiesznie i nie 
musiałem się wysilać. W Warszawie, niektóre żarty nie były 
już śmieszne, każdy występ uczył mnie czegoś nowego. Teraz 
występuję w całym kraju, ale mieszkam w Łodzi, bo to moje 
miasto, urodziłem się tutaj i kocham je.

Skąd Pan czerpie inspiracje?
Tak naprawdę ze wszystkiego na co 
trafiam każdego dnia. Życie jest ko-
palnią tematów, choć są sytuacje, 
z których pewnie nigdy żartu nie zro-
bię. Materiały, które przygotowuję za-
krzywiają rzeczywistość, ale nie robią 
nikomu krzywdy. Po prostu ma być 
zabawnie. Sztuką jest zrobić żart z czegokolwiek, jak chociaż-
by z tego, że rok temu po raz pierwszy w życiu byłem w obo-
rze. Żart z żula mniej już śmieszy, bo przerobiłem go na wiele 
możliwych sposobów. Czasami balansuję na delikatnej linie, 
tak jak w przypadku materiału o ojcu alkoholiku. Ten mate-
riał okazał się strzałem w dziesiątkę, trafił do mojego pokole-
nia lat 90., które zmierzyło się z problemem alkoholowym ro-
dziców. Po jednym z występów podeszła do mnie dziewczyna 
i powiedziała: „Panie Rafale, byłam na wielu terapiach, ale 
nigdy nie poczułam się tak oczyszczona jak po tym występie”.

Rodzina nie była na Pana zła za wyciąganie problemów?
Starsza siostra miała żal, ale przecież to nie jest żadne 
tabu, by na ten temat nie mówić. Trzeba mieć dystans do 
swoich życiowych tragedii, inaczej będziemy całe życie 
męczennikami.

Wchodzi Pan na scenę, a dookoła sami smutni i zmęczeni 
widzowie i co wtedy?
Często grywam na imprezach firmowych i tam najczęściej 
mam taką smutną widownię. Tam widz mówi – powalcz 
o mnie, więc przez pierwsze 10 minut najpierw muszę go wy-
czuć, i wiem, że ludzi, którzy zarabiają po 50 tysięcy miesięcz-
nie i piją drogą whisky nie rozbawi żart o IKEI, bo to nie ich 
świat. Pracowałem jako handlowiec z ludźmi na różnych sta-
nowiskach, kiedyś ktoś nauczył mnie sprzedawać produkty, 
teraz ja wiem, jak sprzedawać siebie na scenie. Zupełnie inny 
widz przychodzi do teatru czy klubu, on świadomie kupuje 
bilet i czeka na mój program.

Co trzeba zrobić, żeby widownia przez kilkadziesiąt minut 
ryczała ze śmiechu?
Nie ma jakiejś uniwersalnej recepty na rozśmieszanie lu-
dzi, dlatego nie każdy jest komikiem. Trzeba mieć w sobie 

to coś i trochę determinacji, być gotowym na wyrzeczenia 
i ciężko pracować.

Polacy znają się na kabarecie, łapią żarty?
Na kabarecie nie wiem, ja robię stand-up. Musimy roz-
różniać te dwie formy. Ja nie mam rekwizytów, nie mam 
scenografii i wychodzę na scenę jako Rafał Pacześ, a nie 
jako postać. Mówię swoje przemyślenia na temat życia, nie 
jestem wykreowaną osobą, przebraną w ciekawy strój. Te-
raz wielu kabareciarzy chce iść w stronę stand-upu.

Stand-up jako forma zadomowił się na rynku? Kiedy Pan 
się nią zainteresował?
Stand-up pojawił się w Polsce mniej więcej w 2008 roku. Za-
częli go robić Kacper Ruciński z Abelardem Gizą. Kacper 
jeździł na festiwale kabaretowe i próbował wyegzekwować 
w tych miejscach odrębną kategorię: stand-up. Ale tam nie 

pasował, ludziom nie odpowiadało, 
że wychodzi w swoich ciuchach, że 
używa wulgaryzmów, zaburzał nor-
mę. Na ziemiach łódzkich ja byłem 
pionierem tego gatunku, zacząłem 
występować w 2012 roku w „Szafie” 
na Rewolucji. Początkowo przycho-
dziło po 40 osób. Teraz skupiam się 
bardziej na solowych występach 

i gram między innymi w teatrach. Oczywiście z występa-
mi jeżdżę po całej Polsce, gdzie mam podobną frekwencję 
i biorę też czasami udział w projektach crossowych, jak na 
przykład występ w Atlas Arenie.

Na scenie klnie Pan jak łódzki szewc. To taka maniera, 
element występu?
Ja tak mówię na co dzień, to jest u mnie szczere, nie udawane, 
nie głaszczę po głowie widza, tylko mówię wprost jak jest. 
U nas w Polsce przyjęło się, że scena jest kulturalna. W USA 
gdzie stand-up funkcjonuje od lat, widz jest do tego przyzwy-
czajony. Znany wszystkim aktor Eddie Murphy, zaczynał od 
stand-upu. Ktoś doliczył się, że podczas 1,5-godzinnego show 
użył on ponad 200 razy słowa „fuck”. Taka forma wyrazu 
jednemu odpowiada, drugiemu nie. Po frekwencji widać, że 
ma swoich zwolenników.

Gdzie Pan woli występować w klubie czy teatrze?
Zdecydowanie w teatrze, bo wtedy nikt podczas występu nie 
pije alkoholu. Wolę, żeby widz przyszedł na mój występ niż 
na piwo. Po dwóch lampkach wina czy kilku piwach inaczej 
postrzegamy rzeczywistość. Osoba trzeźwa docenia tematy-
kę i kunszt żartu. Do tego dochodzą też elementy techniczne, 
takie jak własna garderoba, dzięki której mogę skoncentro-
wać się na materiale. Stand-up to występ jednego aktora.

Nie myślał Pan o aktorstwie?
Marzyłem o byciu aktorem. Niestety sytuacja życiowa zmu-
siła mnie do tego, by wieku 17 lat zacząć pracować. Najpierw 
chodziłem do szkoły i w weekendy pracowałem, potem w ty-
godniu pracowałem, a w weekendy zaocznie studiowałem 
na najbardziej humanistycznym kierunku na Politechnice 
Łódzkiej – organizacji i zarządzaniu. I nie myślałem wów-
czas, że kiedyś zostanę zawodowym komikiem. Po prostu 

Nie ma jakiejś uniwersalnej 
recepty na rozśmieszanie 
ludzi. Trzeba mieć w sobie 
to coś i trochę determinacji
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dla mnie naturalne było to, że gdzie się pojawiam jest we-
soło, a teraz jest to moja praca i z tego bardzo się cieszę.

Zaczynał Pan jako przedstawiciel handlowy, co Pan 
sprzedawał?
Materiały do biur – od papieru po niszczarki. Miałem przy 
sobie taki 100-stronicowy katalog i zachęcałem do zakupu 
i często po takiej prezentacji słyszałem – jest pan dzisiaj 
już czwarty. Lubiłem tę pracę i szybko awansowałem. 
Przez moment sprzedawałem też narzędzie do analizy 
kanałów YouTube. Mogłem sprzedawać wszystko, a naj-
bardziej zawsze chciałem sprzedawać samochody, bo mo-
toryzacja to moja pasja. Teraz mam nadzieję, że nie będę 
musiał sprzedawać już nic poza swoimi żartami.

Do kiedy będzie na scenie Rafał Pacześ?
Myślę, że przyjdzie taki moment, że powiem – stop, wy-
starczy. Nie robię tego, dlatego że stand-up jest modny, po 
prostu lubię to, co robię i cieszę się, że mogę występować 
na scenie. I oby ta chwila trwała jak najdłużej.

Plany na ten rok, nowy program, trasa występów.
Programy, z którymi do tej pory występowałem są już trochę 
ograne, dlatego lada moment startuję z nowym, który ma 
dwie godziny, jest najdłuższy w Polsce i jest naprawdę wyso-
kiej jakości. Najpierw muszę go przetestować w mniejszych 
salach, potem przyjdzie czas na duże. Sam jestem swoim 
menedżerem i ustałam liczbę występów w roku, jedynie na 
pół roku do przodu mam zakontraktowane występy podczas 
imprez firmowych, jako tzw. część artystyczna wieczoru.

Kanał na You Tube, 100 tysięcy subskrypcji, nagrania 
po prawie 8 milionów wyświetleń – to oznacza, że jest 
Pan bardzo popularny w Polsce. Bilety na Pana występy 
rozchodzą się błyskawicznie. Skąd ta popularność?
Kiedyś kabaret przyciągał tłumy i był rozrywką adresowaną 
do każdego widza i tego, co ma 7 i tego co 77 lat. Stand-up to 
rozrywka dla dorosłych. Ktoś gdzieś powiedział, że kabaret to 
trochę wygłupy, a stand-up to taki film dla dorosłych. Będzie 
trochę wulgarnie, trochę sprośnie, przełamiemy tabu, będzie 
ciekawie. Teraz branża ma duże wzięcie, a to gdzie się pozy-
cjonuje komik weryfikuje publiczność i to jest najpiękniejsze.

Popularność jest miła czy czasami przytłacza?
Przyznam szczerze, że wolę teraz domowe zacisze od bywa-
nia na mieście. Bo gdzie się nie pojawię wszyscy oczekują, 
że będzie wesoło, a ja jestem na przykład po siódmym dniu 
w trasie i po prostu nie mam już siły na opowiadanie żar-
tów. Wtedy pojawia się rozczarowanie i docinki w stylu – 
o gwiazda, w głowie mu się poprzewracało. Lubię spędzać 
czas w gronie starych znajomych jeszcze z lat z szkolnych. 
To bardzo wąskie grono, bo odkąd stałem się rozpoznawal-
ny dużo osób chce być nagle moimi znajomymi, każdy chce 
przybić piątkę i zaprosić mnie na „domówkę”.

Nadal mieszka Pan w tej kamienicy, tak chętnie 
przytaczanej w żartach?
Nie, przeprowadziłem się do innej dzielnicy, ale w Łodzi 
na pewno pozostanę. Jest doskonale położona, z każdego 
miejsca w Polsce, mogę wrócić na noc do domu.

W 2016 roku wystąpił Pan u Kuby Wojewódzkiego. 
Pomogło to Panu w jakiś sposób w dalszej karierze?
Wątpię. U Kuby Wojewódzkiego wystąpiłem trzy razy i za 
każdym razem było tragicznie. Po pierwsze nie ten widz, 
bo to głównie uczniowie i moje żarty kompletnie do nich 
nie trafiają, po drugie sposób montażu – zdanie ucięte 
w połowie, tego się po prostu nie da oglądać.

Występ w Atlas Arenie na 12 tysięcy, na Stadionie 
Narodowym czy cykliczny program w telewizji? O czym 
marzy komik taki jak Rafał Pacześ?
Wszystko zrobię, jestem zachłanny. W Atlas Arenie już 
wystąpiłem, Narodowy to już poważna historia, potrzebo-
wałbym ze dwóch kolegów, żeby zebrać taką widownię, 
ale czemu nie spróbować. A program w telewizji, to tylko 
wtedy gdy będzie gotowa na to – jeżeli znajdzie się stacja, 
która powie: Rafał rób, co chcesz i mów, co chcesz. Prowa-
dzę za to własny program motoryzacyjny, bo tak jak już 
wspomniałem o tym, jestem wielkim fanem motoryzacji. 
Zapraszam gości i rozmawiamy o autach, nagrałem kilka 
odcinków, kolejne w realizacji, zachęcam do oglądania. 
Można mnie także zobaczyć na dużym ekranie, zagrałem 
komika czyli siebie, w komedii „Juliusz”.

W chwilach wolnych…
Jak już je mam, to śpię. Realizuję wiele projektów naraz. 
Ludzie myślą, że jestem 40 minut na scenie i koniec, a ja 
normalnie prowadzę firmę, mam agencję artystyczną, re-
alizuję program motoryzacyjny i lada moment wypuszczm 
linię ubrań z moimi żartami. Na brak pracy nie narzekam, 
ale wiem też, że nie mogę pozwolić sobie na to, by moje 
przepracowanie odbiło się na jakości występu.

Ulubiony film, książka...
Film „Wodzirej” z Jerzym Stuhrem, to mój ulubiony, lubię 
też Quentina Tarantino. Muszę przyznać, że filmów oglą-
dam sporo. Jeśli chodzi o książki, to czytam Konstantego 
Stanisławskiego, który stworzył słynną metodę Stani-
sławskiego, czyli zbiór reguł sztuki aktorskiej. Odkrywa 
nowe środki techniki aktorskiej oparte na realizmie psy-
chologicznym postaci. Stanisławski angażuje w grę cały 
organizm – uważa, że umysł i ciało współgrają dzięki pod-
świadomości (sprzeciwiał się teorii umysłu kierującego 
ciałem). Sprawdziłem na scenie, to naprawdę działa. l

Rozmawiała: Beata Sakowska
Zdjęcia: Izabela Urbaniak
Sesję zrealizowano w Teatrze Muzycznym w Łodzi

Kipi energią i poczuciem humoru, potrafi utrzymać uwagę widza od 
początku do końca wieczoru, a bilety na jego występy rozchodzą 
się błyskawicznie. Najczęściej opowiada historie z życia wzięte, 
dzięki czemu widzom jest łatwiej utożsamiać się z ich bohaterem. 
Jego programy są pełne inteligentnych spostrzeżeń na temat 
codzienności, a przy tym pozbawione pruderii. Nie stroni od dyskusji 
z publicznością i często spontanicznie tworzy nowe historie, których 
źródłem okazuje się na przykład nieplanowana dygresja.

Rafał Pacześ



Ewa Pilawska

Niewiarygodne, że minęło już 25 lat. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych 
i Nieprzyjemnych przeszedł długą drogę. Razem z Państwem cieszymy się co roku 
z teatralnych spotkań, powstała wyjątkowa wspólnota skupiona wokół Festiwalu. 
Dlatego oczywiste było dla mnie, że tematem jubileuszowej edycji powinna być „Pu-
bliczność”. Scenę i widownię łączy ulotna więź. Chciałabym, aby temat stał się pre-
tekstem do ważnych rozmów o miejscu odbiorców we współczesnym teatrze. Jaka 
jest obecnie rola widza w teatrze? Czy w ogóle pamiętamy o widzach? Czy schlebia-
my publiczności czy unieważniamy ją? Czy traktujemy odbiorców jak partnerów? 
Czy w naszych działaniach nie gubimy czasami istoty teatru jako spotkania?

Pierwsze edycje Festiwalu były zupełnie inne i bliżej im było do „impresaryj-
nego przeglądu” – ale to również dzięki nim znajdujemy się właśnie w tym miej-
scu. Dziękuję ówczesnemu dyrektorowi Teatru Powszechnego w Łodzi Maciejowi 
Korwinowi, że zgodził się, abym urzeczywistniła swoje marzenie – stworzyła ten 
Festiwal. Gdy podczas drugiej edycji (w październiku 1995 roku) inaugurowali-
śmy Festiwal spektaklem „Mój przyjaciel Harvey” z Teatru Kwadrat (tego dnia zo-
stałam dyrektorem Powszechnego, a moimi „teatralnymi rodzicami chrzestnymi” 
stali się grający w tym przedstawieniu Irena Kwiatkowska i Jan Kobuszewski), 
miałam bardzo wyraźną wizję dalszego rozwoju artystycznego Festiwalu.

Symbolicznie, na ręce Krystiana Lupy (marzyciela o wielkiej odwadze) składam 
podziękowania dla wszystkich twórców – ludzi teatru, którzy wspierali mnie i wie-
rzyli w rozwój Festiwalu na równi ze mną. Zaprezentowane w Łodzi „Wymazywa-
nie” w reżyserii Lupy stało się kamieniem milowym, który pokazał, że łodzianie 
podążają za zaproponowaną przeze mnie „przyjemno-nieprzyjemną” wizją. Jej re-
alizacja była możliwa dzięki Radzie Miejskiej, która w 2009 roku przyznała Festiwa-
lowi podmiotową dotację w wysokości miliona złotych i pozwoliła nam rozwinąć 
skrzydła. Oczywiście na przestrzeni lat nie wszyscy nam sprzyjali – bywało róż-
nie, odczuwaliśmy skutki ekonomicznej cenzury. W tym miejscu dziękuję Jerzemu 
Czubakowi – reprezentującemu Lożę Przyjaciół Teatru Powszechnego – za wsparcie 
(nie tylko finansowe) i wielokrotny ratunek repertuaru Festiwalu. Również Mini-
sterstwo Kultury przez wiele lat wspierało Festiwal znacznie bardziej niż miasto 
Łódź, które na kilka lat zamroziło dotację, pozostawiając ją na poziomie 50 tysięcy 
złotych. Te wahania w finansowaniu nazwaliśmy „syndromem apaszki” – wraz ze 
zmianą apaszki lub krawata urzędnika przychodzi zmiana sympatii dla instytu-
cji… Być może to dobry temat na jedną z kolejnych edycji? Może warto postawić 
pytanie, na ile losy teatru zależą od wyborów widzów, a na ile od koloru krawata lub 
apaszki? Czy „tabakiera jest dla nosa, czy nos dla tabakiery”?

U podstaw Festiwalu leży niewiarygodna praca i wiara w spotkania twórców 
i widzów – pierwsze edycje zapracowały na kolejne. Dziękuję absolutnie wszyst-
kim dawnym i obecnym pracownikom Teatru Powszechnego, którzy współpra-
cowali przy Festiwalu. Na skutek ewolucji  powstał świetny zespół, kilka osób 
pracuje nad organizacją wydarzenia. Pracą i konsekwencją udało się wypra-
cować markę, dzięki której podczas XXV edycji Festiwalu zobaczycie Państwo 
między innymi spektakle z dwóch teatrów narodowych oraz Deutsches Theater 
w Berlinie. 25 lat temu nie do pomyślenia…

Dziękuję Państwu za te 25 lat i zapraszam do rozmowy. Spotkajmy się w Te-
atrze i miejmy odwagę marzyć.
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29 marca, godz. 19.15 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Wracaj
reż. Anna Augustynowicz, PRAPREMIERA 
(Koprodukcja Teatru Powszechnego w Ło-
dzi i Teatru Współczesnego w Szczecinie)

30 marca, godz. 16.15 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Wracaj
reż. Anna Augustynowicz, (Koprodukcja 
Teatru Powszechnego w Łodzi i Teatru 
Współczesnego w Szczecinie)

30 marca, godz. 19.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Popiół i diament 
– zagadka 
nieśmiertelności
reż. Marcin Liber 
(Teatr Modrzejewskiej w Legnicy)

2 kwietnia, godz. 19.15 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Ułani
reż. Piotr Cieplak, (Teatr Narodowy 
w Warszawie) – Pokaz Mistrzowski

17 marca, godz. 19.15 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Ferragosto
reż. Adam Orzechowski, PRAPREMIERA 
(Teatr Powszechny w Łodzi).

18 marca, godz. 19.15 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Ferragosto
reż. Adam Orzechowski 
(Teatr Powszechny w Łodzi).

23 marca, godz. 19.00 
Hala EXPO-Łódź, al. Politechniki 4

Pod presją
reż. Maja Kleczewska 
(Teatr Śląski w Katowicach)

24 marca, godz. 15.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Publiczność
panel dyskusyjny 
(prowadzenie: Katarzyna Janowska)

24 marca, godz. 20.30 
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Hymn do miłości
reż. Marta Górnicka 
(Teatr Polski w Poznaniu).

25 marca, godz. 19.00 
Hala EXPO-Łódź, al. Politechniki 4

Trojanki
reż. Jan Klata 
(Teatr Wybrzeże w Gdańsku).

8 marca, godz. 18.30 
Teatr Powszechny w Łodzi, foyer

Teatr i jego widz
Otwarcie wystawy

8 marca, godz. 19.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Rok z życia codziennego 
w Europie Środ.-Wsch.
reż. Monika Strzępka (Narodowy Stary 
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej)

10 marca, godz. 19.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Alte Meister 
(Dawni Mistrzowie)
reż. Thom Luz (Deutsches Theater w Ber-
linie). Spektakl prezentowany w języku 
niemieckim z polskimi napisami.

15 marca, godz. 19.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

Instytut Goethego
reż. Cezary Tomaszewski (Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu).

16 marca, godz. 19.00 
DOM, Off Piotrkowska

Czerwone świnie
Koncert

17 marca, godz. 15.00 
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Herling-Grudziński
panel dyskusyjny

Jak co roku, Festiwal otworzy kalendarz teatralnych 
festiwali w Polsce. Temat tej edycji to „Publiczność”. 
Na Festiwalu widzowie zobaczą między innymi 
spektakle z dwóch teatrów narodowych, spektakl 
z Deutsches Theater w Berlinie oraz dwie prapre-

miery Teatru Powszechnego w Łodzi – „Ferragosto” 
Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechow-
skiego oraz „Wracaj” Przemysława Pilarskiego w re-
żyserii Anny Augustynowicz (koprodukcja z Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie).

XXV Międzynarodowy Festiwal 
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych!

8 marca rozpocznie się jubileuszowa, 25. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, jednego 
z najstarszych festiwali teatru zawodowego w Polsce.

Publiczność



22 23

 spotkania spotkania

z widzami

Festiwal cały czas ewoluuje, więc publiczność też się zmienia. Oczywiście 
część widzów odchodzi, bo zmienia się repertuar. Część widzów podąża za tą 

zmianą. Cały czas pojawiają się też nowi odbiorcy. Ale jedno ich łączy – wszyscy 
przychodzą do nas, bo szukają dobrego teatru – mówi Ewa Pilawska, dyrektor 
artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

LIFE IN. Łódzkie: W tym roku odbędzie się już 25. edycja 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych 
i Nieprzyjemnych. Bardzo szybko to „zleciało”. Pamięta 
Pani pierwszą edycję, jakie z nią wiążą się wspomnienia?
Ewa Pilawska: Byłam bardzo szczęśliwa, że ówczesny dy-
rektor Teatru Powszechnego Maciej Korwin (którego by-
łam zastępcą) zaakceptował mój pomysł i mogłam rozpo-
cząć pracę nad Festiwalem. Tworzenie czegoś nowego jest 
zawsze fascynujące. Wciąż mam w sobie to „wewnętrzne 
dziecko”, dzięki temu tworzenie repertuaru Festiwalu 
cały czas daje mi wielką radość.

Czy którąś z edycji wspomina Pani szczególnie?
Ze wszystkimi edycjami wiążą się pozytywne wspomnie-
nia, nie chciałabym żadnej wyróżniać. Punktem zwrotnym 
w ewolucji Festiwalu była prezentacja twórczości Krystiana 
Lupy i pokaz „Wymazywania” w jego reżyserii. Oglądałam 
ten spektakl wiele lat wcześniej z moim synem – towarzy-
szem większości moich teatralnych podróży. Był wtedy ma-
łym chłopcem. Powiedziałam mu, że 
chciałabym pokazać „Wymazywanie” 
w Łodzi, że to moje marzenie. I udało 
się – dobre anioły czuwały nad Festi-
walem cały czas. Kilka lat później po-
kazaliśmy spektakl Lupy, na prezen-
tację wynajęliśmy Teatr Wielki. Było 
to możliwe, bo urealniła się dotacja 
z miasta. Pamiętam też wiele sytuacji, 
które zbudowały szczególną więź z widzami. Gdy mieliśmy 
pokazać na Festiwalu „Anioły w Ameryce”, rozeszły się aku-
rat drogi Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego. 
„Anioły…” były własnością TR Warszawa, były duże proble-
my z prezentacją. Magda Popławska grała wtedy w jakimś 
filmie daleko od Polski, a producenci nie chcieli puścić jej 
z planu zdjęciowego. W wolny weekend wsiadła do samolo-
tu, kilka razy się przesiadała, żeby dotrzeć do Łodzi. Ja by-
łam cały czas w kontakcie z Warlikowskim… Powstał taki 
„łańcuch dobrej woli”. Publiczność czekała na aktorkę i uda-
ło się – za kulisami skakaliśmy z radości. Zaczęliśmy bardzo 
późno, ale atmosfera była niesamowita. Popławska zagrała 
świetnie. To są momenty, kiedy tworzy się wspólnota.

Co na przestrzeni tych lat i rozwoju festiwalu, Pani 
zdaniem, udało się najbardziej, a co się nie powiodło?
Przede wszystkim udało się stworzyć wspólnotę. Każdy 
Festiwal to wiarygodna rozmowa twórców z publiczno-
ścią – dzięki temu powstał jeden z ważniejszych festiwali 
teatru zawodowego w Polsce. Festiwal, na początku bez 
dotacji, stał się marką, która zasłużyła w kwietniu 2009 
roku na stałą dotację podmiotową – to dodało nam skrzy-
deł, pozwoliło się rozwijać. Spełniło się moje marzenie 
o tym, żeby był bezpieczny i niezależny. Natomiast wpro-
wadzona w ubiegłym roku przez Wydział Kultury zmiana 
finansowania może spowodować poważne konsekwencje 
dla przyszłości Festiwalu. Nie mamy pewności, jaką dota-
cję otrzymamy w przyszłym roku, jaką za dwa lata. Jak 
w tej sytuacji można cokolwiek planować, jak zapewnić 
łodzianom poziom artystyczny porównywalny z dotych-
czasowym? Ciekawa jestem, czy urzędnicy, którzy taką 
zmianę wymyślili, zdają sobie sprawę z konsekwencji.

Jak przez te lata zmieniła się festiwalowa publiczność?
Festiwal cały czas ewoluuje, więc publiczność też się zmienia. 
Oczywiście część widzów odchodzi, bo zmienia się repertu-
ar. Część widzów podąża za tą zmianą. Cały czas pojawiają się 
też nowi odbiorcy. Ale jedno ich łączy – wszyscy przychodzą 
do nas, bo szukają dobrego teatru. Przypomnę, że dzięki Fe-
stiwalowi pokazaliśmy w Łodzi zawodowe spektakle wielu 
wybitnych twórców, między innymi Krystiana Lupy, Krzysz-
tofa Warlikowskiego, Jerzego Jarockiego, Grzegorza Jarzyny, 
Yael Ronen, Andrei Şerbana czy René Pollescha.

Każdy festiwal dedykowany jest określonemu tematowi, 
nawiązującemu do tego, co dzieje się w otaczającej 
nas rzeczywistości. Jaka jest myśl przewodniego 
jubileuszowego festiwalu?
Publiczność – jej rola i znaczenie. Chciałabym, abyśmy zasta-
nowili się, na ile dzisiaj pamiętamy o tym, co mówił Zygmunt 
Hübner – że „teatru nie robi się jedynie dla własnej przyjem-
ności, jest to zawsze gra we dwoje. Partnerem jest widz”.

Co tym razem zobaczymy na scenie?
Nie chcę wyróżniać któregokolwiek 
spektaklu, bo wszystkie są dla nas waż-
ne. Zapraszam do odwiedzenia naszej 
strony internetowej, tam są wszystkie 
szczegóły tegorocznego Festiwalu. Mam 
nadzieję, że też w ocenie widzów zapro-
ponowane spektakle będą interesujące.

Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych obok 
wydarzeń artystycznych składa się z wielu spotkań 
z twórcami. Dlaczego spotkania i rozmowy są tak ważne?
Rozmowa jest najważniejsza – również w życiu. Nie 
uważa Pani? Zawsze dyskutowałam i dyskutuję z moim 
synem o miłości, życiu, wartościach, sztuce, wakacjach. 
W ogóle wśród bliskich mi osób rozmowa jest fundamen-
talna.  W rozmowie możemy zderzyć swoje interpretacje 
z opiniami innych.

Spodziewa się Pani, że w najbliższych latach festiwal 
będzie się zmieniał? W jaki sposób, w jakim kierunku?
Nigdy nie zakładałam jakiejś zamkniętej formuły. Festi-
wal cały czas się zmienia w symbiozie z widzami. Naj-
pierw był trochę „impresaryjny”, później stał się ogól-
nopolski. Jeszcze później doszłam do przekonania, że 
koncepcja sztuk „przyjemnych” stała się niewystarczają-
ca. Podobnie było z aspektem międzynarodowym. Mam 
głębokie przekonanie, że to razem z widzami doszliśmy 
do miejsca, w którym jesteśmy teraz.  Aż przyszedł czas, 
aby zapraszać do realizacji prapremier takich twórców 
jak Grzegorz Laszuk, który podczas ostatniej edycji wy-
reżyserował spektakl „Hannah Arendt: Ucieczka” – naszą 
koprodukcję z Komuną Warszawa. Podczas tej edycji rów-
nież zapraszamy na koprodukcję, tym razem z Teatrem 
Współczesnym w Szczecinie. A co będzie w kolejnych la-
tach? Nie wiem, ale na pewno zaproponujemy naszym sta-
łym i nowym widzom coś interesującego, ważnego, atrak-
cyjnego, różnorakiego i niebłahego. l

Rozmawiała Beata Sakowska

Więź
Mam głębokie przekonanie, 

że to razem z widzami 
doszliśmy do miejsca, 

w którym jesteśmy teraz

Foto: Justyna Tomczak
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LIFE IN. Łódzkie: Siedemnaście lat na rynku, to zupełnie 
niezły wynik, a Ty wciąż młody i z głową pełną pomysłów. 
Skąd się biorą?
Mateusz Lipski: Z pracy całego zespołu. W PROGRESSI-
VO łączymy powiew świeżości, który wnoszą młodzi ludzie 
wciąż zasilający nasz zespół, z doświadczeniem tych, którzy 
od lat z nami pracują. W każdy nowy projekt angażujemy się 
zespołowo, robimy tzw. burze kreatywne, rozpisujemy po-
mysły, kreślimy strategie, wymyślamy masę różnych rzeczy, 
później je weryfikujemy i ostatecznie rekomendujemy Klien-
towi wspólnie wypracowaną koncepcję. Bardzo wnikliwie 
obserwujemy światowe trendy w projektowaniu graficznym 

i komunikacji marek oraz wymogi związane ze zmianą poko-
leniową, która dokonała się na naszych oczach przez siedem-
naście lat istnienia firmy. Przez ten czas ciężar komunikacji 
systematycznie schodzi z mediów tradycyjnych na media 
elektroniczne, dzisiejszym odbiorcom – konsumentom nie 
wystarcza już tylko slogan, co zupełnie nie przeszkadzało 
w komunikacji poprzedniej generacji. Dzisiejszy przekaz 
związany z produktem czy usługą musi być szczery, wiary-
godny, ponieważ odbiorca jest bardzo wrażliwy i nie lubi być 
oszukiwany czy wprowadzany w błąd. Nasze doświadczenie, 
obserwacje i wielopokoleniowy zespół sprawiają, że nie tylko 
nadążamy za trendami, jesteśmy w stanie je przewidzieć.

Myśli i emocje tworzą 
RZECZYWISTOŚĆ

O świadomości marki, trendach w projektowaniu graficznym, kreatywnej Łodzi 
i kampaniach, które zdobywają uznanie rozmawiamy z Mateuszem Lipskim, 

twórcą i dyrektorem zarządzającym w firmie PROGRESSIVO.

Chcesz rozwiązać spór ugodowo? Masz konflikt? Skorzystaj 
z mediacji. Pomoże w tym Wojewódzkie Centrum Arbitrażu 
i Mediacji w Łodzi działające w ramach ogólnopolskiej 
sieci Centrów Mediacji, której koordynatorem jest Centrum 
Mediacji przy Konfederacji Lewiatan. Celem twórców sieci 
CAM jest popularyzacja mediacji w Polsce i wdrożenie jej do 
praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Choć słowo mediacja jest powszechnie znane, nie 
wszyscy wiemy, co tak dokładnie kryje się pod tym po-
jęciem. Najprościej rzecz ujmując mediacja to metoda 
efektywnego rozwiązywania sporu z udziałem osoby 
trzeciej względem stron konfliktu. W trakcie mediacji 
strony sporu szukają porozumienia, a w jego osiągnię-
ciu pomaga mediator – osoba neutralna w stosunku do 
przedmiotu sprawy i bezstronna – nie opowiada się 
za żadną ze stron. Mediacja jest dobrowolna i poufna, 
a więc: jej zainicjowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy 
wszystkie strony sporu się na nią zgadzają, a nadto 
można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Po-
ufność oznacza natomiast, iż przebieg mediacji znają 
tylko jej uczestnicy oraz mediator, którzy mają obowią-
zek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, 
o których dowiedzieli się w trakcie postępowania.

Nie sądowy a ludzki
– Istotę mediacji najlepiej oddaje stwierdzenie, iż jest to 
„proces ludzki”, a nie sądowy, ze względu na odforma-
lizowaną procedurę oraz możliwość nawiązania dialo-
gu między stronami. Uczestnicy procesu mediacyjnego 
mają możliwość podejmowania decyzji, co do treści 
ugody nie tylko w oparciu o ustalone fakty oraz przepi-
sy obowiązującego prawa, ale także w oparciu o normy 
pozaprawne, w tym etyczne i obyczajowe. To z kolei daje 
stronom możliwość lepszego wyartykułowania swoich 
interesów i rzeczywistych potrzeb oraz jest przejawem 
autonomii w kształtowaniu oczekiwanego porozumie-
nia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron – mówi 
radca prawny Andrzej Misiak, Prezes Wojewódzkiego 
Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Mediacja jest procedurą, której można poddać niemal 
każdy rodzaj sporu. Przedmiotem mediacji mogą być na 
przykład sprawy o zapłatę np. zadłużenia, sprawy pra-
cownicze, odszkodowawcze, z tytułu rękojmi za wady 

Mediacja 
sposobem 

na rozwiązanie 
sporów

fizyczne i prawne oraz gwarancji, zniesienie współwła-
sności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umo-
wy, podział majątku dorobkowego, podział spadku oraz 
sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontak-
tów z dzieckiem), czy sprawy sporów sąsiedzkich.

Ugoda kończy sprawę
Porozumienie, jako wynik mediacji przybiera postać 
ugody, która kończy postępowanie sądowe lub powo-
duje, że w ogóle do niego nie dochodzi. W warunkach 
procesu, ugoda zastępuje orzeczenie sądu, a jeśli sprawa 
nadaje się do egzekucji, ugoda staje się od razu tytułem 
wykonawczym – bez dodatkowych kosztów i czasu. Naj-
ważniejsze, co można zyskać decydując się na mediację, 
to szansa rzeczywistego i sprawnego rozwikłania sporu, 
bez potrzeby przeżywania czasochłonnego scenariusza 
sądowego, w sposób satysfakcjonujący obie strony. l

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działa przy 
Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Celem działalności 
Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego 
sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie 
współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. 
Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi 
współpracują samorządy radców prawnych i adwokatów, 
a także sądy powszechne i prokuratury.

Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 34, pokój 406
tel. 574 859 999 
e-mail: biuro@cam-lodz.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00
wtorek, czwartek: 8.00-18.00

mecenas projektu
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Jak doszedłeś do miejsca, w którym się znajdujesz?
Doskonale pamiętam swój początek w branży. Był rok 
2002, będąc studentem socjologii Uniwersytetu Łódzkie-
go, podjąłem pracę w działającej wówczas na rynku łódz-
kim agencji interaktywnej. Tam zdobywałem pierwsze 
doświadczenia w pracy z Klientami. Ponieważ kontakty 
z ludźmi sprawiają mi przyjemność zająłem się sprzeda-
żą i konstruowaniem ofert. Po kilku miesiącach podjąłem 
decyzję, że zacznę działać na własną rękę. Skupiliśmy 
się wówczas na rozwijającym się Internecie i budowaniu 
stron www. I tak krok po kroku sprzedawaliśmy coraz 
bardziej zaawansowane rozwiązania, aż w końcu Klien-
ci zaczęli nas angażować w realizację pojawiających się 
potrzeb marketingowych. Z racji tego, że biznes www jest 
wprost związany z projektowaniem graficznym, uznali-
śmy, że dobrym kierunkiem będzie wzbogacenie naszej 
oferty o szeroko rozumianą kreację 
graficzną. I tak do naszego zespołu 
zaczęli trafiać młodzi projektanci po 
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, 
z dobrą podstawą merytoryczną, do-
brym warsztatem i oczywiście z ta-
lentem, potrafiący pogodzić własne 
wizje artystyczne z celami bizneso-
wymi Klienta. Skupiliśmy się także 
na samokształceniu i bacznej obser-
wacji światowych trendów. Inspiracji szukaliśmy między 
innymi w publikacjach z całego świata traktujących o do-
brym projektowaniu, o podstawach marki i o tym wszyst-
kim, co w sposób wizualny tę markę wyraża. Drogą ewo-
lucji znaleźliśmy się w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy.

Czyli prężnej agencji kreatywnej i studia graficznego, 
które mają na swoim koncie dziesiątki realizacji dla 
klientów wielu branż.
Śmiało mogę powiedzieć, że zabezpieczamy wszelkie po-
trzeby związane z identyfikacją marki, począwszy od wy-
myślenia nazwy poprzez znak graficzny, język graficzny 
na różnych polach eksploatacji, po codzienne zapewnie-
nie potrzeb marketingowych. Jednym słowem powołuje-
my do życia marki, budujemy strategie, a także realizuje-
my projekty w obrębie wszystkich kluczowych platform 
komunikacji. Specjalizujemy się w tworzeniu identyfika-
cji marki – jej atrakcyjnego kontentu i kontekstu, skorelo-
wanych z otoczeniem biznesowym oraz marketingowym.

Funkcjonujesz w tzw. branży kreatywnej. Jakie są 
największe wyzwania z nią związane? Łódź stawia 
na branżę kreatywną. Czy to ułatwia funkcjonowanie?
Uważam, że strategia pokazywania Łodzi jako miasta 
kreatywnego była dobrym posunięciem. Po upadku prze-
mysłu włókienniczego należało znaleźć niszę i pomysł na 
to miasto. Ukazać jego młodą, dynamiczną, nadążającą 
za obecnymi czasami twarz. I to się udało. W Polsce Łódź 
postrzegana jest jako miasto przemysłów kreatywnych. 
I dzięki temu od pewnego czasu zauważam bardzo pozy-
tywny trend – modę na współpracę z łódzkimi firmami 
z naszej branży. Jesteśmy kojarzeni z dobrą jakością oraz 
bardzo rozsądnym poziomem cenowym. Tak jak w latach 
90. po upadku przemysłu włókienniczego bycie firmą 

z Łodzi nie dawało szczególnie pozytywnych skojarzeń, 
tak dzisiaj stanowi rodzaj zachęty czy atrybutu.

Jakie wyzwania są z tym związane?
Klienci oczekują bardzo szerokiego, holistycznego spojrze-
nia na ich potrzeby, co sprawia, że zespół w ramach agencji 
powinien być multidyscyplinarny, składać się z przedstawi-
cieli różnych generacji o bardzo zróżnicowanych kompeten-
cjach – fachowców od strategii, kreacji, marketingu, kodów 
kulturowych. To, co oferujemy klientowi, musi być wyważo-
ne na wielu płaszczyznach.

Czyli o szaleństwie nie może być mowy?
Ta świadomość wagi brandingu i komunikacji graficznej 
marki rzeczywiście zmieniła się na przestrzeni lat wraz ze 
zmianą pokoleniową. Pamiętamy raczkujący marketing lat 

90. – pstry i dość prymitywny. Teraz 
komunikację kierujemy do Klienta 
o wiele bardziej świadomego swoich 
potrzeb. Jest to o tyle istotne, że te Jego 
potrzeby możemy w dobry sposób 
sprecyzować i określić. To jaki kształt 
przybiera nasza usługa, np. jak wi-
zualnie wygląda dana marka, zależy 
wprost od odbiorcy, do którego jest 
kierowana. Mamy również Klientów, 

którzy na poziomie rebrandingu, czyli zmiany identyfika-
cji wizualnej, dokonują zmiany również pod kątem nowego 
odbiorcy. Tak było w przypadku jednego z naszych sztan-
darowych projektów, realizowanego na zlecenie nowych 
właścicieli Starego Browaru w Poznaniu. Obiekt kilkana-
ście lat temu zrealizowała pani Grażyna Kulczyk, która nie 
szczędziła sił i środków, by był on unikatowy. Został sko-
mercjalizowany pod kątem ówczesnego odbiorcy – klienta 
po trzydziestym roku życia, ustabilizowanego finansowo 
i zawodowo, chętnie uczestniczącego w wernisażach i au-
torskich wydarzeniach. Nowy właściciel obiektu – niemiec-
ki fundusz inwestycyjny – zdecydował się na odświeżenie 
języka komunikacji z otoczeniem i przyciągnięcie nowych, 
młodych odbiorców. Przetarg wygraliśmy projektem dość 
odważnym, który w naszej ocenie zmieniał percepcję tego 
miejsca o 180 stopni. Postawiliśmy na nowoczesny język gra-
ficzny i koncepcję opartą o modny hasztag z hasłem „#twój-
stary”. Po miesięcznej kampanii wprowadzającej, budzącej 
m.in. wielkie zainteresowanie w mediach społecznościo-
wych, nadszedł czas na odsłonięcie kart i ujawnienie, kto za 
tym wszystkim stoi. Zaczęła się zabawa językiem i grafiką, 
gdzie „#twójstary” był eksploatowany na różnych polach 
– „#twójstary wysoko mierzy”, „#twójstary dobrze się nosi” 
itp. Dzisiaj Stary Browar jest postrzegany jako miejsce dla 
każdego, również dla ludzi młodych, miejsce otwarte, które 
nie tworzy jakiejś niewidzialnej bariery.

Łódź stawia na branżę kreatywną, dlatego tu działa 
Twoja agencja. Warszawa Cię nie kusiła, większy rynek, 
więcej możliwości? Czy w tym globalnym świecie siedziba 
firmy ma jeszcze jakiekolwiek znacznie?
Warszawa, ze względu na swój olbrzymi potencjał, kusiła 
od zawsze i jest dla naszej agencji naturalnym rynkiem. 
Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, bycie firmą 

z Łodzi, może być dziś postrzegane na plus. Na pewno 
w niedługiej perspektywie otworzymy warszawskie biu-
ro, bo wynika to z potrzeb naszych Klientów. Jednak serce 
PROGRESSIVO nadal będzie bić w Łodzi.

Czy nie obawiasz się konkurencji, agencji takich jak Twoja 
na polskim rynku nie brakuje? Czym się wyróżniacie?
Konkurencja jest zawsze zjawiskiem pozytywnym, ponie-
waż motywuje wszystkich do rozwoju oraz wzajemnie inspi-
ruje, a zyskują na tym Klienci. Na rynku nie brakuje miejsca 
dla firm naprawdę dobrych, takich, które wykonują swoją 
pracę na wysokim poziomie profesjonalizmu. A co nas wy-
różnia? Lata doświadczenia i ludzie, którzy umiejętnie łączą 
swoją fachową wiedzę, zdobytą na uczelniach artystycznych 
z wiedzą merytoryczną i nierzadko biznesową. Identyfika-
cje wizualne albo linie kreatywne kampanii reklamowych 
zrealizowanych dla naszych Klientów były wielokrotnie cy-
towane przez uznane na świecie wydawnictwa branżowe.

Co jest teraz na „topie” jeśli chodzi o projektowanie 
wizualne marek?
Tego, nie można jednoznacznie określić. Jest zbyt duża róż-
norodność usług i produktów, za którymi musi podążać ich 
indywidulany język graficzny. Jedno jest pewne, dążymy do 
uproszenia komunikatu, do większej lekkości w projekto-
waniu, braku przeładowania zbędnymi elementami. Na tle 
tych często krzykliwych i pstrokatych przekazów ten czysty, 
minimalistyczny staje się bardziej zauważalny.

Lista Waszych klientów jest długa. Pamiętasz może jedno 
szczególne zlecenie.
Każde zlecenie jest dla mnie równie ważne i na swój sposób 
szczególne. O poznańskim Starym Browarze już wspomnia-
łem. Dużą satysfakcję daje mi współpraca z sektorem ban-
kowym. Wcześniej miałem przyjemność pracować z Grupą 
BRE. Od dwóch lat z powodzeniem realizujemy kontrakt 
z Bankiem Ochrony Środowiska, którego strategia oparta na 
wspieraniu przedsięwzięć proekologicznych wpisuje się do-
skonale w aktualne trendy. Bardzo lubię projekty związane 
z marketingiem produktu deweloperskiego. Nasze świeże 
spojrzenie na tę tematykę wyraziliśmy realizując projekt 
„Nowa Dzielnica” dla ECHO INVESTMENT. Przyszłego miesz-
kańca inwestycji oraz zaspokojenie jego potrzeb umieści-
liśmy w punkcie centralnym komunikacji marketingowej. 
Jednak nasi Klienci to nie tylko wielkie marki i organizacje. 
Pracujemy dla mniejszych i większych firm, często rodzin-
nych, które rozwijają się na naszych oczach. To daje nam 
wielką satysfakcję. Przykładowo nasz Klient „The Cold Pres-
sed Juices” – jeszcze dwa lata temu start-up, a dziś odnosząca 
sukcesy na warszawskim rynku zdrowej żywności marka.

Chętnie wspierasz projekty kulturalne. Wcześniej Łódź 
Design Festival, potem teatry Krystyny Jandy. Skąd taka 
potrzeba?
Po pierwsze większość naszych realizacji to projekty stric-
te komercyjne, natomiast projektanci graficzni potrzebu-
ją pól, na których mogą trochę bardziej zaszaleć, wyjść 
poza schemat, wyrazić siebie. Po drugie prywatnie od 
wielu lat jestem związany z wydarzeniami kulturalnymi. 
W przeszłości pracowaliśmy z Łódź Design Festival, gdzie 
odpowiadaliśmy za komunikację graficzną, zrealizowali-
śmy pięć udanych kampanii. Przez rok porządkowaliśmy 
identyfikację wizualną i komunikację graficzną instytucji 
kultury Krystyny Jandy w Warszawie – teatrów Polonia 
i Och. Ich odbiorca nie ma już wątpliwości z jaką marką 
obcuje, a obie instytucje w sposób wizualny zyskały wspól-
ną płaszczyznę. Na ten moment podjęliśmy się stworzenia 
koncepcji kreatywnej dla tegorocznej edycji Fotofestiwa-
lu. Moim marzeniem jest, by o Łodzi znów usłyszał świat 
w kontekście wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. l

Rozmawiała: Beata Sakowska
Zdjęcia: Paweł Keler

Powołujemy do życia marki, 
budujemy strategie, a także 

realizujemy projekty w obrębie 
wszystkich kluczowych 
platform komunikacji
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LIFE IN. Łódzkie: Połowa firm ma problem, żeby dożyć 
trzeciego roku działalności. Dlaczego tak się dzieje?
Edyta Karpińska: Najczęściej związane jest to z całkowitym 
brakiem przygotowania do prowadzenia firmy. Nie do końca 
wiemy, jaką usługę albo jaki produkt oferujemy, nie wiemy 
kto jest naszym klientem, nie wiemy jakie mamy koszty. Nie 
potrafimy przygotować rzetelnego biznesplanu i po trzech 
miesiącach jesteśmy zaskoczeni, że biznes nie generuje zy-
sków i szukamy ratunku. I tu należy postawić pytanie: jaka 
była nasza motywacja? Nasza pasja czy może złudna wizja 
łatwego pieniądza. W Polsce od dawna istnieje system wspie-
rający założenie firmy m.in. poprzez dotacje finansowe ze 
strony państwa. Moim zdaniem, system ten nie do końca zdaje 
egzamin. Przede wszystkim jego beneficjenci nie są w wystar-
czającym stopniu przygotowywani do prowadzenia firmy. 
Oczywiście pieniądze ułatwiają start, ale bez solidnego planu, 
wiedzy biznesowej i zaangażowania, nie osiągnie się sukcesu.

Kto może ocenić szansę na powodzenie naszego pomysłu?
Najlepiej zapytać tych, którym już się udało, którzy od-
nieśli sukces. Jeżeli chcesz się czegoś uczyć, to ucz się od 
najlepszych. Oni byli w tym samym miejscu, przeżywali 
te same problemy i je rozwiązali. Wiedzą, jak postępować, 
jak omijać pułapki i na czym na początek warto się skupić.

Czego mogę się spodziewać, zwracając się z prośbą 
o pomoc do Edit Group?
Dzięki wiedzy naszych ekspertów, jesteśmy w stanie pomóc 
w praktycznie każdym aspekcie działalności firmy. Wszyst-
kie one tworzą całość, tak jak wieża zbudowana z klocków. 
Kiedy okazuje się, że cała konstrukcja się chwieje i grozi za-
waleniem, to jest to dobry moment do tego, by klocki rozsypać 

Biznes jest dziecinnie prosty, 
jeśli jesteś przygotowany

Najpierw trzeba znaleźć ten klocek, przez który wieża się chwieje. Jeżeli nie 
jesteśmy w stanie go przestawić, nie naruszając całej struktury, niestety trzeba 

burzyć i budować od nowa – mówi Edyta Karpińska, coach i specjalistka 
zarządzania zasobami ludzkimi, właścicielka firmy Edit Group.

współpracować, to pół roku. Najpierw trzeba znaleźć ten klo-
cek, przez który wieża się chwieje. Jeśli nie jesteśmy w stanie 
go przestawić, nie naruszając całej struktury, niestety trze-
ba burzyć i budować od nowa. Praca na tym się nie kończy. 
Przed klientami nasze drzwi zawsze stoją otworem.

Jak wygląda późniejsze monitorowanie efektów zmian?
Lata pracy nauczyły mnie, by nie być nadgorliwą. Po zamknię-
ciu procesu co 3-4 miesiące spotykamy się z klientami, by 
sprawdzić jak rozwija się ich biznes. Wtedy dokonujemy drob-
nych korekt, bo to one wprowadzają wielkie zmiany. Z niektó-
rymi klientami żartujemy, że związali się ze mną na całe życie. 
Często te relacje biznesowe przechodzą na poziom prywatny.

Z jakimi firmami najczęściej pracujecie?
Nie ukrywamy, że lubimy pracować z firmami rodzinnymi, 
szczególnie takimi trzypokoleniowymi. To czasami napraw-
dę spore wyzwanie. Bo jak na przykład przekonać seniora, że 
jego wnuczka, będąca księgową w przedsiębiorstwie, zdecy-
dowanie lepiej sprawdzi się w realizacji innego zadania niż 
firmowe finanse? Czasami najpierw trzeba ułożyć relacje ro-
dzinne, a dopiero później w biznesie. Udało mi się nawet ura-
tować małżeństwo! Oboje zgodnie potwierdzają, że gdybym 
nie pojawiła się w firmie, to pewnie byliby już po rozwodzie. 
Wspieramy zatem mikro, małe i średnie firmy, co daje nam 
wiele satysfakcji. W przypadku korporacji jest natomiast tak, 
że nie mają czasu na to, by angażować się w długotrwały pro-
ces zmiany, więc najczęściej nie jest nam po drodze.

Kiedy dzwoni telefon od klienta. Co słyszysz?
„Pomożesz?” albo „Ratunku!”. Może dlatego, że klienci, któ-
rzy do nas trafiają, to nie są osoby z ulicy. To osoby świado-
me, które dostrzegły efekty naszej pracy u swoich znajomych 
lub partnerów biznesowych i teraz sami postanowili sko-
rzystać z pomocy. Podczas pierwszej rozmowy sprawdzamy 
czy jestem w stanie pomóc. Przede wszystkim staramy się 
zdiagnozować wszystkie problemy. Potem ustalamy proces 
działania i wszystkie formalności.

Jedna rada dla tych, którzy myślą o założeniu firmy...
„Przygotuj się!”. Sprawdź, jaki masz produkt, jaką masz kon-
kurencję, policz, ile masz pieniędzy, na ile ich wystarczy, jakie 
są koszty. Nie licz z głowy! Weź kartkę, zapisz wszystko od 
A do Z. Policz: ile chciałbyś zarabiać, ile musisz miesięcznie 
wygenerować, żeby opłacić prywatne rachunki. Pierwsze 
kroki są kluczowe, dlatego jest to tak ważne. Polacy są bardzo 
dużymi optymistami. Słyszałam nawet takie określenie jak 
„optymizm magiczny” jako jedna z naszych narodowych cech 
– wystarczy, że nie będziemy zapeszać, myśleć o złych okolicz-
nościach i „jakoś będzie”. Rzeczywistość potrafi być brutalna 
i szybko zweryfikować nasze marzenia o własnym biznesie. l

Rozmawiał: Damian Karwowski
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka

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

i zacząć układać je na nowo, ale tym razem w odpowiedni 
sposób. Zaczynamy wtedy od misji, wartości i wizji firmy, 
które są fundamentem każdej firmy. Potem przechodzimy 
przez produkty, klientów i zespół itd. Wszystko ma swoje 
miejsce i musi zadziać się w odpowiednim czasie.

I klienci tak chętnie godzą się na budowanie od nowa?
Wymaga to trzech rzeczy: zaufania, czasu i otwartości ze 
strony klienta. Jeśli ktoś jest na to gotowy, to zaczynamy 
współpracę. Nasi klienci muszą również przygotować się 
na ciężką pracę. Zasada jest prosta – nigdy nie robimy nic 
za klienta. W Edit Group wyznaczamy kierunek, za którym 
musi on podążać. Oczywiście istnieją eksperci, którzy mogą 
wykonać całą tę pracę za nas za duże pieniądze, ale czy taka 
zmiana bez zaangażowania właściciela będzie trwała?

Co Edit Group wyróżnia na rynku?
Po pierwsze – elastyczność. Jeśli ktoś prowadzi firmę to wie 
jak wiele aspektów ma wpływ na jej działanie. Trzeba być 
ekspertem w dziedzinie prawa, podatków, marketingu, fi-
nansów, logistyki… Dzięki temu, że Edit Group skupia tak 
wielu specjalistów, jesteśmy w stanie pomóc przedsiębior-
com w bardzo szerokim zakresie. Po drugie – metodologia. 
W naszej pracy wykorzystujemy Dynamikę Talentów, bizne-
sowe narzędzie zwiększające zaufanie oraz flow w miejscu 
pracy, co prowadzi do niezwykle istotnych oraz  mierzal-
nych wyników na poziomie indywidualnym, zespołowym 
a zwłaszcza organizacyjnym. Wiele osób zna to narzędzie, 
ale nie ma tak naprawdę wiedzy i pomysłu co z nim zrobić. 
My wiemy i mamy efekty. U niektórych klientów możemy 
pochwalić się wzrostem zysku rok do roku aż o 300 procent.

To chyba najbardziej spektakularny sukces?
Tak. W tym konkretnym przypadku chodziło o firmę z bran-
ży reklamowej. Mierzyliśmy zyskowność i ilość zakoń-
czonych projektów. Firma rozpoczynała dużo projektów, 
a kończyła niewiele. Skupiliśmy się na uporządkowaniu 
standardów, procedur i ułożeniu zespołu. Co ważne, w cały 
proces, który trwał prawie rok, bardzo zaangażował się wła-
ściciel co, jak już wspominałam, jest niezwykle istotne.

Ile zwykle trwa proces układania klocków od nowa?
Zmiany, które mają być trwałe, wymagają czasu. W teo-
rii nawyki można zmienić w 28 dni, ale wiadomo, jak to 
bywa z teoriami. Minimalny okres, na jaki decydujemy się 

Wdrożenia, mające na celu zmiany w kluczowych 
dla każdego biznesu obszarach, m.in. w:

 l dopasowaniu oferty do potrzeb rynku;
 l wprowadzeniu lub usprawnieniu stra-

tegii marketingowej firmy;
 l budowaniu efektywnego zespołu;
 l budowaniu relacji z klientem;
 l wdrażaniu standardów i procedur;
 l optymalizacji działalności finansowej firmy.

co oferuje Edit Group
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Startup Spark 2.0 
– biznesowy 

kosmodrom dla młodych 
technologicznych firm

Startup Spark 2.0 to nowa odsłona programu akcelera-
cyjnego tworzonego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej we współpracy z 12 Partnerami: międzyna-
rodowymi korporacjami, tj. Airbus Poland, Ericsson, 
PwC, Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens oraz lo-
kalnymi firmami rozwijającymi globalnie polską myśl 

technologiczną: Bluerank, Ceramika Paradyż, Indigo 
Nails, Grupa Pietrucha, Mosty Łódź i WDX.

– Siłą Spark 2.0, oprócz zdobytego przez ostatnie dwa 
lata doświadczenia, są nasi Partnerzy, czyli korporacje 
otwarte na niestandardowe rozwiązania z zewnątrz. To 
firmy, które u progu czwartej rewolucji przemysłowej, 

Startup Spark to program akceleracyjny mający na celu łączenie 
młodych innowacyjnych przedsiębiorców z doświadczeniem 
korporacji. W pierwszej edycji programu (2017-2018), ŁSSE 
objęła wsparciem 27 startupów z całej Polski oferując pomoc 
finansową, prawną, technologiczną, mentoring, a także dostęp 
do firm, z którymi wspólnie rozwijali produkty i usługi, czyli 
potencjalnych klientów. Ponad 40% akcelerowanych rozwiązań 
zostało skomercjalizowanych w korporacjach partnerskich.

Sturtup Spark

Mają wiele pomysłów, ale w świecie komercji brakuje im jeszcze doświadczenia. 
Problemem nie jest tylko brak pieniędzy, ale przede wszystkim obycia biznesowego 

i dostępu do potencjalnych klientów. Działający w ŁSSE model wsparcia Startup 
Spark to trampolina dla początkujących przedsiębiorców i zastrzyk świeżości oraz 
kreatywności dla dużych partnerów biznesowych. Pierwsza edycja pozwoliła na 

zebranie i przeanalizowanie doświadczeń, a następnie rozwój formuły akceleratora.

Spark 2.0 – w liczbach
zl 4 rundy akceleracji, każda do 6 miesięcy,
zl wsparcie dla co najmniej 66 startupów,
zl 12 partnerów biznesowych, którzy oferują startu-

pom dostęp do swojej infrastruktury i zasobów,
zl do 160 000 złotych dofinansowania na rozwój pro-

duktu lub usługi.

Spark 2.0 – pomoc w rozwoju biznesu
Spark 2.0, to nie tylko pomoc finansowa na rozwój 
produktu i usługi. To również wsparcie merytoryczne 
zapewnione przez doświadczonych specjalistów Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli mentoring 
w autorskim modelu Venture Building. Zakłada on in-
dywidualne podejście do każdego z akcelerowanych 
startupów i uzupełnianie potrzebnych kompetencji na 
każdym z etapów akceleracji zgodnie z jego potrzeba-
mi. Zakwalifikowane startupy, już na etapie rekrutacji 
poddawane są obserwacji i badaniu pod względem tego, 
o jakie kompetencje należy uzupełnić zespół projektu i/
lub jakie kompetencje obecne w zespole wzmocnić, tak 
aby zwiększyć dynamikę komercjalizacji rozwiązania. 
Rezultatem jest dobranie dedykowanego startupowi 
Opiekuna z grona mentorów operacyjnych, który na 
czas akceleracji stanie się częścią zespołu startupowego.

Spark 2.0 – dla kogo
– Rozwiązania z możliwością komercjalizacji dla 
przemysłu od początku stanowiły wyznacznik dzia-
łań rekrutacyjnych Spark. Znakomita większość 
inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej oraz Partnerów Spark 2.0 to firmy produkcyjne. 

Zarząd ŁSSE S.A.: Prezes Marek Michalik i Wiceprezes Agnieszka Sygitowicz podczas Startup Spark 2.0 Launch Day

świadome są innowacji oraz technologii przyszłości, 
które mogą zoptymalizować oraz zautomatyzować ich 
procesy – podkreśla Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Celem Spark 2.0 jest połączenie potencjału startupów 
z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałe-
go biznesu, przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych 
firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpra-
cę ze startupami. Spark 2.0 to również szereg ścieżek po-
st-akceleracyjnych dla wybranych startupów (z wyko-
rzystaniem potencjału ponad 250 inwestorów Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej), a także pre-akceleracja 
dla zespołów biznesowych i technologicznych.

– Warto przypomnieć, że działanie Startup Spark, 
które w Strefie realizujemy od ponad dwóch lat zosta-
ło docenione i wyróżnione przez fDi Magazine (grupa 
Financial Times), który w rankingu Global Freezones 
of the Year 2018 wyróżnił nas m.in. tytułem Innovation 
Award oraz najlepszą strefą dla MŚP w Europie – mówi 
Marek Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A.
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Całkowity koszt realizacji projektu: 14 811 412,44 zł
Dofinansowanie w ramach PO IR: 13 836 560,00 zł

Spark 2.0 – finansowanie

Wieloletnia współpraca z większością pozwoliła 
zbudować zaufanie i grunt do wprowadzania nie-
standardowych rozwiązań we współpracy z nami 
i wyszukanymi wspólnie startupami – mówi Marek 
Michalik, Prezes ŁSSE S.A.

– Obecnie obserwujemy sytuację, gdzie średnie 
i duże firmy stoją przed wyzwaniem wprowadzenia 
w życie założeń czwartej rewolucji przemysłowej, 
które, realizowane wspólnie z młodymi innowacyjny-
mi firmami, mogą być wdrażane szybciej i efektyw-
niej w kluczowych dla nadania odpowiedniego tempa 
rozwoju obszarach – dodaje Agnieszka Sygitowicz, 
Wiceprezes ŁSSE S.A.

Rozwiązania 4.0 są istotne dla współczesnej produkcji 
ze względu na korzyści jakie ze sobą niosą. Według ra-
portu „Przemysł 4.0: wyzwania współczesnej produkcji” 
(PwC, 2017), czwarta rewolucja przemysłowa pozytyw-
nie wpływa na różne obszary w firmach, m.in.: większe 
przychody, spadek kosztów operacyjnych (oszczędności 
dzięki czujnikom, systemom planowania, algorytmom 
optymalizującym pracę maszyn i urządzeń), pogłębio-
ne relacje z klientem (innowacje w obsłudze klienta, 
łańcuch dostaw skoncentrowany na kliencie, persona-
lizacja), zmiana kultury organizacyjnej firm, analiza 

danych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji 
(m.in. planowanie produkcji, sprzedaży, optymalizacja 
kosztu transportu i logistyki).

Biorąc pod uwagę powyższe, w drugiej edycji Star-
tup Spark, wspólnie z Partnerami szukamy głównie 
rozwiązań z zakresu:

zl przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), w tym wir-
tualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR),

zl sztucznej inteligencji (AI),
zl cyberbezpieczeństwa.
Niemniej jednak, do aplikowania zachęcamy 

wszystkie startupy, które tworzą rozwiązania skiero-
wane do biznesu. Być może masz pomysł z potencja-
łem, który chciałbyś z nami rozwijać.

Spark 2.0 – kiedy
Planowane terminy rekrutacji w ramach Spark 2.0:

zl I runda: do 15 lutego
zl II runda: lipiec – sierpień 2019
zl III runda: styczeń – luty 2020
zl IV runda: lipiec – sierpień 2020
Szczegóły na www.startupspark.io

Spark 2.0 – Partnerzy
Partnerzy Spark 2.0 to firmy świadome zmian jakie je 
czekają w związku z rozwijającą się technologią. To 
dojrzały biznes otwarty na to, by przekazywać wie-
dzę i doświadczenie młodym przedsiębiorcom, którzy 
wciąż szukają optymalnego modelu biznesowego. l

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest agendą rządową 
posiadającą ofertę pomocy publicznej w postaci zwolnienia 
z podatku dochodowego dla firm planujących nowe inwestycje. 
Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy w województwie 
łódzkim, części Mazowsza i Wielkopolski. W rankingu fDi 
Free Zones of the Year 2018 ŁSSE została uznana 4. najlepszą 
specjalną strefą ekonomiczną na świecie i najlepszą dla MŚP 
w Europie. Wysokie oceny w rankingach i laury zawdzięcza 
sukcesywnemu poszerzaniu zakresu usług dla biznesu 
i dostosowywaniu oferty do potrzeb przedsiębiorców. Projekt 
Strefa RozwoYou oferuje dofinansowanie rozwoju kadr MŚP 
w postaci bonów, hala magazynowo-produkcyjna przy ulicy 
Stokowskiej, to również oferta dla małych i średnich firm. 
Otwarte w styczniu Centrum Kreatywności Fabryka zostało 
wyposażone w nowoczesny sprzęt i stało się domem dla 
przemysłów kreatywnych i innowacyjnych.

Airbus Poland to firma od lat działająca w branży lot-
niczej – zajmuje się produkcją struktur lotniczych, 
wiązek elektrycznych oraz komponentów do samolo-
tów wojskowych i cywilnych. Rozwija także własny 
produkt – samolot PZL-130 Orlik. Od 2016 roku spółka 
działa również w sektorze kosmicznym.

Startupy charakteryzują się dynamicznym re-
agowaniem na rynek oraz wyznaczaniem nowych 
trendów, dzięki czemu ich produkty są dopasowa-
ne do potrzeb odbiorców. Współpraca z młodym, 
innowacyjnym biznesem jest inspiracją dla przed-
siębiorstwa, gdyż rezultaty ich pracy stanowią po-
chodną trendów technologicznych. Dla przedsię-
biorstwa istotny jest też nurt dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem z młodymi konstruktorami i in-
żynierami, którym często brakuje podejścia bizne-
sowego. Równie ważna jest współpraca między 
mentorami i partnerami, która może zaowocować 
stworzeniem hubów technologicznych i inicjatyw 
międzykorporacyjnych.

Airbus Poland poszukuje startupów ukierunkowa-
nych na współpracę z przemysłem. Działania firmy 
skupiają się przede wszystkim na inżynierii układów 
konstrukcyjnych, tj. strukturach płatowca, elemen-
tach nośnych i powierzchniach aerodynamicznych. 

W ramach Spark 2.0 rekrutujemy rozwiązania ze 
zdefiniowanych obszarów, ale pozostajemy otwarci 
na kreatywne pomysły i nowe ścieżki implementacji 
w innych dziedzinach.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
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Bluerank to biznesowy partner największych firm 
w Polsce i na świecie, świadczący usługi z zakresu two-
rzenia i realizowania strategii marketingu interneto-
wego. Dostarcza Klientom rozwiązania, które poma-
gają im kształtować najkorzystniejsze dla nich decyzje 
zakupowe ich konsumentów w Internecie. Specjalizuje 
się w kampaniach SEO/SEM, DoubleClick, social media, 
social ads oraz w wykorzystaniu analityki interneto-
wej do rozwoju biznesu.

Bluerank to jedyna polska agencja nagrodzona przez 
światowych ekspertów pięcioma statuetkami Europe-
an Search Award. W 2016 roku Google uznał Bluerank 
najlepszą agencją w regionie EMEA oraz przyznał 
nagrodę za kampanię display dla marki Smyk. Firma 
pięciokrotnie otrzymała tytuł Gazeli Biznesu. Aktyw-
nie działa w kluczowych organizacjach branżowych, 
m.in. w IAB Polska, Izbie Gospodarki Elektronicznej 
oraz Digital Analytics Association. Obecnie realizuje 

projekty e-marketingowe dla ponad 200 klientów na 
sześciu kontynentach. Do tej pory zaufali im m.in. 
Allegro [NASPERS], Amnesty International, Ceneo.pl, 
Dbam o Zdrowie, Deutsche Bank, Inter Cars, Kazar, 
Leroy Merlin, mBank, Media Expert, Mennica Polska, 
Mitsubishi Motors, nazwa.pl, Panorama Firm, Rain-
bow, Rajapack, Redcoon, Rossmann, Smyk, Stena Line, 
Tchibo, Unilever oraz Telepizza.

Startup Spark i Bluerank poszukują rozwiązań 
internetowych, które mogą być zastosowane przy 
prowadzeniu działań reklamowych, pozyskiwaniu 
klientów i sprzedaży w Internecie poprzez reklamę 
płatną w wyszukiwarce, SEO, kanały social media, 
PR, technologie do zastosowania na stronach inter-
netowych, formularzach, w analizie, segmentowaniu 
i personalizowaniu komunikacji. Dodatkowo każdy 
z tych obszarów uzupełnia szeroko rozumiana ana-
liza danych pochodzących z Internetu oraz ze źródeł 
własnych klientów, jak np. systemy CRM. W obsza-
rach zainteresowania znajdują się też rozwiązania 
wykraczające poza Internet, związane ze sprzedażą 
i pozyskiwaniem klientów, rozwiązania mobilne do 
zastosowania w punktach sprzedaży lub te, które łą-
czą online z offline.

Ericsson to największy 
na świecie dostawca 
tech nologii i usług dla 
operatorów telekomuni-
kacyjnych, który oferuje 
społeczeństwu sieciowe-
mu efektywne rozwiąza-
nia działające w czasie 
rzeczywistym. – Projekt 

Startup Spark 2.0 doskonale wpisuje się w cele reali-
zowanej przez firmę Ericsson Strategii 5G dla Polski. 
Ericsson jako globalny potentat w branży ICT od-
powiada za budowę sieci mobilnych, stąd natural-
nym jest zaangażowanie w łódzkie przedsięwzięcie. 
Wspieranie przedsiębiorczości z ukierunkowaniem 
na projekty oparte o technologię 5G oraz Internet 
Rzeczy przyczyni się do rozwoju lokalnego biznesu, 
umożliwi wdrożenie innowacyjnych usług w różnych 
obszarach przemysłowych oraz przyspieszy cyfrową 
transformację regionu – podkreśla Marcin Sugak, dy-
rektor ds. rozwoju w firmie Ericsson.

Ericsson w Polsce, inwestor ŁSSE S.A., partner Star-
tup Spark od 2018 r. oraz partner technologiczny 5G 
w Polsce zainteresowany jest współpracą ze startupa-
mi z branży:

Ceramika Paradyż to polska, rodzinna firma, lider na 
polskim rynku płytek ceramicznych. Od 30 lat dostarcza 
Klientom na całym świecie produkty o najwyższej ja-
kości i unikatowym wzornictwie. Jest laureatem trzech 
najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornic-
twa przemysłowego: Red Dot Desing Award, iF Design 
oraz Dobry Wzór. Ceramika Paradyż to także wieloletni 
Mecenas Łódź Design Festival, największego wydarze-
nia poświęconego wzornictwu w tej części Europy.

Jakich startupów poszukuje Ceramika Paradyż?
– W programie Startup Spark 2.0 spotykają się firmy 

o ugruntowanej pozycji oraz startupy o unikalnym 

poziomie innowacji, energii, elastyczności i wiedzy. 
Ceramika Paradyż bierze udział w tym kreatywnym 
dialogu, który może przynieść zauważalne korzyści 
wszystkim jego uczestnikom. Wiemy, że w naszej bran-
ży jest duże pole do rozwoju przy aplikacjach mobil-
nych z AR, systemowych rozwiązaniach dotyczących 
e-commerce oraz w kwestii sprzężenia i automatyzacji 
procesów produkcyjnych. Spodziewamy się, że w toku 
rozmów możemy odkryć też zupełnie nowy potencjał 
wykorzystania innowacyjnych technologii, które mo-
żemy zastosować w firmie. Jesteśmy otwarci na kre-
atywne zespoły, z którymi chcielibyśmy wypracować 
rozwiązania prekursorskie nie tylko w skali polskiej, 
ale i światowej. Jesteśmy dumni, że inicjatywa Startup 
Spark 2.0 powstała w Łódzkiem, z którym jesteśmy 
związani od początku działalności – mówi Tomasz Po-
pielawski, rzecznik Ceramiki Paradyż.

Indigo Nails to 
firma działają-
ca w branży ko-
smetyki profe-
sjonalnej i jeden 
z największych 

polskich producentów lakierów hybrydowych. Marka 
została założona w 2011 r. przez małżeństwo – Dariusza 
i Magdalenę Malaczyńskich. Na ofertę firmy składa się 
około 1,5 tysiąca produktów – oprócz lakierów hybrydo-
wych, to też lakiery tradycyjne, żele, akryle, akcesoria 
i urządzenia do pielęgnacji i stylizacji paznokci oraz ko-
smetyki z linii Home Spa – balsamy, kremy, oliwki czy 
olejki arganowe.  Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, 
w dawnej przędzalni Ramischa przy ulicy Senatorskiej 
14/16 – obecnie zatrudnia około 200 osób.

Firma błyskawicznie podbiła rynek polski i rynki 
zagraniczne. Tylko w 2017 roku, Indigo osiągnęło 56,4 
mln złotych przychodu oraz 22,6 mln zysku netto. 
Produkty są dostępne w 44 krajach, firma dysponuje 
też siecią dystrybucji w blisko 30 państwach. W 2018 
roku firma zdobyła nagrodę specjalną Marszałka 
Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie” za ca-
łokształt działalności i wkład w budowę pozytyw-
nego wizerunku regionu. Warto wspomnieć o tytule 
Menedżera Roku Regionu Łódzkiego, czyli nagrodzie 
przyznawanej przez redakcję „Dziennika Łódzkiego” 
i lożę Business Centre Club. Indigo to jednocześnie naj-
bardziej utytułowana firma w branży – na imponują-
cą liczbę blisko 960 nagród składają się wyróżnienia 
jakościowe dla produktów i blisko 940 medali, zdoby-
tych przez instruktorki Indigo na mistrzostwach sty-
lizacji paznokci. – Stale poszukujemy możliwości roz-
woju – mówi Dariusz Malaczyński. – Decydując się na 
współpracę ze startupami, które mają nowe pomysły 
i oferują nieszablonowe rozwiązania, możemy  mie-
rzyć jeszcze wyżej – przyznaje.

Do współpracy zapraszamy startupy tworzące in-
nowacyjne rozwiązania w zakresie:

zl automatyzacji i autonomizacji procesu dystrybucji, 
digitalizacji procesów inwentaryzacyjnych, Indu-
strial IoT i innych rozwiązań w ramach przemysłu 4.0 
dla producentów,

zl wsparcia marketingu i sprzedaży przez rozwią-
zania personalizujące, inteligentne systemy procesu 
zakupowego, rozwiązania oparte o rozszerzoną rze-
czywistość i wykorzystujące algorytmy sztucznej in-
teligencji,

zl Smart Materials oraz Smart Manufacturing.

zl B2B,
zl AI, ML, IIoT (Industrial IoT), Smart City,
zl 5G, Low Latency Applications, Augmented Reality, 

Virtual Reality, Edge Computing,
zl Drones, Robotics, Automation,
zl New Technologies,
zl Learning Services – digital learning, interactive le-

arning, gamification, learning games.
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Procter&Gamble to jedna 
z największych globalnych 
firm FMCG. Produkowane 
przez nią marki pojawiają 
się w życiu ludzi na wszyst-
kich kontynentach cztery 
miliardy razy dziennie. P&G 
postrzega Polskę jako jedno 

z ważnych światowych centrów innowacji. Mieszczą 
się tutaj aż trzy fabryki, Europejskie Centrum Plano-
wania oraz Globalne Centrum Usług Biznesowych, 
które jest drugim, pod względem wielkości, centrum 
IT P&G na świecie. To właśnie tutaj, przy wykorzy-
staniu najnowszych technologii powstają innowacje 
dla Europy i świata w zakresie analityki biznesowej, 
marketingu, planowania łańcucha dostaw czy też 
Business Intelligence i Big Data. W tworzeniu inno-
wacyjnych rozwiązań, P&G aktywnie współpracuje 
również z zewnętrznymi ekspertami, uczelniami 
wyższymi oraz startupami.

– Przykładamy dużą wagę do współpracy ze startu-
pami i z doświadczenia wiemy już, że na jej drodze 
często powstają prawdziwie innowacyjne rozwiąza-
nia. Dla startupów, współpraca z P&G oznacza moż-

liwość wdrożenia wspólnie wypracowanych rozwią-
zań na światową skalę. Jest to jednocześnie okazja do 
rozwoju własnych umiejętności biznesowych –  ko-
mentuje Małgorzata Mejer, menedżer ds. komunikacji 
korporacyjnej P&G w Europie

– Jesteśmy Partnerem programu Spark od samego po-
czątku. W ramach pierwszej edycji podjęliśmy współ-
pracę z 9 wybranymi startupami objętymi programem 
akceleracyjnym. Wynikiem naszej współpracy są goto-
we rozwiązania, z których niektóre są już w trakcie fazy 
pilotażowej. Przed nami druga edycja, w której podej-
miemy współpracę z kolejnymi partnerami. Liczymy, 
że będzie owocna – dodaje Małgorzata Mejer. Główne 
obszary zainteresowania na których skupia się P&G to:

zl Data & Analytics, które zmieniają zrozumienie i ak-
tywizację konsumenta (Big Data, Artifitial Intelligen-
ce, MachineLearning),

zl Consumer Facing Solutions (włącznie z tzw. Direct 
to Consumer), aby lepiej diagnozować i adresować po-
trzeby konsumenckie (Chatbots, Virtual Reality, Arti-
ficial Intelligence),

zl Customer Collaboration (Artificial Intelligence),
zl Organization productivity, aby jak najskuteczniej 

uwolnić potencjał zasobów ludzkich (IoT, Automation).

Grupa Pietrucha to nwoczesne polskie przedsiębior-
stwo z ponad 55-letnią historią, specjalizujące się 
w wytwarzaniu i dystrybucji najwyższej klasy inno-
wacyjnych profili z tworzyw sztucznych o szerokim 
zastosowaniu w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. 
Ofertę grodzic winylowych i kompozytowych oraz 
specjalistycznych georusztów o sztywnych węzłach, 
uzupełniają mobilne systemy zabezpieczeń przeciw-
powodziowych.

Produkty oferowane przez Grupę Pietrucha są wy-
korzystywane w projektach infrastrukturalnych na 
pięciu kontynentach, szczególnie w regionach wraż-
liwych na wpływ globalnych zmian klimatycznych.

Grupa Pietrucha wspólnie z zespołem Startup Spark, 
poszukuje startupów:

zl działających w branży budowlanej, w szczególno-
ści w obszarze związanym z inżynierią lądową i wod-
ną, hydrotechniką oraz małą architekturą,

zl działających w branżach pokrewnych np. firm 
projektowych lub oferujących rozwiązania związane 
z geomonitoringiem, monitoringiem zanieczyszczeń, 
monitoringiem inwestycji/obiektów z powietrza, 
oprogramowaniem wspomagającym proces projek-
towania obiektów budowlanych, produkcją nowocze-
snych ultralekkich, ultrawytrzymałych materiałów 
lub materiałów przewodzących, czujników, czytni-
ków danych itp.,

zl oferujących produkty/usługi optymalizujące procesy 
wewnętrzne, w szczególności związane z produkcją, ma-
gazynowaniem, transportem i logistyką, zarządzaniem,

zl oferujących produkty/usługi pozwalające na znacz-
ne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Grupę.

PwC jest jedną z najwięk-
szych na świecie firm świad-
czących profesjonalne usłu-
gi doradcze. Celem firmy 
jest budowanie społecznego 
zaufania i rozwiązywanie 
kluczowych problemów 

współczesnego świata. PwC działa w 158 krajach, obec-

nie zatrudniając ponad 250 tys. osób, które dostarczają 
klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradz-
twa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. 
W Polsce obecni od 1990 roku, a w biurach PwC w 8 
miastach pracuje ponad 4 700 osób.

W ramach partnerstwa z akceleratorem Startup 
Spark 2.0, PwC zaprasza do współpracy startupy przede 
wszystkim z obszarów takich jak:

zl Data Analytics,
zl GeoAnalytics,
zl cyberbezpieczeństwo,
zl automatyzacja procesów 

biznesowych (Robotic Pro-
cess Automation),

zl rozwiązania informatycz-
ne w usługach doradztwa 
podatkowego i księgowego 
oraz audytu.

PwC od startupów ocze-
kuje pewnego poziomu za-
awansowania, obecności na 
rynku i posiadania gotowe-
go produktu. Szuka innowa-
cyjnych przedsiębiorców, 
którzy będą partnerami biz-
nesowymi PwC, firm, z któ-
rymi wspólnie będzie rozwi-
jać produkty i usługi. Dzięki 
globalnej sieci relacji PwC 
może zapewnić startupom 
narzędzia do skalowania, 
podbijania rynków na całym 
świecie, a także współpracę 
z największymi graczami.

Mosty Łódź S.A. to łódzka firma, która działa na polskim 
rynku przede wszystkim jako generalny wykonaw-
ca w sektorze projektów infrastrukturalnych. Przed-
siębiorstwo realizuje projekty związane z budową 
autostrad, dróg ekspresowych i kolei. Specjalizuje się 
w nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach, które 

umożliwiają prowadzenie budów w skomplikowanych 
warunkach miejskich przy zachowaniu ciągłości ru-
chu, czego przykładem może być realizacja przebudowy 
trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód w Łodzi

Do Spark 2.0 zapraszamy firmy tworzące rozwiąza-
nia z zakresu:

zl inteligentnych konstrukcji,
zl automatyzacji i autonomizacji produkcji,
zl procesu budowy,
zl innowacyjnych materiałów,
zl Smart Building/Smart Home.
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WDX S.A. to polski lider rynku branży logistyki ma-
gazynowej obecny od ponad 20 lat na rynku. Produ-
cent kompleksowych systemów magazynowych obej-
mujących regały, przenośniki transportowe, systemy 
automatyki magazynowej, wózki wewnątrzregałowe, 
automatyczne magazyny, windy, systemy automatycz-
nego załadunku Q Loader oraz kompleksowe usługi 
dostawy i serwisu wózków widłowych.

Strategia rozwoju firmy oparta jest o implementację 
nowoczesnych technologii zarówno we własnych ob-
szarach produkcyjnych pozwalających na osiąganie 

zwiększonej wydajności, jak i w obszarach innowa-
cyjnych produktów proponowanych  klientom. Indu-
stry 4.0 jest to kierunek rozwoju firmy i jej produktów. 
WDX S.A. posiada dział badawczo-rozwojowy zatrud-
niający specjalistów z różnych dziedzin inżynierii 
i nauki. Współpracuje z uczelniami oraz placówkami 
badawczymi.

Od 2018 roku firma jest inwestorem Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Planowana wartość inwesty-
cji w najbliższych latach to 60 milionów złotych. W ob-
szarze innowacyjnych rozwiązań obejmujących cały 
łańcuch dostaw, WDX S.A szeroko współpracuje z firmą 
ESA Logistika z grupy Hitachi Transport System.

W ramach programu akceleracyjnego Spark 2.0, WDX 
S.A. i ESA Logistika poszukują projektów i nowoczesnych 
technologii w obszarach pełnego łańcucha dostaw.

Robert Bosch to 
jeden z najwięk-
szych na świecie 

dostawców technologii i usług. Działa w czterech sekto-
rach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer 
Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące 
przedsiębiorstwo IoT, oferuje innowacyjne rozwiązania 
dla inteligentnych domów (Smart Homes), inteligentnych 
miast (Smart Cities) oraz zintegrowanej w sieci mobilno-
ści i zintegrowanego przemysłu. Wykorzystując swoje 
doświadczenie w technologii sensorów, oprogramowania 
i usług, a także własną chmurę obliczeniową, Bosch ofe-
ruje swoim klientom zintegrowane rozwiązania z jednego 
źródła. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają 
jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowni-
ków. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”.

Do współpracy z firmą zapraszamy startupy:
zl z branży budowlanej, łączące rozwiązania z zakre-

su inteligentnego zarządzania budynkami na etapie 
budowy jak i na etapie utrzymania,

zl zajmujące się poszukiwaniem rozwiązań w zakre-
sie analityki obrazu,

zl oferujące narzędzia do optymalizacji procesów we-
wnętrznych, związanych z obsługą sprzedażową oraz 
posprzedażową, logistyką, procesami ofertowania,

zl oferujące produkty/usługi pozwalające na znacz-
ne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez spółkę 
Bosch,

zl usprawniające współpracę z siecią partnerską, łączą-
cymi produkty, pozwalające na proaktywne sterowanie 
serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym,

zl tworzące rozwiązania z zakresu Factory of the Future.

Podczas podpisywania umowy le-
asingu nikt nie planuje jej zakończe-
nia przed czasem. Bywają jednak 
sytuacje, że staje się to konieczne. 
Trzeba pamiętać, że zakończenie le-
asingu może pociągnąć za sobą do-
datkowe koszty oraz konsekwencje 
prawno-podatkowe.

– Przedsiębiorcy rozważający 
zawarcie umowy leasingu czę-
sto pytają, czy i ewentualnie jak 
będą mogli skrócić umowę leasin-
gu operacyjnego i jakie to może 
rodzić konsekwencje. Okazuje 
się, że praktyczne możliwości za-
kończenia umowy leasingu przez 
leasingobiorcę przed upływem 
jej pierwotnego terminu są bar-
dzo ograniczone – wyjaśnia Jacek 
Ulowski, dyrektor łódzkiego od-
działu firmy GO-Leasing.

Skąd te ograniczenia? Z dwóch powodów. Po pierw-
sze, umowy leasingu operacyjnego zazwyczaj nie 
przewidują możliwości wypowiedzenia umowy przez 
leasingobiorcę, dając jednak w szczególnych okolicz-
nościach takie uprawnienia leasingodawcy. Oznacza 
to ni mniej, ni więcej jak tylko tyle, że wcześniejsze za-
kończenie umowy z inicjatywy leasingobiorcy wyma-
gać będzie zgody leasingodawcy i zapewne też wiązać 
się będzie z dodatkowymi opłatami zgodnie z tabelą 
opłat i prowizji.

Drugi powód jest bezpośrednio związany z przepisa-
mi podatkowymi. Decydując się na zakończenie umowy 
leasingu przed upływem minimalnego okresu na jaki 
może zostać zawarta umowa leasingu operacyjnego, 
stwarzamy istotne ryzyko podatkowe. Dlaczego?

– Leasing operacyjny daje możliwości zaliczenia 
w koszty podatkowe wszystkich ponoszonych opłat 
wynikających z umowy, łącznie z czynszem inicjal-
nym czyli opłatą wstępną leasingową. Jednak, aby 
umowa leasingu została uznana za umowę leasingu 
operacyjnego musi przede wszystkim być zawarta 
na co najmniej okres równy 40 procent normatyw-
nego okresu amortyzacji przedmiotu (w przypadku 
samochodów osobowych minimalny okres leasingu 
wynosi 2 lata, zaś w przypadku innych przedmiotów 
może być nawet dłuższy). W przypadku umowy le-
asingu, która zakończyła się wcześniej fiskus może 
zakwestionować zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów opłat poniesionych w czasie trwania 

Jak zakończyć umowę leasingu
Twoją firmę dopadł kryzys i chciałbyś zakończyć umowę leasingu przed 
terminem? A może trafiła ci się okazja wyjazdu za granicę na dobrze 
płatny kontrakt? Jak i czy w ogóle można zerwać umowę leasingu?

umowy leasingu – podkreśla Ja-
cek Ulowski.

Jak zatem radzić sobie w przypad-
ku, kiedy leasingobiorca zmuszony 
jest szukać możliwości uwolnienia 
się od zobowiązań wynikających 
z umowy leasingu? W tym przypad-
ku możemy spróbować skorzystać 
z dwóch propozycji.

Pierwszym popularnym sposo-
bem jest znalezienie przedsiębiorcy 
zainteresowanego przejęciem umo-
wy leasingu użytkowanego przed-
miotu (tzw. cesja umowy leasingu). 
Dla takiego przejęcia umowy przez 
podmiot trzeci niezbędne jest uzy-
skanie zgody leasingodawcy oraz 
uiszczenie odpowiedniej opłaty. 
Zgoda taka może zostać uzależnio-
na od zbadania zdolności leasingo-

wej potencjalnego przejmującego. Zdarzyć się też może, 
że leasingodawca wymagać będzie spełnienia dodatko-
wych warunków (dodatkowe zabezpieczenia lub zmia-
na warunków umowy leasingu). Ważne jest, że w przy-
padku cesji leasingu fiskus nie zakwestionuje zaliczenia 
w koszty podatkowe opłat leasingowych wcześniej po-
niesionych przez leasingobiorcę, przekazującego umo-
wę. I to bez względu na to, w którym momencie trwania 
umowy taka cesja ma miejsce.

Drugim sposobem jest podnajem przedmiotu leasin-
gu. W takim przypadku umowa leasingu nie ulega 
rozwiązaniu, jednak leasingobiorca może uzyskać do-
datkowe wpływy z tytułu najmu przedmiotu, które 
pozwolą mu dalej opłacać raty leasingu. Oczywiście na 
podnajem przedmiotu leasingu leasingobiorca musi 
uprzednio uzyskać zgodę firmy leasingowej, a często do-
datkowo też uiścić opłatę.

Od indywidualnej sytuacji leasingobiorcy zależy 
zatem to, które rozwiązanie okaże się najlepsze. Jeśli 
musimy podjąć najlepszą decyzję, trzeba rzetelnie 
przeanalizować plusy i minusy każdego z nich. l

facebook.com/go4leasing2biz
tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/
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tkania, raporty i telekonferencje. Efektem tej współpracy jest 
to, co lubimy najbardziej: przygotowanie wartościowych tre-
ści, które wzbudzą zainteresowanie grup docelowych klienta, 
aktywne wsparcie dla jego działań reklamowych, skuteczne 
i zróżnicowane kampanie zorientowane na mierzalne efekty. 
Zarządzamy informacją na każdym etapie procesu komuni-
kacyjnego, budując świadomość i pożądany wizerunek marki 
wśród precyzyjnie dobranych grup odbiorców.

Jaka jest według Pana przyszłość PR-u?
Dawniej klienci postrzegali komunikację przede wszyst-
kim jako relacje z mediami, dopytując o gwarantowaną 
liczbę publikacji. Dziś pytają o con-
tent marketing, SEO, social media 
relations czy niestandardowe akcje 
promocyjne. Dla osób z branży to nie 
jest zaskoczeniem, dlatego również 
nasza agencja od dawna realizuje 
takie działania. Usługi PR mają się 
dobrze i nie powinny być trakto-
wane jak działania konkurencyjne 
choćby wobec content marketingu. 
Te działania stają się coraz bardziej komplementarne, prze-
nikają się wzajemnie i uzupełniają. Na przykład treść opu-
blikowana przez daną markę na firmowym blogu dotrze do 
większej liczby odbiorców, jeśli sama marka jest już znana 
i rozpoznawalna – tu z pomocą przychodzą działania PR.

Z jakimi mitami dotyczącymi public relations styka się 
Pan najczęściej?
Małe i średnie firmy często uważają, że usługi PR są dla du-
żych przedsiębiorstw – jakby dbałość o reputację i rozpozna-
walność ich nie dotyczyły. Kompleksowe i szerokie działania 
wizerunkowe i komunikacyjne ułatwiają realizację planów 
biznesowych i rozwijanie firmy. Zwłaszcza dzięki social me-
dia małe firmy mogą kreować swój wizerunek i zdobywać 
nowych, lojalnych klientów. Kolejnym, często powtarzanym 
mitem, jest stwierdzenie, że PR od razu musi przekładać się 
na wzrost sprzedaży, albo że to tylko marketing szeptany, 
generowanie sztucznych treści i ocen. Takie opinie to brak 
wiedzy i niezrozumienie zagadnienia. Uważam, że agencje 
komunikacyjne i PR powinny wziąć na siebie ciężar eduka-
cji klientów i wyjaśniania znaczenia i roli public relations. 
Zintegrowanej komunikacji nie da się prowadzić szukając 
wsparcia agencji od czasu do czasu. Prawdziwy PR to budo-
wanie długofalowych relacji.

Branża PR, czy też szeroko pojętej komunikacji, jest 
bardzo konkurencyjna. Nie ma Pan poczucia, że rynek 
jest już mocno nasycony?
To prawda, rynek jest nasycony, ale nie uważam, żeby było 
to zjawisko negatywne. Więcej ofert to wymarzona sytuacja 
dla klienta, który może przebierać, porównywać i anali-
zować. Z drugiej strony, jeśli jedynym kryterium wyboru 
agencji jest niska cena świadczonych usług, to obawiam się 
o jakość tych działań, zwłaszcza jeśli w świadomości klienta 
zaszczepione zostało przekonanie, że efekt działań PR będzie 
widoczny od razu, albo że PR to tylko pisanie i wysyłanie 
tekstów. Zmiana tych zapatrywań jest bardzo trudna i czę-
sto zniechęca firmę do podjęcia współpracy z nową agencją 

Jak w każdej innej dziedzinie 
najtrudniej jest zacząć, 
ale kiedy wykonasz ten 

pierwszy krok, zaczynasz 
dostrzegać efekty

komunikacyjną, bo sama usługa kojarzy się już klientowi 
negatywnie.

Skoro jesteśmy już przy edukacji klientów, czy często 
zdarza się, że zgłaszają się do Pana firmy, które nigdy 
wcześniej nie prowadziły podobnych działań, ale doszły 
do wniosku, że warto zainwestować w PR?
Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z korzyści płynących 
ze wsparcia profesjonalnej agencji komunikacyjnej. Ktoś, 
kto jeszcze 2-3 lata temu deklarował kompletny brak zain-
teresowania tymi tematami, teraz – choćby ze względu na 
konkurencję w swojej branży – jest bardziej otwarty na 

współpracę. Powiedziałbym, że więk-
szość klientów wie, na jakim efekcie im 
zależy – czy jest to wypromowanie ak-
cji, produktu, czy też budowa eksperc-
kiego wizerunku. Zadaniem agencji 
jest zaproponowanie takich narzędzi 
i rozwiązań z zakresu PR i marketingu, 
które będą najskuteczniejsze i umożli-
wią osiągnięcie tego efektu. Jak w każ-
dej innej dziedzinie najtrudniej jest 

zacząć, ale kiedy wykonasz ten pierwszy krok, zaczynasz 
dostrzegać efekty. Doświadczona agencja sprawnie przepro-
wadzi klienta przez ten proces.

Nowi klienci wymagają więcej uwagi?
I tak i nie. Wyjaśnienie specyfiki naszej pracy komuś, kto ni-
gdy wcześniej nie miał do czynienia z agencją PR zajmuje czas. 
Z drugiej strony – z nowym klientem od razu jesteśmy w sta-
nie wypracować dobre wzorce i zasady współpracy. Osobi-
ście zdecydowanie bardziej wolę prowadzić długie rozmowy 
z kimś, kto potrafi słuchać i ma odrobinę zaufania do poten-
cjalnego partnera biznesowego, niż spierać się z kimś, kto wie 
najlepiej, jak powinniśmy wykonywać swoją pracę.

Co jest według Pana najważniejsze w prowadzeniu 
biznesu?
Posiadanie wizji i celu, do którego konsekwentnie zmierzamy. 
Jeżeli nie mamy określonego celu, czy w życiu zawodowym, 
czy prywatnym, to tak naprawdę zdajemy się na okoliczności, 
czynniki zewnętrzne, na które często nie mamy wpływu. l

LIFE IN. Łódzkie: Po co na świecie są agencje PR?
Łukasz Osiński: Jedną z moich ulubionych odpowiedzi 
na to pytanie jest cytat Stuarta Hendersona: „Prowadze-
nie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziew-
czyny po ciemku. Nikt, poza nami nie wie, co robimy”. Po-
dobnie jest z prowadzeniem komunikacji i budowaniem 
wizerunku – bez odpowiedniego przygotowania nie jest 
to takie proste jak może się wydawać. Po to właśnie jest 
Tower Group Communications i nasi specjaliści. Mam to 
szczęście, że w agencji pracują ludzie doświadczeni i kom-
petentni, którzy potrafią przewidywać konsekwencje po-
dejmowanych działań.

O PR-owcach mówi się: magicy od wizerunku, a czym 
właściwe zajmuje się agencja public relations?
To nie czarodziejskie sztuczki, ale twórczy mix doświad-
czenia, specjalistycznej wiedzy i kreatywności. Zaczyna-
liśmy od działań z zakresu public relations, rozszerzając 
– w odpowiedzi na oczekiwania klientów – nasze kompe-
tencje na przykład o marketing internetowy czy marke-
ting analityczny. Wszystko po to, by kompleksowo obsłu-
giwać całość procesów komunikacyjnych firm, które nam 
zaufały i wszechstronnie zarządzać ich wizerunkiem. 
Dlatego opisując siebie używamy określenia „agencja zin-
tegrowanej komunikacji specjalistycznej” czy branżowe-
go „agencja 360˚”.

Swoją siedzibę macie w Łodzi, a nie w warszawskim 
Mordorze, ma to wpływ na jakość obsługi firm z innych 
części Polski?
Żadnego. W dobie globalizacji i cyfrowej komunikacji dzia-
łalność taką, jak nasza, można prowadzić z dowolnego miej-
sca. Powiem więcej – centralne położenie Łodzi staje się atu-
tem, bo stąd mamy tak samo blisko do klienta w Poznaniu, 
Wrocławiu czy Warszawie. Kluczowe i tak jest poznanie jego 
potrzeb i określenie warunków współpracy – wówczas odle-
głość staje się sprawą drugorzędną. Z Łodzi z powodzeniem 
prowadzimy projekty krajowe i wspieramy międzynarodo-
wą komunikację dla niektórych z naszych klientów. Poza 
tym jesteśmy lokalnymi patriotami i kibicujemy wszystkim 
przedsięwzięciom, które stąd wyruszają na podbój świata. 
Łatwiej nam uchwycić i oddać w naszej komunikacji ducha 
takich koncepcji jak OFF Piotrkowska Center – kultowego 
miejsca nie tylko dla łodzian, czy projektu „Przepis na Roz-
wój”, służącego podniesieniu konkurencyjności firm z sekto-
ra MŚP z terenu województwa łódzkiego.

Przychodzi do Was klient i…?
Jeśli decydujemy się nawiązać współpracę kluczowe etapy 
pozostają niezmienne: poznanie potrzeb, audyt, spotkanie 
robocze i szkolenie, stworzenie planu komunikacji, jego 
wdrożenie, monitoring i modyfikacja. Klient trafia pod opiekę 
dedykowanego konsultanta, a standardem są regularnie spo-

O klientach, którzy lepiej wiedzą, jak kreować swój wizerunek, o mitach 
w public relations i o przyszłości PR rozmawiamy z Łukaszem Osińskim, 
szefem łódzkiej agencji komunikacji PR, Tower Group Communications.

Czas 
na wyjście 

z szafy, czyli po 
co nam PR?
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Inwestycja w kadry to ważny element w strategii roz-
woju współczesnej firmy. Kto o tym zapomina, ten traci 
podwójnie, bo brak wzrostu to nie tylko mniejsze zyski, 
ale i utrata kapitału w postaci doświadczonych pracow-
ników. Wzrost kompetencji zatrudnionych osób szybko 
przekłada się na jakość wykonywanej pracy i jej efektyw-
ność, a tym samym na wyższy dochód przedsiębiorstwa.

Pracownik, w którego pracodawca inwestuje, zapew-
niając mu możliwość uczestniczenia w szkoleniach, kur-
sach czy warsztatach, czuje się zauważony i doceniony, 
a równocześnie znacznie bardziej utożsamia się z firmą. 
Staje się jej integralną częścią – ma poczucie przynależ-
ności do przedsiębiorstwa, które współtworzy i które 
potrzebuje jego zdolności, umiejętności i doświadczenia.

Dla pracowników udział w szkoleniach to możliwość 
spełnienia zawodowych ambicji, samorealizacji i budo-
wania ścieżki rozwoju zawodowego. Szkolenia, kursy 
i studia podyplomowe mogą też pełnić ważną funkcję 
motywacyjną – stać się formą nagrody za dobrą pracę 
i sposobem na wyróżnienie przez pracodawcę.

Skąd wziąć środki?
Niestety często okazuje się, że na profesjonalne szkolenia, 
kursy zawodowe, usługi doradcze czy studia podyplo-

Zainwestuj w pracownika, 
skorzystaj z „Przepisu na Rozwój”

Dlaczego warto nieustannie inwestować w rozwój pracowników? Bo firma to ludzie, 
a ich kapitał intelektualny jest jedną z jej największych wartości. Jeśli nadal nie zdajemy 

sobie z tego sprawy, wkrótce rynek pracownika boleśnie mam to uświadomi.

mowe po prostu brakuje w firmie środków. Warto więc 
ich poszukać. I tu z pomocą przychodzi projekt „Przepis 
na Rozwój”, realizowany przez HRP Group we współpra-
cy z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą 
Firm Szkoleniowych oraz Fenix Poland. – Dzięki nasze-
mu ponad 14-letniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu 
dofinansowania w obszarze zasobów ludzkich, dyspo-
nujemy łącznie rekordową kwotą 60 milionów złotych, 

Muszą to być szkolenia znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych. 
To centralna baza prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Można w niej wybierać spośród ponad 31 
tysięcy pozycji. Bardzo dużą popularnością cieszą się kursy na 
prawo jazdy kategorii C, czyli samochody ciężarowe, profesjonalną 
obsługę klienta, efektywną sprzedaż czy językowe. Zainteresowanie 
wzbudzają także te mniej popularne, jak tatuaż artystyczny, szkolenia 
dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, czyli 
dronów, projektowanie systemów fotowoltaicznych czy druk 3D. 
Niezależnie od tego, jak specjalistyczna sługa rozwojowa potrzebna 
jest przedsiębiorcy, warto jej szukać w firmach zrzeszonych w PIFS 
i posiadających certyfikat SUS 2.0.

z jakich szkoleń można skorzystać
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przeznaczoną na usługi rozwojowe. Środki pozyskali-
śmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – tłu-
maczy Jakub Kobyliński, dyrektor zarządzajacy w HRP. 
– Trafiają one do przedsiębiorców w postaci bonów roz-
wojowych: krótko i długoterminowych. Za ich pomocą 
można sfinansować do 80 procent kosztów kursów, szko-
leń, studiów podyplomowych bądź doradztwa, coachin-
gu czy mentoringu dla pracowników. To przedsiębiorca 
decyduje, jaką usługę wykupi, które ze szkoleń będzie 
najbardziej korzystne dla rozwoju jego przedsiębior-
stwa i przyniesie najwięcej korzyści jego pracownikom. 
Jedynym warunkiem skorzystania z kursu lub szkole-
nia jest jego obecność w Bazie Usług Rozwojowych, a że 
wybierać można spośród ponad 31 tysięcy pozycji, bez 
trudu dopasuje właściwą usługę do własnych potrzeb.

Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych
Co musi zrobić przedsiębiorca, by wziąć udział w pro-
jekcie? Zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych 
i platformie „Przepis na Rozwój”. Dla średniego przed-
siębiorstwa kilka kliknięć i wypełnionych rubryk 
otwiera drogę do pozyskania nawet 600 tysięcy złotych 
(na małe przedsiębiorstwa czeka 240 tysięcy złotych, 
a na mikroprzedsiębiorstwa – 72 tysiące złotych). Druga 
edycja projektu to nowe, dodatkowe limity: 360 tysięcy 
złotych dla średniego przedsiębiorstwa i 72 tysiące dla 
miko i małego przedsiębiorstwa. To szansa dla tych firm, 
które osiągnęły już próg wsparcia przysługującego im 
w pierwszej edycji projektu, a nadal chcą zadbać o roz-
wój swoich pracowników. Oczywiście w naborze w ra-
mach „Przepisu na Rozwój 2” mogą również wziąć udział 
przedsiębiorstwa, które nie uczestniczyły jeszcze w pro-
jekcie. Wniosek składa się elektronicznie, określając sta-
tus przedsiębiorcy, kryteria preferencyjne, rodzaj pomo-
cy i liczbę bonów (wielkość oczekiwanego wsparcia).

Niezbędna jest weryfikacja
– Weryfikacja wniosku następuje w ciągu pięciu dni 
roboczych, a w wyniku jej pozytywnego zakończenia 
przedsiębiorca 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 tylko wybrać rodzaj kursu lub 
szkolenia i cieszyć się z nowo zdobytej wiedzy i umie-
jętności – wyjaśnia Konrad Jaszczyński, prezes zarzą-
du HRP Group. – Doskonale rozumiemy biznes i jego 
potrzeby. Największy unijny projekt dotyczący szkoleń 
realizujemy w partnerstwie przedsiębiorców i orga-
nizacji ich zrzeszających. To współdziałanie przynosi 
wymierne efekty. Prawie 490 tys. bonów z pierwszej 
edycji już zostało rozdanych. W drugiej, rozpoczętej 
w listopadzie ubiegłego roku, 100 tys. bonów krótkoter-
minowych dostępnych w pierwszym naborze rozeszło 
się w ciągu kilku tygodni. Przedsiębiorców zachęca for-
muła programu, w której sami wybierają temat, formę 
i długość szkoleń. Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy 
mogą otrzymać bony dokładając na ogół 20 proc. warto-
ści szkolenia, średnie przedsiębiorstwa dopłacają 30 lub 
50 proc., a w szczególnych przypadkach mogą ten wkład 
ograniczyć także do 20 procent.

Cykliczne nabory
Aplikować o środki można wielokrotnie, w ramach 
limitów określonych dla obu edycji programu. Limity 
sumują się, więc jeśli skorzystamy z „Przepisu na Roz-
wój 1” i „Przepisu na Rozwój 2”, kwota przeznaczona 
na rozwój i wzrost kwalifikacji dla jednego pracowni-
ka wyniesie 14 400zł.

– Oferowane przez nas bony rozwojowe stanowią 
więc olbrzymie wsparcie w systemie szkoleniowym 
czy motywacyjnym. Dodatkowo, szybko okazuje się, 
że procedura pozyskania środków nie jest tak skom-
plikowana, jak mogłoby się wydawać. Naprawdę war-
to skorzystać – podkreśla Jakub Kobyliński.

W 2019 roku nabory ogłaszane będą cyklicznie, raz 
w miesiącu. Zwykle rozpoczynają się koło 20 dnia mie-
siąca. W naborach można ubiegać się o bony krótko-
terminowe i długoterminowe. Te pierwsze większość 
przedsiębiorców przeznacza na dofinansowanie kursów 
i szkoleń zawodowych dla pracowników bądź usługi do-
radcze, coaching czy mentoring, te drugie – na studia po-
dyplomowe lub dłuższe, specjalistyczne kursy. l

tyle przeznaczono na dofinansowanie szkoleń 
dla mikro, małych i średnich firm z województwa 
łódzkiego – 20 milionów przeznaczono na realizację 
pierwszej edycji projektu i 40 milionów na drugą.

ok. 60
milionów złotych

300 firm

4
podmioty

realizują projekt „Przepis na Rozwój” – firma HRP, 
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba 
Firm Szkoleniowych i firma Fenix Poland. Ta czwórka 
podpisała porozumienie o partnerstwie, dzięki czemu 
łatwiej udało się uzyskać środki na realizację projektu.

1 357 firm
firm skorzystało z dofinansowania od 
momentu startu projektu „Przepis na Rozwój”.

12 095
uczestników

wzięło udział w dotychczas 
przeprowadzonych szkoleniach.

488 498
bonów
rozdano dotychczas firmom z regionu 
łódzkiego, których pracownicy mogli 
skorzystać z dostępnych szkoleń.

14 400 złotych
dotacji na podniesienie kwalifikacji jednego 
pracownika może maksymalnie uzyskać właściciel 
firmy, biorąc udział w obu edycjach projektu. Dotacje 
przyznawane są w formie bonów rozwojowych.

ok. 31 000
rodzajów szkoleń

znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, 
która jest prowadzona przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Spośród tych 
szkoleń przedsiębiorcy mogą wybierać te, 
które są najlepsze dla nich i pracowników.

firm z branży szkoleniowej 
i rozwojowej zrzeszonych jest 
w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

2 898 szkoleń
szkoleń przeprowadzono dla 
wszystkich zainteresowanych, którzy 
skorzystali z dofinansowania.

20
listopada 2018 roku
wystartował pierwszy nabór 
do drugiej edycji.

do 80
procent dofinansowania

do szkolenia można dostać na 
wybrane usługi rozwojowe (szkolenia, 
doradztwo, coaching, studia 
podyplomowe itp.), w ramach tzw. 
bonów rozwojowych (szkoleniowych).

42
MILIONY ZŁOTYCH
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MILIONY ZŁOTYCH

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 1 000 mikro/małych/
średnich przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną 
na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano, iż 1 500 uczest-
ników będą stanowić osoby po 50 roku życia oraz 2 000 – osoby 
z niskimi kwalifikacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na firmę: mikro-
przedsiębiorstwo – 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 kwalifikacjami.
Limity wsparcia wynoszą: 7.200 zł na osobę; na firmę: mikroprzed-
siębiorstwo i małe przedsiębiorstwo – 72.000 zł, średnie przedsię-
biorstwo – 360.000 zł.
Wartość projektu: 22 853 933,08 zł
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LIFE IN. Łódzkie: Piłkarz, gitarzysta basowy, miłośnik 
kultury ukraińskiej, doradca podatkowy, przedsiębiorca 
– jest Pan człowiekiem wielu pasji i zainteresowań…
Witold Zapędowski: To prawda, zainteresowań mam wie-
le, ale w związku z tym życie mam ciekawe. Poza tym jak coś 
robię, to robię to z pasją.

Najpierw była miłość do piłki nożnej, ale szybko przeszła...

A skąd, nigdy nie przeszła, pojawiła się nowa. Kiedy mia-
łem piętnaście lat pokochałem muzykę. Dziś żartuję, że 
to było jakby mnie piorun AC/DC trafił. W liceum pozna-
łem Przemka Stangierskiego, to mój najbliższy przyjaciel 
i wspólnik. Ma za sobą doświadczenie w pracy dla takich 
gigantów biznesowych, jak AT Kearney. Wspólnie stwo-
rzyliśmy zespół Klaatu i zaczęliśmy życie rockandrol-
lowców. To był szalony czas. Mieliśmy po kilkanaście lat, 

W przeszłości piłkarz i rockandrollowiec. Dziś akcjonariusz centrum 
księgowo-podatkowego, jednego z największych i najnowocześniejszych 

w Polsce – Witold Zapędowski, założyciel i prezes spółki CeDePe.

hardrockowe

biuro 
podatkowe

Najbardziej 

My mamy takich fachowców. Dzięki nim mamy również 
znakomitych klientów. Technologie mogą pomóc specjali-
stom, ale ich nie zastąpią.

Zdradzi Pan komu prowadzi księgowość i doradztwo 
podatkowe? To duże firmy czy małe?
Każdy może skorzystać z naszych usług więc są to firmy 
duże i małe. Nie będę wymieniał ich nazw, bo zajęłoby 
nam to za dużo czasu. Powiem tylko, że w ciągu 25 lat 
działalności zaufało nam ponad dwa tysiące firm repre-
zentujących różne branże. Są to spółki polskie i zagra-
niczne. Realizowaliśmy i realizujemy usługi dla takich 
gigantów jak Giełda Papierów Wartościowych, linie 
lotnicze Centralwings czy Enter Air, współpracowali-
śmy przy budowie Stadionu Narodowego, z czego jestem 
bardzo dumny, doradzamy i realizujemy usługi najwięk-
szym firmom z branży rolniczej.

Benjamin Franklin miał kiedyś powiedzieć, że w życiu 
pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Jeżeli 
chodzi o pierwsze, to trudno z tym dyskutować, a jak jest 
z podatkami? Można ich uniknąć?
Nie! Unikać podatków nie radzę, bo to może się źle skoń-
czyć, ale zawsze można płacić je mniejsze. Nie żyjemy 
przecież w średniowieczu, nie mamy dyktatury i nikt od 
nas nie oczekuje, że bez gadania będziemy płacić podatko-
wą daninę. Obowiązujące prawo nakazuje płacić podatki, 
ale daje też podatnikowi możliwości skorzystania z do-
stępnych ulg i innych, zgodnych z przepisami, rozwiązań. 
Bo przecież chodzi o to, żeby fiskus dostał to, co mu się na-
leży, a przedsiębiorca miał wystarczająco dużo środków 
na prowadzenie i rozwój firmy.
W tym roku minie trzydzieści lat od transformacji poli-
tycznej i gospodarczej Polski. Ja na rynku księgowo-podat-
kowym działam od dwudziestu pięciu. Widzę, jak w tym 
czasie dużo się zmieniło na korzyść w naszym systemie 
podatkowym. Zmieniła się też mentalność wszystkich, 
którzy podatki płacą.

Wróćmy jeszcze do piłki nożnej, wciąż Pan gra?
Gram w futsal. Mamy drużynę oldbojów i okazjonalnie 
lubimy sobie zagrać. Dlaczego Pan pyta?

Pytam o futbol, bo to główny powód tego, że przed 
kilkoma laty zainteresował się Pan inwestycjami na 
Ukrainie – otworzył Pan biuro we Lwowie i planuje 
kolejne w Kijowie…
To prawda, pojechaliśmy kiedyś do Łucka na imprezę pił-
karską. To był mój pierwszy kontakt z tym krajem. Póź-
niej byłem tam kilka razy prywatnie, a biuro otworzyłem 
w 2008 roku. Jeden z moich polskich klientów zaczął na 

Każdy może skorzystać z naszych 
usług. W ciągu 25 lat działalności 

zaufało nam ponad dwa tysiące firm 
reprezentujących różne branże

wiele chęci i sporo talentu. Rozpierała nas energia i chęć 
tworzenia. Tamten czas mocno wpłynął na nasze później-
sze życie.

Zagraliście setki koncertów, nagraliście dwie płyty, jedną 
nawet z Kubą Wojewódzkim...
To było w 2003 roku. Wtedy zespół już nie istniał, a każ-
dy z nas zajęty był własnymi sprawami. Nie myśleliśmy 
o występach, ale wciąż kochaliśmy muzykę. Kuba zagrał 
z nami na perkusji. On nas zawsze wspierał i promował.

Jakim cudem biegający po scenie muzyk rockowy, 
z długimi włosami zostaje doradcą podatkowym?
Przez przypadek. Skończyłem ekonomię na Uniwersytecie 
Łódzkim, a koleżanki z roku namówiły mnie na specjali-
zację z rachunkowości. Po studiach i zakończonej karierze 
muzyka stanąłem przed nie lada wyzwaniem, musiałem 
poszukać nowego sposobu na życie. Był rok 1993, właśnie 
wprowadzono rozliczenie VAT dla przedsiębiorców. Lu-
dzie nie wiedzieli jak to robić, nie było specjalistów, więc 
się tym zająłem. Rozniosło się, że rozliczam szybko i bez 
błędów. Od tamtej pory żartuję, że jestem najbardziej har-
drockowym biurem podatkowym w Polsce.

W każdym biznesie najważniejsze jest, żeby 
w odpowiednim czasie trafić w odpowiednią niszę…
Trzeba też mieć trochę szczęścia. Jednym z pierwszych 
moich klientów było Radio Manhattan dzisiejsza Eska. 
Zaufali mi, a ja nie zawiodłem. Po nich przyszli inni. 
Dziś CeDePe to firma, która działa na rynku od 25 lat, 
zatrudniamy kilkadziesiąt osób – księgowych i specja-
listów z dziedzin związanych z szeroko rozumianą ra-
chunkowością, współpracujemy z wieloma kancelariami 
prawnymi i specjalistycznymi firmami. Zaczynaliśmy 
w Łodzi, ale dziś mamy klientów w całej Polsce i za gra-
nicą. Myślę, że przyciągamy ich naszą kompletną usługą, 
profesjonalizmem, indywidualnym podejściem i ogrom-
nym doświadczeniem.

Pana firma to nie tylko biuro księgowe. Z wachlarza 
oferowanych usług, które uznałby Pan za najważniejsze?
Nie stawiałbym tego w ten sposób, bo wszystkie usługi, 
które świadczymy mają swoją wagę. Dla mnie najważ-
niejsze jest to, żeby klienci, którzy do nas trafiają mieli 
pewność, że znajdą tu pomoc w każdym temacie, który 
związany jest z prowadzeniem biznesu i dostaną odpo-
wiedź na każde pytanie, które ich nurtuje. Oczywiście 
główna nasza działalność to usługi księgowo-kadrowe 
i doradztwo podatkowe. Z tego jesteśmy znani, a klienci 
doceniają wysoką jakość świadczonych usług.

W księgowości na całym świecie wciąż najważniejsi są 
księgowi i segregatory w przepastnych szafach. Zmieni się 
to kiedyś i człowieka zastąpi księgowość elektroniczna?
Księgowość z natury jest konserwatywna i chyba dobrze, 
że tak się dzieje. Przecież za fakturą czy jakimkolwiek 
innym rachunkiem stoją konkretne pieniądze i trzeba je 
traktować w należyty sposób. Poza tym jest wiele skom-
plikowanych spraw księgowo-podatkowych, które wyma-
gają bezpośrednich konsultacji i rozmów z fachowcem. 
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Łódź, ul. Żeromskiego 53
tel: 42 664 68 00
Warszawa, ul. Burakowska 5/7
tel. 22 266 84 71, 22 266 84 70
Lwów, ul. Stryjska 22
tel. +38 032 224 46 82
cedepe.pl
sekretariat@cedepe.pl

Ukrainie inwestycję i potrzebował obsługi księgowej, 
która zna specyfikę rynku, ukraińskie przepisy podatko-
we i prawo. Udało mi się znaleźć wspólniczkę, którą jest 
Irina Kaczmarczyk i zaczęliśmy współpracę opartą na za-
ufaniu, szacunku i profesjonalizmie. Na początku wszyst-
ko było ustawione pod tego jednego klienta, ale później 
zaczęli się pojawiać kolejni. Teraz mamy także klientów 
z Ukrainy, którzy inwestują w Polsce. CeDePe Ukraina za-
trudnia obecnie 20 osób.

Ukraina to dobre miejsce do prowadzenia biznesu?
Jak mnie ktoś pyta czy warto tam inwestować, to zawsze 
odpowiadam, że warto, a nawet trzeba. Ukraina potrzebu-
je tych inwestycji. To kraj wielkich możliwości i szans. Ale 
przecież w żadnym biznesie nie ma pewnych inwestycji. 
Ani tu, ani tam.

Rozumiem, że Ukraina to dla Pana tylko miejsce do 
robienia biznesu?

Najważniejsze jest to, żeby klienci, którzy 
do nas trafiają mieli pewność, że znajdą 

tu pomoc w każdym temacie, który 
związany jest z prowadzeniem biznesu

Nie tylko. Ukraina jest jak kobieta – intryguje, przyciąga, 
fascynuje. To ogromny, świetnie położony kraj, który ma 
przed sobą wiele szans. Nasze kraje zaczynały transfor-
mację w tym samym czasie. Nam się udało, a im jeszcze 
nie. Podziwiają nas za to, co osiągnęliśmy. Oni jedną nogą 
wciąż stoją w postsowieckiej rzeczywistości, a drugą pró-
bują postawić w demokratycznej Europie. Niedawno ich 
parlament wypowiedział się za integracją z Unią Europej-
ską i NATO. Trzeba im w tym pomóc. Mentalnie jesteśmy 
przecież sobie najbliżsi. Więcej nas łączy niż dzieli. Ich 
jest czterdzieści pięć milionów, nas prawie czterdzieści 
i razem, gdybyśmy potrafili ze sobą współpracować, mo-
glibyśmy stanowić ogromny rynek i silną wspólnotę.
Ukraińcy od stuleci musieli walczyć o swoją niepodle-
głość. Życzę im, aby wreszcie mogli żyć w wolnym, nieza-
leżnym i demokratycznym kraju, bo na to zasługują. Od 
Polaków powinni zawsze otrzymywać pomoc i wsparcie, 
bo przecież lepiej mieć za sąsiadów przyjaciół niż wrogów. 
To powinno być szczególnym wyzwaniem dla naszego 
biznesu i polityków.

Oprócz Ukrainy inwestuje Pan w Warszawie. Biuro 1 to 
Pana adres w stolicy.
Biuro w Warszawie działa od 2002 roku i powstało po to, 
żebyśmy mogli lepiej obsługiwać naszych klientów, którzy 
mają siedziby w Warszawie, zarówno polskich jak i za-
granicznych. Oprócz usług księgowych prowadzimy tam 
również usługi sekretaryjne i prawne.

Ale nie myśli Pan o tym, żeby swój biznes wyprowadzić 
z Łodzi do Warszawy?
Absolutnie. Jestem łodzianinem, tutaj mieszka moja ro-
dzina, tu się wszystko zaczęło, co w moim życiu ma jakąś 
wartość. Kilka lat temu zainwestowałem we własny biu-
rowiec, kupiłem budynek, w którym przed wojną była 
łaźnia miejska, zrewitalizowałem go i unowocześniłem. 
Mam wielu klientów z Łodzi. Nie myślę o wyprowadzce, 
poza tym stąd jest wszędzie blisko. l

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka

Kto zostanie 
Łodzianinem Roku 2018?

Utytułowany lekkoatleta. Gwiazda 
sportu, jego specjalizacja to bieg na 
800 metrów. Uczestnik igrzysk olimpij-
skich, wielokrotny mistrz Polski oraz me-
dalista mistrzostw świata i Europy. 
Podczas Halowych Mistrzostwa Świa-
ta w Birmingham i Mistrzostw Europy 
w Berlinie w 2018 roku zdobył złote 

medale. Jeżeli ktoś go spyta o najważniejszą życiową maksymę, 
zazwyczaj słyszy: „Ciężko pracuj”.

Specjalista neurolog. Jest Konsul-
tantem Wojewódzkim w Dziedzinie 
Neurologii i członkiem Państwo-
wej Komisji Egzaminacyjnej, należy 
do Polskiego Towarzystwa Neurolo-
gicznego. Kieruje Regionalnym Cen-
trum Profilaktyki i Leczenia Udarów 
Mózgu w Wojewódzkim Wielospe-

cjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Koper-
nika w Łodzi. Jest inicjatorem wdrażania nowoczesnych metod 
leczenia udaru mózgu oraz organizacji opieki udarowej w Łodzi. 

Prezes Łódzkiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej. Na czele Zarządu 
ŁSSE stoi od kwietnia 2016 r. Za jego 
kadencji Strefa we współpracy z in-
westorami powołała Technikum Au-
tomatyki i Robotyki, powstał Startup 
Spark – akcelerator młodych techno-
logicznych firm, a także uruchomiona 

została Strefa RozwoYou – program wsparcia dla kształcenia 
kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Pełnił również 
funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych 
technologii, był także posłem i wiceprezydentem Łodzi. 

Producentka filmowa. Anglistka, 
od 1995 r. związana z łódzką firmą 
Opus Film, członkini Europejskiej 
Akademii Filmowej. Specjalizuje się 
w koprodukcjach międzynarodo-
wych, produkowała m.in. „Zimną 
wojna” – film nominowany w trzech 
kategoriach do tegorocznych Osca-

rów, jak również „Idę” Pawła Pawlikowskiego – pierwszą pol-
ską produkcję, która oprócz Europejskiej Nagrody Filmowej 
i nagrody BAFTA dostała Oscara za film nieanglojęzyczny.

Adam Kszczot

Dr n. med. Bożena Adamkiewicz

Marek Michalik
Ewa Puszczyńska

Założyciel i prezes Fundacji „Dom 
w Łodzi”. Jej życiowy priorytet to 
niesienie pomocy osieroconym, 
ciężko chorym i niepełnosprawnym 
dzieciom. Z jej inicjatywy powstał, 
jak dotąd jedyny w Polsce, Dom 
Dziecka dla Dzieci Chorych, w któ-
rym mieszkają ciężko i przewlekle 

chore lub niepełnosprawne dzieci, które wcześniej mieszkały 
w szpitalach lub w hospicjach. 

Jolanta Bobińska

Znamy finałową piątkę kandydatów do tytułu „Łodzianin 
Roku 2018”. Kapituła nominowała Bożenę Adamkiewicz, 
Jolantę Bobińską, Ewę Puszczyńską, Adama Kszczota i Marka 
Michalika. Każdy może oddać głos na jednego z kandydatów. 
Głosowanie trwa do 24 lutego. 

Plebiscyt organizowany jest od  1993  roku z  inicja-
tywy Radia Łódź. W 25-letniej historii, tytułem Ło-
dzianina Roku zostali wyróżnieni między innymi: 
politycy – były  premier i  prezes NBP Marek Belka, 
były  minister pracy i  prezydent Łodzi Jerzy Kro-
piwnicki, jeden z  przywódców powstania w  getcie 
warszawskim Marek Edelman, aktor i  reżyser Jan 
Machulski, sportowcy – koszykarz Marcin Gortat, 
tenisista Jerzy Janowicz i  trener Andrzej Niemczyk, 
wybitny kardiochirurg dziecięcy Jacek Moll, produ-
cent filmowy Piotr Dzięcioł. W ubiegłym roku laure-
atką plebiscytu została Ewa Pilawska, dyrektor Te-
atru Powszechnego w Łodzi. 

Nazwisko laureata poznamy podcza Gali Finałowej, 
która odbędzie się 2 marca w Muzeum Miasta Łodzi.

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Głosowanie trwa do 24 lutego, na stronie internetowej 
www.lodzianinroku.pl lub wysyłając SMS pod numer 

71601 (1,23 zł z VAT) z wiadomością tekstową o treści PLEBI-
SCYT.nazwisko-wybranej-osoby, wielką literą, np.: PLEBI-
SCYT.Adamkiewicz, Plebiscyt.Bobińska, PLEBISCYT.Kszczot, 
PLEBISCYT.Michalik, PLEBISCYT.Puszczynska.
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LIFE IN. Łódzkie: Czego od produktu oczekuje 
wymagający klient?
Radosław Maziarz: W obecnych czasach nie dzieliłbym 
klientów, na tych wymagających i mniej wymagających, 
zwłaszcza w branży spożywczej. Społeczeństwo w erze 
Google bardzo szybko stało się dobrze wyedukowane, 
świadome swoich oczekiwań. Duża grupa klientów czyta 
etykiety, korzysta z aplikacji typu Zdrowe Zakupy. Myślę 
jednak, że nie zachowanie standardów jakościowych jest 
największym wyzwaniem. Najtrudniejszym jest przeko-
nanie klienta, że nasz produkt zaoferuje im coś więcej – 
jakość, zdrowie, skład.

Jak myśli Pan o konkretnym produkcie, ma Pan przed 
oczami jego docelowego odbiorcę?
Oczywiście, jeśli chcemy sprzedawać z sukcesem, musimy 
kierować poszczególne produkty do określonych grup od-
biorców. Jest to stosunkowo proste jeśli tylko rozszerzamy 
dotychczasowe linie asortymentowe o nowe smaki. Wte-
dy mamy świadomość, kto jest naszym odbiorcą. Bardziej 
skomplikowany proces towarzyszy powstawaniu zupeł-
nie nowych produktów. Działania takie poprzedzone są 

badaniami i wieloma godzinami rozmów u nas firmie. 
Staramy się wdrażać tylko te projekty, do których jeste-
śmy całkowicie przekonani. Choć zdaję sobie sprawę, że 
nie jestem grupą docelową naszych produktów (śmiech).

Łatwo sprzedaje się syropy? Jak ocenia Pan ten rynek, 
ma jeszcze spory potencjał?
Rynek syropów nie jest łatwym rynkiem. To rynek dojrzały 
z tendencją do stagnacji. Jego wartość oscyluje wokół 350 mi-
lionów złotych. Kiedy nie może być mowy o wzrostach, naj-
ważniejsze staje się umiejętne konkurowanie, bo wygrywa 
ten, kto przejmie największy kawałek tortu. Nie jest tajem-
nicą, że na rynku syropów jest tylko trzech, może czterech, 
poważnych graczy i my jesteśmy jednym z nich. Mamy to 
szczęście, że jesteśmy producentem i nasz portfel produktów 
jest dość mocno zdywersyfikowany. W ofercie znajdują się 
syropy z każdego segmentu cenowego, od linii ekonomicznej 
po syropy z marki ekologicznej – „I am Bio”.

Firma podąża za panującymi trendami, najnowsza linia 
dedykowana jest produktom ekologicznym, czy możemy 
spodziewać się kolejnych nowości.

Jestem zafascynowany 
ideą „I am Bio”

O polskim rynku syropów, umiejętnym konkurowaniu, budowaniu trwałych 
relacji z klientami, marce „I am Bio” i budowaniu społeczności ludzi świadomych 

rozmawiamy z Radosławem Maziarzem, dyrektorem handlowym w firmie 
EXCELLANCE S.A., która jest jednym z największych polskich producentów syropów.

Tak, pracujemy nad nowymi projektami, ale nie będę jesz-
cze zdradzał czego dotyczą. Będzie powód, aby się spotkać 
ponownie za kilka miesięcy (śmiech). W tej chwili jeste-
śmy skoncentrowani przede wszystkim na rozwijaniu na-
szego ekologicznego brandu „I am Bio”. Już wkrótce wpro-
wadzimy nowe smaki i nowe pojemności butelek. Wiosną 
planujemy dużą kampanię reklamową w prasie fachowej, 
na portalach branżowych i social mediach. W ubiegłym 
tygodniu, z prawdziwą radością, powitaliśmy pierwszą 
partię produkcyjną musów „I am Bio”, są przepyszne i wy-
produkowane wyłącznie z certyfikowanych surowców. Je-
stem pewien, że spotkają się z równie dobrym przyjęciem 
klientów jak pozostały asortyment.

Dużo Pan mówi o nowej marce „I am Bio”. 
Co szczególnego jest w tych produktach?
Tak, rzeczywiście jestem zafascynowany ideą tej marki. 
I nie chodzi tylko o produkty. Jako pierwsi w Polsce, chce-
my być częścią społeczności Zero Wase. Jesteśmy w trakcie 
tworzenia systemu odbierania opakowań po naszych pro-
duktach „I am Bio”. Co prawda, jako firma EXCELLANCE 
od wielu lat segregujemy odpady i zlecamy poddanie ich 
recyklingowi. Dzięki naszej polityce z roku na rok zaosz-
czędzamy więcej zasobów i przyczyniamy się do redukcji 
gazów cieplarnianych. Jednak z marką „I am Bio” chcemy 
pójść o krok dalej, tworząc społeczność ludzi świadomych, 
jak nasze wybory mają wpływ nie tylko na nas samych, 
ale także na otaczające nas środowisko. Myślę, że to może 
być temat na oddzielny artykuł (śmiech).

Od lat współpracujecie z klientami, jak buduje się tak 
dobre, trwałe relacje?
Podstawą dobrych i trwałych relacji jest wzajemny szacu-
nek, zaufanie i dbanie o obopólne korzyści. Ponadto bardzo 
ważny jest serwis, szczególnie w newralgicznym dla dane-
go segmentu okresie. Odbiorcy, kiedy czują się bezpiecznie 
i stabilnie w relacjach handlowych, niechętnie zmieniają 
partnerów. Na tych uwarunkowaniach bazujemy, oferując 

dodatkowo dobry serwis, stale rozwijające się linie produk-
tów oraz bardzo dobrą jakość w konkurencyjnych cenach.

Co uznaje Pan za największe wyzwanie w swojej pracy?
Na co dzień nie zastanawiam się nad tym. Lubię działać 
według planu. Jeśli dobrze zaplanuję działania dla moje-
go zespołu, to zapewnia mi to dużo komfortu później, już 
w czasie jego realizacji. Wszyscy wiedzą, co i kiedy musi się 
wydarzyć, dodatkowym atutem jest łatwość kontroli postę-
pów. Lubię mieć świadomość, że panuję nad tym, co się wy-
darza. Szczerze mówiąc, jestem pracoholikiem, najwięk-
szym wyzwaniem dla mnie jest wyjść z pracy (śmiech).

Na co szczególnie zwraca Pan uwagę w zarządzaniu 
sprzedażą?
Jak już wspomniałem, najważniejsze dla mnie jest planowa-
nie i kontroling. Bez tego nie można efektywnie prowadzić 
działu sprzedaży. Ponadto dużą wagę przywiązuję do ren-
towności moich działań. Zdarzyło mi się rezygnować, nawet 
z dużych projektów sprzedażowych, kiedy uznałem, że nie 
mają sensu z punktu widzenia korzyści finansowych firmy.

Z jakimi największymi problemami zetknął się Pan 
w zarządzaniu ludźmi?
Nie chciałbym mówić o problemach. Oczywiście one się 
zdarzają, ale jestem zwolennikiem rozwiązywania ich, 
a nie myślenia o nich. Budując zespół staram się zawsze 
związywać z ludźmi o podobnych priorytetach i stylu 
pracy. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze 
warto próbować (śmiech). Głęboko wierzę w przywódczy 
model zarządzania. Ludzie pracują lepiej jeśli mają w fir-
mie mentora, kogoś kto zawsze da im wsparcie i pomoc.

Dlaczego warto pracować w firmie jako dyrektor 
handlowy? Wiem, że ceni Pan sobie dobre relacje 
i wzajemnie zaufanie.
Kiedy przyszedłem do firmy wiele rzeczy wymagało jesz-
cze usystematyzowania. Bardzo lubię wchodzić do dzia-
łu na etapie jego tworzenia, to daje mi możliwość poukła-
dania wszystkiego po swojemu. Dzięki doskonałej relacji 
z Zarządem Firmy udało mi się zrealizować większość ze 
swoich pomysłów, a efekty ich działania przynoszą teraz 
korzyści całej organizacji. To doprawdy mnie cieszy. Je-
stem z natury optymistą i nie biorę pod uwagę porażek, 
lubię pracować dla ludzi o podobnym nastawieniu i tutaj 
ich znalazłem.

Z czego w dotychczasowej pracy jest Pan najbardziej 
zadowolony, dumny?
Poza bezwzględnymi cyframi bardzo się cieszę z powodu 
wprowadzenia ciekawych linii produktowych w bardzo 
krótkim czasie. l

Rozmawiała Beata Sakowska
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Stryków, Lipa 20A
tel: 42 719 81 12
biuro@syropy.eu
www.excellence-sa.com
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Grupa Poldem. Lider na rynku 
mebli tapicerowanych!

Grupa Poldem, to firma produkująca i sprzedająca sa-
lonowe meble tapicerowane średniej i wysokiej klasy. 
Na międzynarodowym rynku meblarskim działa od 
ponad dwudziestu lat. Dziś to kilka spółek i zakła-
dów produkcyjnych, które tworzą grupę kapitałową 
o tej samej nazwie. Siedziba administracyjna firmy 
znajduje się w Łodzi, w Pałacu Horak przy ulicy Pa-
bianickiej. Tutaj mieści się księgowość, logistyka, 
zaopatrzenie, marketing i administracja. Produkcja 
zlokalizowana jest w trzech zakładach – w Człopie, 
Skierniewicach i Koluszkach.

– Pierwsze meble zaczęliśmy produkować w fabryce 
Iliko w Człopie, a dopiero w 2012 roku, kiedy wystarto-
waliśmy ze spółką Stella, nastąpił dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstwa – opowiada David Lhomme, właści-
ciel Grupy Poldem. – To wielkopowierzchniowy zakład 
z olbrzymią częścią produkcyjno-magazynową, wypo-
sażony w najnowsze technologie i park maszynowy do-
stosowany do produkcji mebli tapicerowanych. Fabryka 
w Skierniewicach zatrudnia 400 osób. Pod koniec ubie-
głego roku zakończyliśmy najnowszą inwestycję – w Ko-
luszkach powstał zakład produkujący pianki tapicerskie.

W branży meblowej działają od 1998 roku. Zatrudniają ponad 
sześćset osób w trzech zakładach produkcyjnych. Meble wysyłają 
na eksport, przede wszystkim do Europy Zachodniej i Skandynawii.

Otwartość na oczekiwania i potrzeby klientów, otwar-
tość na zmieniające się trendy w branży meblarskiej 
oraz gotowość do podążania za nimi, to niewątpliwie 
główne czynniki, które wpływają na sukces rynkowy 
Grupy Poldem na arenie międzynarodowej. Dodatko-
wy dynamizm nadają firmie podejmowane działania 
marketingowe, co ma swój wyraz przede wszystkim 
w rozwoju produktu. Firma posiada własne studia pro-
jektowe, graficzne i wydziały prototypowni. Utrzymuje 
także ścisłą współpracę z kilkoma uznanymi w branży 
projektantami mebli z Europy Zachodniej. Efektem ich 
pracy jest kilkadziesiąt nowych lub znacznie zmodyfi-
kowanych projektów, o zróżnicowanym wzornictwie, 
które co rok wprowadzane są do oferty firmy. Zastępują 
one tym samym inne modele z wcześniejszych kolekcji.

Grupa Poldem od lat koncentruje swoją działalność 
na rynkach Europy Zachodniej, ale również w Chinach, 
Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu ma dziś kilka 
tysięcy odbiorców hurtowych i detalicznych, głównie we 
Francji, Belgii i Holandii.

– Nasze meble zdobywają uznanie klientów korpora-
cyjnych, a dzięki temu trafiamy z nimi do sieci handlo-
wych, cenionych na rynkach poszczególnych krajów 
– wyjaśnia David Lhomme. – Co rok powiększamy grono 
naszych klientów, trafiamy na nowe rynki. W ostatnich 
latach istotną część naszej produkcji sprzedajemy do kra-
jów Bliskiego Wschodu. To rynek, który dynamicznie się 
rozwija i zaczyna być ważny w naszej działalności.

W Polsce meble, których producentem jest Grupa Pol-
dem, sprzedawane są w kilkudziesięciu niezależnych 
i sieciowych salonach. Dostępne są pod marką Emmohl, 
która obejmuje wyselekcjonowaną kolekcję, dostosowaną 
do potrzeb klienta rodzimego. Działania promocyjne sku-
piają się głównie na bezpośredniej komunikacji z klien-
tem. Są one prowadzone przez przedstawicieli firmy, 
działających w poszczególnych krajach, a także poprzez 
regularne ekspozycje na wielu targach krajowych i zagra-
nicznych, w których firma uczestniczy od wielu lat.

O tym, że meble produkowane przez Grupę Poldem 
znajdują uznanie klientów mogą świadczyć przyznane 
tytuły i medale. W ciągu 20 lat działalności firma wie-
lokrotnie zostawała laureatem prestiżowych nagród 
Gazele Biznesu, przyznanych najdynamiczniej rozwija-
jącym się polskim przedsiębiorstwom, a także licznych 
nagród i wyróżnień dedykowanych branży meblowej 
– 22 Złotych Medali MTP przyznanych najlepszym pro-
duktom wystawianym na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, 8 tytułów Produkt Roku w konkursie 
wydawnictwa Meble Plus oraz 7 tytułów Diament Me-
blarstwa, będących nagrodą konkursu organizowanego 
przez portal branżowy Meble.pl. l

Łódź, ul. Pabianicka 184/186
tel: 42 633 82 03, faks: 42 29 29 411
poldem@poldem.pl, rekrutacja.stella@poldem.pl
www.poldem.pl
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alfabet

Monopolis to jeden z największych projektów rewitalizacyjnych, które są obecnie 
prowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie dawnych łódzkich 

zakładów Monopolu Wódczanego powstanie przestrzeń łącząca biznes, kulturę, 
gastronomię i rekreację. Oprócz najwyższej klasy nowoczesnych biur powstaną tu 
lokale gastronomiczne, klub dla dzieci, galeria wystawiennicza, muzeum oraz teatr.

Autorski koncept kulinarny czyli projekt 
restauracji, nad którym pracują Anna 
Rubaj i Artur Schutter. Nowy lokal po

wstanie w miejscu dawnej kotłowi i bę
dzie największą restauracją w wielofunk
cyjnym kompleksie Monopolis.

Budimex to generalny wykonawca pier
wszego eta pu kompleksu. Budowa 
roz poczęła się na początku 2018 roku, 

a zakończy się w drugiej połowie 2019 roku.

C lariant to pierwszy najemca powierzch
ni biurowej w Mo nopolis. Potentat 
z branży chemicznej, wynajął ponad 

cztery tysiące metrów kwadratowych.

Duzi i mali czyli miejsce, które będzie 
otwarte i przyjazne dla każdego. Doro
śli skorzystają w Monopolis z szerokiej 

oferty kulturalnorekreacyjnej, a dzieci znaj
dą tutaj miejsce do zabawy i rozwoju.

E mocje, wyłącznie pozyty w ne, będą 
nam towarzyszyć podczas każdej 
wizyty w Monopolis. Dostarczy ich te

atr, galeria i wydarzenia kulturalne oraz 
doskonałe lokale gastronomiczne.

Forum 76 i Faktoria, to dwa łódzkie cen
tra biurowe, które dotychczas zostały 
zrealizowane w Łodzi przez firmę 

Virako, inwestora Monopolis. 

G rupa5 Architekci to uznana polska 
pracowania architektoniczna, która 
przygotowała projekt Monopolis. Kon

cepcja wpisuje się w założenia Nowego 
Centrum Łodzi – nowoczesna, wielofunk
cyjna i tworzy na mapie miasta wyjątko
wą przestrzeń dla mieszkańców.

H istoria Monopolu Wódczanego zosta
nie pokazana w muzeum, które po
wstanie w zrewitalizowanym obiek

cie, jednym z najważniejszych symboli 
fabrycznego dziedzictwa Łodzi, trzecim 
co do wielkości kompleksie fabrycznym 
(po zakładach Karola Scheiblera i Izraela 
Poznańskiego) zbudowanym w 1902 roku.

Industrialne, ceglane budynki oraz klima
tyczne fabryczne uliczki podkreślą cha
rakter Monopolis, które w założeniach 

projektantów i twórców ma się stać się 
strefą spotkań, wypoczynku, aktywności 
i wydarzeń kulturalnych.

Janusz Kaniewski, ojciec chrzestny Mo
nopolis, wybitny polski designer, który 
wymyślił nazwę i zaprojektował logo 

Monopolis, nawiązujące do historii, z liter
nictwem inspirowanym czcionką lat dwu
dziestych XX wieku, odzwierciedlającym 
ducha miejsca.

Kalendarz Virako to projekt realizowa
ny od 2010 roku, który łączy sztukę 
i pomaganie innym. Do przygotowa

nia kolejnych edycji kalendarza zaprasza
ni są wybitni fotografowie i graficy. Limi
towany nakład powoduje, iż staje się on 
dziełem unikatowym i ekskluzywnym.

Letnia Scena Monopolis to cykl waka
cyjnych spektakli, prezentowanych na 
scenie w Parku Źródliska. Wydarzenie to 

wyróżnia wyjątkowa sceneria i niesamowi
ta publiczność.

L im 8 zostało operatorem teatru, który 
powstanie w Monopolis. To firma, któ
ra odpowiadała w Paryżu za wyda

rzenia promujące kandydaturę Łodzi jako 
organizatora Expo 2022. Od ponad 12 lat 
zajmuje się produkcją eventów oraz wy
darzeń kulturalnych.

M iasto w mieście tak można rozu
mieć ideę Monopolis czyli wspól
notę i życie obywatelskie, prze

strzeń do wspólnych działań, a także 

miejsce rozwoju życia towarzyskiego 
i społecznego.

Nowoczesne biura to 23.400 metrów 
kwadratowych powierzchni oferowa
nej do wynajęcia. Najwyższej klasy biu

ra powstaną w głównym gmachu dawnej 
rozlewni i dwóch nowych budynkach. Znaj
dzie w nich pracę niemal 2.500 osób.

O twarte dla Łodzian, takie ma być 
Monopolis. Największy pofa
bryczny kompleks w Łodzi, zo

stanie przerobiony w istne miasto w mie
ście. Projekt obejmuje zarówno otwarte 
dla wszystkich przestrzenie publiczne, 
usługi w zabytkowych budynkach i funk
cje biurowe. Ma to być miejsce inspirują
ce i przyjazne.

P iekarnia Łódź tak będzie nazywał się 
pierwszy lokal gastronomiczny pozy
skany przez Monopolis. Otworzy go 

Aleksandra Sowa, wielokrotna mistrzyni 
konkursów cukierniczych, współwłaści
cielka znanej sieci cukierni Sowa.

Ryszard Horowitz jest auto rem fotogra
fii do piątej edy cji Kalendarza Virako. 
Artysta jest zaliczany do grona naj

wybitniejszych fotografów na świecie. 
Aby wykonać zdjęcia do Kalendarza, 
Horowitz przez dwa tygodnie pracował 
w pofabrycznej scenerii Monopolis.

S ztuka w Monopolis będzie ważnym 
elementem. Tak naprawdę industrialna 
architektura, klimatyczne pofabryczne 

pasaże i place będą stanowiły unikatową 
oprawę dla wydarzeń artystycznych oraz 
wyjątkowe miejsce do spędzania czasu.

Teatr w dawnym magazynie spirytusu 
będzie wyróżniał Monopolis. Otwarty 
dla mieszkańców Łodzi, o zróżnicowanej 

ofercie, z wielofunkcyjną salą 15metrowej 
wysokości i widownia na 240 miejsc, do któ
rej prowadzić będzie dwupoziomowe lobby.

U sługi w Monopolis, w pierwszym eta
pie ulokowane zostaną w trzech bu
dynkach historycznych – w dawnym 

bu dynku postindustrialnym z wejściami 
ulokowanymi w poziomie pasażu, a także 
na parterach budynków nowych. Blisko 
5.000 metrów kwadratowych zajmą re
stauracje, kawiarnie, winiarnie, galerie, 
kwiaciarnie, myjnia samochodowa.

V irako, inwestor Monopolis to dyna
micznie rozwijająca się polska firma 
deweloperska, inwestująca w bu

dowę kompleksów biurowych. Spółka 
działa od 2001 roku. Jej niewątpliwym 
atutem jest profesjonalne i przemyślane 
podejście do biznesu. Dziś spółka staje 
się jedną z najbardziej rozpoznawalnych 
marek w swojej branży.

Wystawy i wernisaże, koncerty 
i pro jekcje filmowe, sesje zdjęcio
we i po kazy mody – Monopolis 

jeszcze przed rewitalizacją gościł wielu 
wybitnych ar tystów i ważne wydarzenia 
kulturalne.

Z ieleń będzie w Monopolis współgrać 
z wyjątkową, postindustrialną archi
tek turą. W przestrzeni wolnej od ulicz

nego zgiełku, sprzyjającej wyciszeniu 
i od prężeniu, w samym sercu miasta mają 
powstać dwa kieszonkowe parki i zielone 
tarasy na dachach.
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LIFE IN. Łódzkie: Spółka Termy Uniejów cały czas 
inwestuje. Po zakończonej sukcesem inwestycji w bloki 
termalne, w tym roku czas na otwarcie Aparthotelu 
Termy Uniejów? Kiedy start?
Marcin Pamfil: Otwarcie hotelu jest zaplanowane na poło-
wę sierpnia i wtedy pojawią się pierwsi goście. Rezerwacje 
są już przyjmowane zarówno dla klientów indywidualnych 
jak i grup zorganizowanych. Inwestycja przebiega zgodnie 
z planem więc nie ma powodów, żeby miało być inaczej.

Jak zrodził się pomysł na tę inwestycję?
Ciągle chcemy się rozwijać. W pewnym momencie zrozu-
mieliśmy, że mamy za mało miejsc noclegowych na potrze-
by przyjeżdżających do nas turystów. Szczególnie mało 
jest miejsc o podwyższonym standardzie, czyli z czterema 
gwiazdkami. Brakowało nam też, naprawdę dużego obiek-
tu konferencyjno-hotelowego, który mógłby pomieścić 
w jednym miejscu nawet 400 gości. Tak zrodził się pomysł, 
by może wykorzystać nasze doświadczenie w budownic-
twie mieszkaniowym. Przypomnę, że niedawno wybudo-
waliśmy pięć bloków, łącznie ponad 160 mieszkań. Budowę 
udało się nam sfinansować za pieniądze uzyskane z przed-
sprzedaży mieszkań. Doszliśmy do wniosku, że w przypad-
ku hotelu również możemy zastosować ten sam mechanizm 
– znaleźć inwestorów, którzy zechcą zainwestować swoje 
pieniądze w hotel w zamian za określone korzyści. Różnica 
polega na tym, że właściciele mieszkań mogli się od razu 

do nich wprowadzić, a osoba, która zainwestowała w pokój 
hotelowy ma obowiązek oddać go nam w dzierżawę. My bę-
dziemy zarządzać pokojami, dbać o nie i zapewniać obłoże-
nie miejsc czyli prowadzić normalną działalność hotelową, 
natomiast inwestor otrzyma określone korzyści.

Jakie korzyści?
W skali roku jest to 7 lub 7,5 procent od poniesionego na-
kładu. Co oznacza, że jeżeli ktoś zainwestował w pokoje 
hotelowe sto tysięcy złotych, to co roku zarobi na tej inwe-
stycji siedem lub siedem i pół tysiąca złotych. Całkowity 
zwrot inwestycji nastąpi po około trzynastu latach.

Szybko znaleźli się chętni do zainwestowania?
Po podaniu oferty do publicznej wiadomości, w krótkim 
czasie zgłosili się chętni do zakupu wszystkich pokoi ho-
telowych. Pozostała część konferencyjna, gastronomiczna 
i rekreacyjna, której nie planowaliśmy sprzedawać. Ale 
w listopadzie ubiegłego roku pojawił się inwestor, który 
zaproponował, że odkupi od nas tę przestrzeń na podob-
nych zasadach, jak w przypadku pokoi hotelowych. Oczy-
wiście przystaliśmy na tę propozycję.

Aparthotel kojarzy się bardziej z apartamentami, które 
wynajmują właściciele…
Ale nie w przypadku Aparthotelu Termy Uniejów. To bę-
dzie czterogwiazdkowy hotel, z ponad 170 pokojami i całą 

Wyjątkowa inwestycja 
w wyjątkowym miejscu

O nowym hotelu, korzyściach dla inwestorów, rozbudowie 
uniejowskich basenów termalnych i planowanych inwestycjach 
opowiada Marcin Pamfil, Prezes Zarządu PGK Termy Uniejów.

infrastrukturą hotelową. Użycie w nazwie aparthotel, to 
zabieg marketingowy, który ma podkreślić fakt, że zo-
stał sfinansowany przez prywatnych inwestorów, choć 
w tym przypadku bardziej właściwszym określeniem 
byłoby condohotel.

Proszę wyjaśnić, na czym polega ta różnica?
Krótko mówiąc, aparthotel to kompleks apartamentów 
i mieszkań należących do prywatnych właścicieli, którzy 
wynajmują je albo sami, albo za czyimś pośrednictwem. 
Z kolei condohotel oznacza, że na obiekt hotelowy składają się 
poszczególne pokoje i apartamenty, które należą do różnych 
właścicieli. Każdy z nich powierza swoją własność do jedno-
litego zarządzania jednemu operatorowi, w tym przypadku 
nam, w zamian za korzyści, o których już wspominałem.

Gość hotelowy nie odczuje żadnej różnicy?
Gościom do niczego nie jest potrzebna znajomość struk-
tury własnościowej hotelu. Przyjeżdżają po to, by od-
poczywać w komfortowych warunkach i korzystać ze 
wszystkich możliwości, które hotel oferuje. I to właśnie 
gwarantujemy w Aparthotelu Termy Uniejów. Inwesto-
rzy nie mają żadnego wpływu na ofertę hotelu, standard 
usług i politykę cenową.

Właściciel pokoju może z niego korzystać?
Tak, ale przez tydzień lub dwa tygodnie w roku, oczywi-
ście po wcześniejszej rezerwacji. Długość zależy od tego, 
na jakie oprocentowanie poniesionej inwestycji się zde-
cydował – jeżeli wybrał 7,5 procent, to odpłatnie może 
spędzić w hotelu tydzień w roku, jeżeli 7 procent, wtedy 
bezpłatnie może przebywać u nas dwa tygodnie.

A jak ktoś będzie chciał sprzedać swój pokój?
Ma takie prawo. Jest to taka sama nieruchomość, jak miesz-
kanie czy dom. Ma swoją księgę wieczystą i skoro można ją 
było kupić, można także sprzedać, z zastrzeżeniem, że po-
kój nadal będzie zarządzany przez operatora obiektu.

Ile pokoi jest w Aparthotelu Termy Uniejów?
Nie ukrywam, że zależało nam na tym, żeby to był hotel, 
z którego będą mogły korzystać duże zorganizowane gru-
py. Traciliśmy potencjalnych klientów, którzy wybierali 
inną miejscowość i inny hotel, bo w Uniejowie nie mogli-
śmy spełnić ich oczekiwań i zakwaterować licznej grupy 
w jednym miejscu. Ta inwestycja to zmienia.
W hotelu mamy 172 pokoje, co oznacza, że jednocześnie, 
w warunkach konferencyjnych, będzie mogło w nim prze-
bywać ponad 340 osób. Jest też sala konferencyjna na 400 
miejsc w układzie teatralnym.

A jakie są pokoje?
Mamy trzy podstawowe rodzaje pokojów: standard, stu-
dio, superior, a także dwa duże apartamenty. Hotel będzie 
również w stanie przyjąć osoby niepełnosprawne.

Ceny zaproponowane inwestorom za metr kwadratowy 
uzależnione były od rodzaju pokoju?
Nie, cena metra była taka sama bez względu na rodzaj ku-
powanego pokoju i wynosiła dziewięć tysięcy złotych netto.

Co jeszcze będzie wyróżniało Aparthotel Termy Uniejów 
spośród innych hoteli?
Jest to duży hotel, w związku z tym będziemy mogli gościć 
duże grupy. Cztery gwiazdki narzucają wysoki standard 
wyposażenia i usług. Do każdego pokoju doprowadzona 
jest woda bezpośrednio z gorących źródeł. Pobyt w hote-
lu daje możliwość korzystania na preferencyjnych wa-
runkach z naszych basenów. Fantastyczne jest też miej-
sce, w którym się znajduje – to jest praktycznie centrum 
uzdrowiska, z czystym powietrzem i w sąsiedztwie kil-
kudziesięciu hektarów lasu. Do tego jest do nas doskonały 
dojazd autostradą praktycznie z każdego miejsca w Polsce.

Pracowników hotelu już skompletowaliście?
Ten proces trwa. Na razie mamy skompletowaną kadrę 
kierowniczą i obsadę głównych stanowisk. Przed nami 
rekrutacja na pozostałe miejsca.

Czy już można robić rezerwacje na organizację wydarzeń 
biznesowych, spotkań towarzyskich czy chociażby wesel?
Ruszyła już sprzedaż dla grup zorganizowanych w za-
kresie konferencji, szkoleń i imprez okolicznościowych 
– wesel, komunii, chrzcin i innych uroczystości rodzin-
nych. Aktywna jest już strona internetowa hotelu www.
aparthotel-termyuniejow.pl, gdzie można się dowie-
dzieć o proponowanych możliwościach i warunkach oraz 
zarezerwować miejsce. Nie prowadzimy jeszcze sprzeda-
ży usług gościom indywidualnym, bo na to jest jeszcze za 
wcześnie, ale niebawem ruszymy także z tym.

Aparthotel to niejedyna inwestycja, trwa też budowa 
kolejnego termalnego basenu w Termach Uniejów. Co się 
zmieni?
Powstanie nowy basen o powierzchni 800 metrów kwa-
dratowych wypełniony oczywiście wodą termalną 
i z dużą plażą czynną w lecie. Przebudowujemy także bro-
dzik, który dziś ma tylko 50 metrów. Docelowo będzie to 
basen dziecięcy o powierzchni 400 metrów z wielką atrak-
cją, czyli z wodnym zamkiem. Te inwestycje znacznie pod-
niosą atrakcyjność naszych basenów. Dziś powierzchnia 
basenów wynosi 1600 metrów kwadratowych, a po zakoń-
czeniu inwestycji zwiększy się do 2700 metrów. W lecie 
pozwoli nam to także przyjąć więcej gości. Teraz jedno-
razowo na nasze baseny może wejść 900 osób, a chcemy 
podwoić tę liczbę.

Kiedy nowe baseny będą otwarte?
W czerwcu pierwsi goście będą mogli z nich skorzystać.

Plany na kolejne inwestycje są już gotowe, czy dopiero 
powstają?
Plany oczywiście są, ale najważniejsze jest dla nas to, aby 
zakończyć realizowane inwestycje. One, a może bardziej 
przychody, które dzięki nim spółka będzie mogła osiągnąć, 
pozwolą na podjęcie kolejnych wyzwań. A myślimy o miej-
scu na profesjonalną siłownię, fitness, chcemy rozbudować 
strefę saun. Do tego duże, profesjonalne spa. To, szczególnie 
jesienią i zimą, pozwoliłoby nam ściągnąć więcej gości. l

Rozmawiał Robert Sakowski
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LIFE IN. Łódzkie: Przerwa, to dość oryginalna nazwa dla 
restauracji. Kto i dlaczego zdecydował o takiej nazwie?
Paulina Ograbek: Nazwę wymyślili właściciele, chodziło 
o to, aby „zrobić sobie przerwę”, odpuścić, nie przejmować 
się, a zadania, które ma się do zrealizowania zlecić komuś 
innemu. I tak działa Przerwa, jeśli musisz zorganizować 
konferencje, przyjęcie, event, wesele - my zajmiemy się 
wszystkim czym trzeba.

Czym jest Przerwa? 
Przerwa to taka hybryda. Dzięki plastyczności tego miej-
sca i świetnej lokalizacji, możemy realizować różne przed-
sięwzięcia. Z jednej strony jesteśmy restauracją, w której 
w ciągu dnia zjesz lunch, coś słodkiego albo umówisz się 
tu na kawę. Z drugiej strony jesteśmy stworzeni do bar-
dziej skomplikowanych wydarzeń. Mamy do dyspozycji 
przestrzeń konferencyjno-eventową. W zależności od 
zapotrzebowania możemy być miejscem przeznaczonym 

Przerwa dla każdego 
Każde przyjęcie to inne wyzwanie, ale my się ich nie boimy. Jesteśmy 
kreatywnym zespołem. A uśmiechy naszych Gości tylko dodają nam 

skrzydeł i sprawiają, że w tym, co robimy pasji nam nie brakuje – mówi 
Paulina Ograbek, wedding planner w Przerwie przy ulicy Wólczańskiej.

na  konferencję lub nietuzinkowo organizowany event 
biznesowy czy spotkanie rodzinne. A dopełnieniem na-
szych działań jest catering, który realizujemy nawet dla 
kilkuset osób w dowolnej lokalizacji.

Przerwa mieści się w pofabrycznych wnętrzach dawnej 
fabryki Adolfa Daube. Dziś jest tu centrum biznesowo-
biurowe. Czy to dobre miejsce na ten koncept?
Miejsce jest idealne! Dzięki temu, że jesteśmy w starej fa-
bryce, biurowcu, a na dodatek w samym centrum miasta, 
mamy możliwość organizowania wielu wydarzeń. Naszych 
Klientów przyciąga historyczny budynek, szczególnie, że 
jest piękny i odrestaurowany z ogromną starannością. Nie-
zależnie od tego, czy organizujesz konferencje czy wesele, 
industrialne detale przestrzeni cieszą oko i przypominają 
historię Łodzi. Łatwo do nas dotrzeć zarówno komunika-
cją miejską jak i autem. A bliskość dworców sprawia, że 
osoby spoza Łodzi mogą szybko się do nas dostać.

Organizujecie spotkania biznesowe, bankiety i cateringi, 
ale waszą specjalnością są… wesela?
Na początku działalności Przerwy faktycznie koncentrowa-
liśmy się na spotkaniach biznesowych i imprezach prywat-
nych, do czasu pierwszych Gości, którzy pojawili się z zapyta-
niem o wesele. Okazało się, że trendy w imprezach weselnych 
bardzo się zmieniają, a tradycyjne wesele przestaje być atrak-
cyjne dla młodych osób, co więcej unikają oni typowych sal 
weselnych i poszukują niestandardowej alternatywy. I wte-
dy stwierdziliśmy, że stworzymy ofertę, taką, z której sami 
chcielibyśmy skorzystać – będzie to nowoczesne wesele.

Czyli współcześnie pary nie stawiają na klasyczne 
przyjęcia, a próbują przemycać oryginalne pomysły?
Tak i sami ich zachęcamy do tego! Coraz częściej młode pary 
organizują wesela, które mają formułę bardziej imprezy 
w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół niż tradycyjnego 
przyjęcia weselnego. Poszukują nowoczesnego menu, nie-
typowych tortów i oczywiście mniej weselnej aranżacji sali.

W Łodzi i okolicy jest wiele miejsc, w których można 
zorganizować przyjęcie. Co wyróżnia Przerwę?
Przede wszystkim łódzki charakter! W naszych wnętrzach 
jest czerwona cegła, sklepienia kolebkowe i charaktery-
styczne fabryczne słupy. Takich miejsc w Łodzi, gdzie 
można zorganizować przyjęcie, przy którym może zasiąść 
do 150 osób, jest niewiele. Drugim istotnym wyróżnikiem 
jest menu. Przygotowywaliśmy ofertę ściśle współpracując 
z młodymi parami i efektem tych prac jest menu, które za-
wiera tradycyjne dania, ale serwowane w nowoczesny spo-
sób. Musi być smacznie, tradycyjnie, ale też modnie! Sta-
wiamy również na bufety, niezależnie od tego, czy to bufet 
z przekąskami, deserami, czy bufet tematyczny, nadajemy 
mu określony charakter lub motyw przewodni. To nie musi 
być nudny element wesela!

Wesele tylko w Przerwie? Czy też catering poza lokalem?
Wesele możemy zrealizować wszędzie! Obecnie pary młode 
są bardzo otwarte na różne propozycje, często korzystają 
również z usług konsultantów ślubnych, którzy to zachęcają 
do otwartego myślenia o weselu. Jeśli marzy się Wam wesele 
w zamku, na łące lub nad jeziorem, czemu tego nie zreali-
zować? Z naszego punktu widzenia, jako dostawcy najbar-
dziej skomplikowanej usługi, w trakcie wesela są to czasem 
wyzwania, ale odpowiednia organizacja pracy powoduje, że 
możemy realizować te najbardziej śmiałe pomysły. 

Czy przygotowując przyjęcie za przyjęciem nadal można 
robić to z pasją?
Zdecydowanie! Każda uroczystość to inna historia. Klienci 
często stawiają przed nami wyzwania, jak cho ciażby we-
sele całkowicie wegetariańskie. Mamy szczęście, że pra-
cujemy w młodym zespole, a cała ekipa ma dobrą energię 
i jest kreatywna. Taki zespół do zadań specjalnych! To coś, 
co nas wyróżnia na tle innych „sal weselnych”. Czasami 
wy zwaniem jest wykreowany motyw przyjęcia, ale dzię-
ki temu praca nigdy się nie nudzi, wymaga nieszablono-
wego myślenia i po mysłowości. A na końcu, kiedy widzimy 
uśmiechy naszej pary młodej i radość ich gości, to dodaje 
nam skrzydeł i sprawia, że pasja nie przemija! l

Rozmawiał Damian Karwowski

Łódź, ul. Wólczańska 128/134 
tel. 42 212 33 30
restauracja@przerwa-lodz.com
www.przerwa-lodz.com
www.facebook.com/przerwacatering
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Siatkarki Grot Budowlanych Łódź po przegranym na 
początku stycznia tego roku pierwszym meczu w Sport 
Arenie, teraz idą jak burza wygrywając wszystkie me-
cze. – Porażka to elementarna część sukcesu. Trzeba 
uczyć się na własnych błędach, bo tylko wtedy możliwy 
jest progres – mówi Julia Twardowska, grająca na pozy-
cji przyjmującej. – Porażki trzeba akceptować i wycią-
gać z nich same dobre rzeczy, oczywiście jeśli da się je 
znaleźć oraz starać się poprawić swoją grę, co w konse-
kwencji przełoży się na grę całego zespołu.

Gabriela Polańska, kapitan zespołu, dodaje, że każda 
z dziewczyn na swój sposób radzi sobie z porażką i co 
ważne nigdy winą nie obciąża koleżanek.

– Po przegranym meczu zawsze mam moralniaka 
i pretensje tylko do samej siebie. Ze sztabem analizu-
jemy, co zrobiłyśmy źle, nad czym trzeba popracować 
i bogatsze o tę wiedzę stajemy do kolejnej walki.

Bo ten, już dziesiąty sezon Grot Budowlanych Łódź 
w ekstraklasie ma być kontynuacją dwóch poprzednich, 
które okazały się jednymi z najbardziej obfitych w suk-
cesy dla tego zespołu. Brązowe medalistki mistrzostw 
Polski, zdobywczynie Superpucharu oraz Pucharu Pol-
ski chcą jeszcze więcej.

– Stawiamy sobie jak najwyższe cele, chcemy zdo-
być wszystko, co jest możliwe do zdobycia – mówi Ga-
briela Polańska.

WALECZNE 
i zachłanne 
NA SUKCES

Są zdeterminowane, chcą wygrywać wszystko. Mówią, że mają najwspanialszych 
kibiców pod słońcem, takich, na których można liczyć nawet w najgorszych 

momentach. I na dodatek, by sprawniej przemieszczały się po mieście, od sponsora 
klubu Krotoski-Cichy Łódź dostały do swojej dyspozycji samochody marki VW Polo.

ul. Niciarniana 51/53 ul. Niciarniana 51/53 al. Bartoszewskiego 13

Woli walki i silnej determinacji do zwycięstw nie 
brakuje jednej z najlepszych zawodniczek świata 
– Serbce Jovanie Brakočević-Canzian, która w tym se-
zonie dołączyła do zespołu. – Zawsze chcę wygrywać 
wszystko, to jest powód, dla którego się tutaj znala-
złam, dla którego wychodzę na parkiet. Kiedy przesta-
łabym chcieć wygrywać wszystko lub jeśli moje ciało 
powiedziałoby „nie”, przestałabym grać. Teraz moim 
celem jest wygrywać. Cieszę się, że Grot Budowlani 
Łódź to klub z dużymi ambicjami. Zrobię wszystko, co 
w mojej mocy, by przynieść jak najwięcej trofeów dla 
tego klubu – mówi Jovana Brakočević-Canzian, która 
powtarza, że siatkówkę ma w DNA.

A co jest najważniejsze w tym, by drużyna odnosi-
ła sukcesy? – Żadna z nas nie może patrzeć na czubek 
własnego nosa. W siatkówce, najbardziej zespołowej 
ze wszystkich gier, liczy się przede wszystkim wspólny 
cel. By go osiągnąć ważny jest dobór zespołu pod kątem 
charakteru. My naprawdę spędzamy ze sobą dużo cza-
su i chodzi o to, by nie stworzyć mieszanki wybuchowej 

–  tłumaczy Ewelina Tobiasz, rozgrywająca. Siatkar-
ki Grot Budowlanych Łódź w drodze po trofea zawsze 
mogą liczyć na wsparcie wiernych kibiców.

– Nasi kibice to po prostu petarda! Nawet nie rakieta 
a petarda. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie 
przychodzić na nasze mecze. Ten doping nas niesie. 
Wiemy, że jak będzie gorszy moment, oni nie usiądą, 
nie odwrócą się plecami, nie przestaną kibicować, tyl-
ko zawsze z nami będą – wyjaśnia Gabriela Polańska.

A Julia Twardowska dodaje, że w jej przypadku, 
przed meczem ważny jest także mały rytuał. – Muszę 
zjeść marchewkę, wtedy wiem, że o wiele lepiej będzie 
mi szło przyjęcie. Czasami nie działa, trudno – śmieje 
się przyjmująca. I choć praktycznie cały ich dzień pod-
porządkowany jest siatkówce, starają się chwilę czasu 
wygospodarować dla siebie i najbliższych. Zgodnie pod-
kreślają, że życie ułatwiły im nowe Volkswageny Polo 
– samochody, które otrzymały od firmy Krotoski-Cichy. 
Bez wahania poleciłyby je każdej kobiecie. Małe, beza-
waryjne auto doskonale sprawdzające się w mieście.

Łódzkie siatkarki jeżdżą białymi Volkswagenami 
Polo z wypisanymi na masce nazwiskami, co stwa-
rza wiele miłych sytuacji na drodze. – Ludzie macha-
ją, uśmiechają się. Otwierają szybę, by zamienić kilka 
słów. Ostatnio na światłach jeden pan zapytał mnie, 
czy wygramy. Odpowiedziałam, że się postaramy 
i niech trzyma za nas kciuki. Trzymał na pewno, bo 
mecz wygrałyśmy – opowiada Gabriela Polańska.

Choć żadna z nich nie jest rodowitą łodzianką, zadomo-
wiły się tu i czują się bardzo dobrze. Mają wszystko, co do 
życia potrzebne. W klubie zarówno prezes, jak i wszyscy 
inni, starają się, żeby czuły się jak najlepiej. – Jestem bar-
dzo szczęśliwa, że mogę tutaj być. Zawsze chciałam grać 
w polskiej lidze. Macie fantastyczną kulturę, świetne 
hale, a kibice w waszym kraju kochają siatkówkę. Wszy-
scy są otwarci, serdeczni, przyjacielscy, co nie zdarza się 
zawsze – mówi Jovana Brakočević-Canzian.

Gdyby miały stanąć ponownie przed wyborem ży-
ciowej drogi, wszystkie bez wahania odpowiadają, że 

Paweł Olender, dyrektor handlowy w Krotoski-Cichy Łódź
 l Firma Krotoski-Cichy Łódź wspiera różne działania na tere-

nie miasta, w tym oczywiście angażuje się w promocję spor-
tu. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Grot Budowlanymi 
Łódź przede wszystkim dlatego, że siatkówka to sport bardzo 
rodzinny, skupiający wokół siebie, nie tylko podczas meczy, lu-
dzi o pozytywnej energii i lubiących aktywnie spędzać czas. 
Zarówno marka Volkswagen jak i Audi ma w swojej ofercie 
dużo modeli samochodów, które spełniają oczekiwania ener-
gicznych i sportowo zaangażowanych osób. Grot Budowla-
nych wspieramy już trzeci sezon i jak widać po uśmiechach, 
samochody dobrze służą naszym siatkarkom.
Marcin Chudzik, prezes Grot Budowlanych Łódź

 l Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się taką 
współpracę z firmą Krotoski-Cichy nawiązać. Dziewczyny 
jeżdżą dobrymi miejskimi samochodami, co niewątpliwie 
ułatwia im życie, a my promujemy wizerunek firmy, która nas 
wspiera. Logo naszego partnera oprócz na autach widnieje 
również na koszulkach zawodniczek i banerach wokół bo-
iska podczas meczy. Nasza współpraca układa się bardzo 
dobrze, jest to obopólna korzyść, dlatego chcemy ją kontynu-
ować w następnych sezonach.

współpraca

poszłyby tą samą. Choć początki, czasem w ogóle nie 
wskazywały na to, że w życiu odniosą sukces. – Zaczęłam 
grać w siatkówkę, bo grała moja koleżanka z podwórka, 
naprawdę nie byłam utalentowana. Nawet trener, gdy 
miałam 14 lat, powiedział, że czegoś takiego to on jeszcze 
nie widział w swoim życiu. Tak bardzo chciałam grać 
w siatkówkę, ale ona jakoś mnie nie chciała. Na szczęście 
byłam uparta i z czasem było coraz lepiej – opowiada Ja-
roslava Pencova, grająca na pozycji środkowej.

Mimo że bywa bardzo ciężko, to są momenty pełne 
pięknych emocji, dla których warto poświęcić wiele, nie 
zapominając o tych, których się kocha i o tym, że na co 
dzień jest się kobietą spragnioną chwil tylko dla siebie. l
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LIFE IN. Łódzkie: ARSA pasja i kolor działa w Łodzi od 17 
lat, od czego zaczynaliście, jak ewoluowały Wasze usługi?
Marta Pająk: Często się śmiejemy, że zaczynaliśmy jak 
niektóre światowe firmy – bez własnych pieniędzy z ma-
rzeniami w głowie i dużym zapałem. Za pożyczone pie-
niądze kupiliśmy komputer, skaner i drukarkę. Niestety 
trzy miesiące później znowu musieliśmy zacząć wszyst-
ko od nowa, bo zostaliśmy okradzeni. Zaczynaliśmy od 
punktu ksero, jednak wojna cenowa na rynku zniechęci-
ła nas do dalszych działań w tym kierunku. Dla nas za-
wsze najważniejsza była jakość, więc postanowiliśmy, że 
skupimy się na obsłudze klienta wymagającego. Sprze-
daliśmy ksero i kupiliśmy naszą pierwszą maszynę do 
druku cyfrowego. Wówczas na rynku było niewiele tego 
typu urządzeń. Ale my nie baliśmy się żadnych wyzwań, 
może dlatego że  mieliśmy merytoryczne wsparcie oraz 
własne doświadczenia i umiejętności.

Kto służył tym wsparciem?
Mój tata to drukarz z krwi i kości, ja po liceum plastycz-
nym i łódzkiej filmówce, nie bałam się wyzwań graficz-
nych, mąż – przedstawiciel handlowy, z niejednego pieca 
jadł chleb. W drużynie siła, więc motywacji nam nie bra-
kowało. Co nie oznacza oczywiście, że było łatwo. Porywa-
liśmy się czasami na naprawdę trudne projekty. Szczegól-
nie ciężko pracowało się dla branży odzieżowej. Klienci, 
co jest oczywiste, chcieli zaprezentować swój produkt jak 
najlepiej, ale kolekcja odszywana była na ostatnią chwilę, 
a konieczny był projekt katalogu, bo nowa kolekcja wcho-
dziła od razu do salonów. Stresu co niemiara, zarwane 
noce nad obróbką zdjęć, bo fotograf zawalił. A i maszyny, 
przez to, że do doskonałości było im daleko, przysparzały 

Pełni pasji 
i koloru

Mimo długiego stażu w poligrafii ciągle 
nas coś zachwyca, fascynuje i inspiruje. 

Ciągle w firmie wprowadzamy coś 
nowego. Bo mamy pasję. Pasję, która 

nie tylko jest w nazwie firmy, ale 
także w sercu i głowach. Tą pasją 

zaraziliśmy też naszych Klientów – mówi 
Marta Pająk, współwłaścicielka 

firmy ARSA pasja i kolor.

Łódź, ul. Piotrkowska 4
tel./faks: 42 633 02 52
www.arsa.net.pl
marta@arsa.net.pl
www.facebook.com/arsadrukarnia

sporo kłopotu. Nie trzymały takiego samego koloru w ko-
lejnych kopiach, przekłamywały kolory, nie można było 
dobrze spasować stron, co było widoczne przy precyzyj-
nym cięciu i tak mogłabym jeszcze długo wymieniać.

Z roku na rok przybywa w firmie ludzi i sprzętu.
Rozwój działu graficznego i druku wielkoformatowego 
okazał się bardzo dobrym posunięciem. Dziś dysponu-
jemy prawie każdą techniką druku. Mamy nowoczesny 
park maszynowy i potrafimy „stworzyć” cuda dla naszych 
Klientów. Drukujemy nie tylko na papierze, czy folii lub 
PCV, ale również drewnie, metalu, materiale. Z powodze-
niem działamy na rynku wyposażenia wnętrz.

Kim jest dzisiaj ARSA pasja i kolor?
To z pewnością nadal drukarnia, która zaopatruje swoich 
klientów w tradycyjne ulotki, katalogi i wizytówki, ale 
przede wszystkim drukarnia, w której zamówisz to, czego 
nie zamówisz u innych. Wydrukujemy dla Ciebie tatuaże, 
zdrapki, wytłoczymy druk albo go uszlachetnimy na zło-
to, miedziano, „przyprószymy” brokatem. Jeśli trzeba to 
wytniemy po kształcie lub wykonamy kartki 3D.

Dlaczego właśnie u Was wydrukujemy wszystko, co nam 
się zamarzy na wszystkim, co sobie wymyślimy?
Bo mamy pasję. Pasję, która nie tylko jest w nazwie fir-
my, ale także w sercu i głowach. Mimo długiego stażu 
w poligrafii ciągle nas coś zachwyca, fascynuje i inspi-
ruje. Ciągle w firmie wprowadzamy coś nowego. Tą pasją 
zaraziliśmy też naszych Klientów. Często teraz to Oni nas 
wspierają. Podróżując po świecie przywożą nam różne 
katalogi, którymi się zafascynowali. Sprowadzamy de-
dykowany papier, szukamy odpowiednich rozwiązań, by 
uzyskać taki efekt jak w ich materiałach. Teraz zajmujemy 
się na przykład produkcją katalogów ozdabianych niebie-
skimi nićmi i złotymi elementami.

Co w pracy jest dla Was najważniejsze?
Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy jakość produk-
tów. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Często, zlecenia 
trudne dla innych – wykonujemy z przyjemnością i łatwo-
ścią. Klient wychodzi z poczuciem szczęścia, a nam skrzy-
dła rosną od pochwał. Dla takich chwil warto pomęczyć 
się z materiałem.

W ostatnich latach ARSA dostrzegana jest w rankingach.
Zdobyliśmy tytuły Firmy Godnej Zaufania oraz Złote Orły 
Polskiej Poligrafii. Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego do 
pełni szczęścia brakuje nam dostrzeżenia nas w rankin-
gach firm rodzinnych, ale może naszym zapałem i pracą 
doczekamy się i takiej nagrody. Same tytuły oczywiście 
nie stanowią o prawdziwej wartości firmy. O jej wartości 
stanowią przede wszystkim ludzie, którzy swoją pracą 
i zaangażowaniem razem z nami na ten sukces codzien-
nie pracują. Przy każdej okazji staramy się, a ta wydaje 
się być dobrą do tego, by dziękować wszystkim naszym 
Pracownikom za swój wkład w rozwój Arsy – jeszcze raz 
pięknie dziękujemy. l

Rozmawiała Beata Sakowska
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LIFE IN. Łódzkie: Czerwona cegła, oryginalne meble 
i wystrój lokalu, piwnica – można powiedzieć, że Bawełna 
wyróżnia się spośród innych łódzkich restauracji. Goście 
zwracają na to uwagę?
Marcin Celmerowski: Oczywiście! Jeśli powrócimy pa-
mięcią do 2014 roku, kiedy otwierała się Bawełna, na rynku 
Manufaktury byliśmy jedynym miejscem, które odsłoniło 
industrialne ściany. Czuliśmy, że musimy pokazać w Baweł-
nie łódzki charakter. Dlatego oczyściliśmy ściany ze zbęd-
nych gipsowych konstrukcji, odkuliśmy oryginalną podłogę 
i wydobyliśmy spod ziemi zabytkową piwnicę z pięknymi 
sklepieniami i unikatowymi fundamentami fabryki. Odszu-
kaliśmy w walących się starych fabrykach oryginalne oświe-
tlenie. Całość dopełniliśmy industrialnymi meblami, które 
sami zaprojektowaliśmy. Ale Bawełna to żywy organizm 
– nieustannie zmieniamy naszą restaurację. Ostatnio prze-
budowaliśmy górne piętro. Bar zyskał nowy kształt i wygląd. 
Nowo powstała przestrzeń umożliwia lepsze wykorzysta-
nie tej części restauracji, co pozwala nam na przyjmowanie 

Bawełna ma pięć lat
Pomysł na Bawełnę okazał się celnym strzałem, ale prawdziwym strzałem 

w dziesiątkę okazało się postawienie na kompetentny zespół ludzi i właściwą 
organizację. Nasi goście chyba właśnie to odczuwają – mówi Marcin Celmerowski, 

Prezes Zarządu spółki Cottonfood, która jest właścicielem marki Bawełna.

naszymi Gośćmi nowe smaki. W tym sezonie króluje na 
przykład pigwa. Nutę pigwowca znajdziemy w koktajlach, 
nalewkach i oczywiście w domowych lemoniadach.

Sukces Bawełny na łódzkim rynku gastronomicznym 
to niezaprzeczalny fakt. Jaki jest przepis na sukces 
restauracji?
Sukces? Bardzo dziękujemy za taką opinię – ale chyba jeszcze 
za wcześnie na takie słowa. Przede wszystkim kochamy to, 
co robimy: lubimy smakować i gotować, lubimy podróżować, 
lubimy tworzyć, lubimy pracować ze sobą i … to odczuwamy 
jako największy sukces. Pomysł na Bawełnę okazał się cel-
nym strzałem, ale prawdziwym strzałem w dziesiątkę oka-
zało się postawienie na kompetentny zespół ludzi i właściwą 
organizację. Goście chyba właśnie to odczuwają. Najbardziej 
cieszą nas takie opinie: „u Was ciągle tak samo, ciągle utrzy-
mujecie wysoki poziom”. Jesteśmy profesjonalistami i dlate-
go chętnie wsłuchujemy się w uwagi i prośby naszych Gości. 
Mamy dystans do siebie, poczucie humoru i dobrą energię. 
Taka włoska rodzina: czasami jest burzliwie, ale zawsze 
potem wychodzi słońce. Kuchnia to pasja, pasja do smaku 
i do gotowania, ale też szacunek do produktów, do ludzi, do 
porządku i zasad. Nasze doświadczenia staramy się przeka-
zywać naszym pracownikom, bo to oni tworzą na co dzień 
to miejsce i tę atmosferę. Jesteśmy dumni z naszego zespołu!

Realizujecie projekt pod nazwą EkoBawełna. Skąd takie 
proekologiczne zainteresowania i jak naprawdę dbacie 
o ekologię w restauracji?
Zorientowaliśmy się, że jeżeli chcemy utrzymywać jakość, 
polepszać warunki pracy zespołu i rozwijać się, musimy 
zainwestować, zmienić technologię i niezbyt nowoczesny 
sprzęt na lepszy. Analizowaliśmy, liczyliśmy, jeździliśmy, 
pytaliśmy bardziej doświadczonych restauratorów, szu-
kaliśmy dostawców, sprawdzaliśmy nowoczesne techno-
logie i finalnie wymieniliśmy 90 procent naszego sprzętu! 
Okazało się przy okazji, że stajemy się dzięki temu bar-
dziej eko. Poza sprzętem i technologią, ekoprojekt to drob-
ne zabiegi takie jak wymiana słomek na biodegradowal-
ne, zmiana popularnych papierowych kart menu na karty 
wielokrotnego użytku, czy zastosowanie wielokrotnych 
podkładek pod koktajle w barze. Pilnujemy zużycia ener-
gii, chemii, uczymy się lepiej wykorzystywać surowce. 
Wyeliminowaliśmy plastikowe opakowania, sami uzdat-
niamy wodę i eliminujemy zbędny transport. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Łódź, Rynek Manufaktury
tel. 42 6333 444
restauracja@bawelna-lodz.com
www.bawelna-lodz.com
facebook.com/bawelna.lodz

5. urodziny bawełny
Tak. Czas szybko płynie. Piąte bawełniane urodziny będziemy 
obchodzić w drugi weekend marca. Piąte urodziny będą połą-
czeniem historii i nowości. Za wiele nie chcemy zdradzać, ale na 
pewno będzie pysznie! Specjalnie na tę okazję przygotowaliśmy 
wyjątkowe menu, a nasz koktajl bar zaserwuje „THE BEST OF BA-
WEŁNA BAR”, czyli kultowe koktajle naszego baru, które serwowa-
liśmy w ciągu ostatnich pięciu lat. Będę warsztaty z robienia pizzy, 
degustacje wina, nowa wystawa grafiki o wyjątkowo łódzkim 
charakterze. Całość dopełnią muzyczne wydarzenia i oczywiście 
degustacja wielkiego, bawełnianego tortu! To w kwestii samego 
eventu, ale naszym gościom, a także nam, robimy jeszcze jeden 
prezent urodzinowy w postaci nowej restauracji LEN&BAWEŁNA 
na OFF PIOTRKOWSKA! Uroczyste otwarcie planujemy na po-
czątku lata 2019. Nowa restauracja będzie w 50% bawełniana, 
a w 50% lniana – czyli do śródziemnomorskiej i bałkańskiej kuchni 
Bawełny dodamy nieco Lnu – czyli kuchni polskiej w autorskim 
wydaniu. Wierzymy, że będzie to dobra synergia!

Nasza specjalność? Zdecydowanie jest to zupa rybna – bardzo 
aromatyczna, na prawdziwym wywarze rybnym z owocami mo-
rza. Czarny makaron z owocami morza – wyjątkowy smak i aro-
mat. Do stworzenia tych dań inspiracją były moje podróże. Choć 
to proste dania lubię je najbardziej, lubią je także nasi Goście i to 
jest najważniejsze. Dużą popularnością cieszy się także stracetti 
di fileto czyli kawałki polędwicy wołowej w intensywnym sosie 
truflowym. I oczywiście desery! Dla sernika z ricotty są w stanie 
odwiedzać nas niemal codziennie.

5 lat minęło bardzo szybko, ale czuję tak dlatego, że w Bawełnie 
dużo się dzieje. Jesteśmy aktywni, bierzemy udział w festiwalach 
smaku i barmańskich konkursach. Sami kreujemy wydarzenia ga-
stronomiczne i kulturalne. To bardzo miłe, kiedy Goście mówią nam 
po imieniu, kiedy zakładając rezerwację proszą o obsługę Kamila 
lub Natalię. Przez pięć lat wielokrotnie zmieniło się menu, choć w na-
szej karcie nadal znajduje się klasyka, która towarzyszy nam od 
początku istnienia. Zmienił się wystrój, zastawa, pojawiają się nowi 
dostawcy wina. Niezmienne jest jedno: pozytywny klimat firmy!

Anna Grabarek, PR Manager

Wiktoria Sobiech, szefowa kuchni Kamil Frąckiewicz, szef zespołu kelnerskiego

rezerwacji większych grup. Na gwiazdkę kupiliśmy sobie 
prawdziwy wertykalny ogród, który zakrył jedną ze ścian. 
Żywe rośliny zdecydowanie poprawiają klimat i nastrój!

W Bawełnie jest zawsze wielu gości. W jaki sposób 
zachęcacie łodzian do odwiedzin?
Zacznijmy od tego, że nie tylko łodzian. Bawełna to restau-
racja, którą regularnie odwiedzają Goście także z innych 
miast, a także z zagranicy. Regularnie odwiedzają nas 
Amerykanie, Hindusi, Kanadyjczycy, Niemcy, Francu-
zi, Rosjanie i oczywiście… Włosi! A dlaczego Goście nas 
chętnie odwiedzają? Na pewno głównym „powodem” jest 
kuchnia. Od samego początku gotujemy wyłącznie przy 
wykorzystaniu najwyższej jakości produktów i z tego sły-
niemy. Jeżeli tylko możemy, korzystamy z lokalnych do-
stawców, ale z uwagi na nasze menu, w dużej mierze ba-
zujemy na dostawach bezpośrednio z Włoch. Staramy się 
jak najczęściej zmieniać naszą kartę, choć nie jest to łatwe. 
Stali bywalcy „żądają” ciągłej dostępności pewnych dań. 
Nie możemy zrezygnować ze stracetti di filetto, polędwi-
cy w sosie marsalla, dorady z pieca, krewetek czy macki 
ośmiornicy. Jednak Bawełna to nie tylko kuchnia. Na naj-
wyższej kondygnacji lokalu działa „państwo w państwie”, 
czyli Bawełna Bar, a za nim stoją wyjątkowi pasjonaci, 
którzy mają ogromną wiedzę z zakresu kompozycji kok-
tajli. Swoimi pomysłami nieustannie odkrywają przed 
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LIFE IN. Łódzkie: Jak powstało Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne „Zbyszko”?
Katarzyna Głowacka: Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
„Zbyszko” to efekt zamiłowania właściciela do przyrody, 
jazdy konnej i koni. Te pasje zaowocowały powstaniem klu-
bu jeździeckiego. Późniejszy, dynamiczny rozwój części ga-
stronomicznej i organizacja wielu imprez nadały Centrum 
obecny kształt – świadczymy usługi gastronomiczne, można 
u nas przenocować, zajmujemy się profesjonalną organiza-
cją szkoleń, imprez okolicznościowych i pikników firmo-
wych. No i oczywiście można u nas pojeździć konno.

Zatem w Centrum można zorganizować wesele i duże 
spotkanie firmowe. Na jakie atrakcje można liczyć?
Naszym ogromnym atutem jest cudowne miejsce – Centrum 
położone jest w otulinie Lasu Wiączyńskiego, który liczy 
około 1100 ha. Jego bliskość, świeże powietrze oraz ideal-
nie dopasowane do okolicy budynki powodują, że samo 
przebywanie w tym miejscu sprawia przyjemność naszym 
gościom i jest dla nich odskocznią od codzienności. Ponadto 
posiadamy bogatą ofertę atrakcji bezpośrednio związanych 
z działalnością klubu jeździeckiego: pokaz kaskaderki kon-
nej, przejażdżki wozami po lesie, możliwość przejażdżki 
konnej dla uczestników imprez. Można u nas także dobrze 
zjeść. Nasi szefowie kuchni dokładnie znają aktualne trendy, 
a przy okazji pamiętają o tradycji i potrafią połączyć to, co 
tradycyjne z tym co nowoczesne.

Zostaliście wyróżnieni nagrodą Łódzkich Łabędzi, 
przyznawaną firmom za działanie na rzecz szkolnictwa 
zawodowego.
Od 2016 roku Centrum i nasza Fundacja „Klub Jeździecki 
Zbyszko” współpracują z Zespołem Szkół Rzemiosła w Ło-
dzi przy organizacji praktyk zawodowych dla uczniów 
biorących udział w projekcie „Wysokie kwalifikacje zawo-
dowe sukcesem na rynku pracy”. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i skupia się na trzech zadaniach: organizacja praktyk 
zawodowych, stworzenie stanowisk pracy dla określonej 
liczby uczniów oraz warsztaty jeździeckie. Nominacja 
do nagrody Prezydenta Miasta Łodzi „Łódzkie Łabędzie 
– Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2017” była 
właśnie efektem tych działań. Zostaliśmy laureatem kon-
kursu i dostaliśmy wyróżnienie.

To nie był jedyny Wasz sukces w ubiegłym roku...
Zainspirowani przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego z siedzibą w Bratoszewicach złożyliśmy wniosek 
konkursowy do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Sposób na Sukces”, nad którym honorowy patronat objął 
prezydent Andrzej Duda. Główną ideą konkursu jest pro-
mowanie i wyróżnienie najciekawszych przedsięwzięć go-
spodarczych oraz działalności charytatywnej. Nasze Cen-
trum zostało laureatem w kategorii „Inicjatywa na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnych”.

Konie, las i same przyjemności
O tym, dlaczego warto tutaj spędzić czas, o sukcesach Centrum i zwycięstwach 

opowiada Katarzyna Głowacka, Dyrektor Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Zbyszko”.

Centrum to też klub jeździecki. Czym się zajmuje?
Posiadamy dwie profesjonalne sekcje: skokową i zaprzęgo-
wą. W rankingach Polskiego Związku Jeździeckiego, w ka-
tegorii powożenie, przez cztery ostatnie lata zajmowaliśmy 
miejsce na podium – trzy razy drugie i raz trzecie. Możemy 
się też pochwalić profesjonalną hodowlą koni, w której wy-
korzystywany jest najlepszy materiał genetyczny w Polsce 
i Europie. Dodatkowo zajmujemy się kupnem i sprzedażą 
koni ras szlachetnych oraz pośrednictwem w transakcjach 
koni sportowych i rekreacyjnych. Nasze stado jest jednym 
z największych w Polsce.

Z kogo i z czego jesteście Państwo dumni najbardziej?
Ogromną radość dają nam sukcesy sportowe naszych za-
wodników. W ubiegłym roku Sebastian Bogacz, nasz po-
wożący i reprezentant Polski zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi 
w Kronenberg. Nasi skoczkowie Andrei Shalohin i Olga 
Sorokina zakwalifikowali się i wzięli udział w XVIII Igrzy-
skach Azjatyckich w Dżakarcie. Cieszą też sukcesy lokalne 
– w ubiegłorocznych Mistrzostwach Regionu w Skokach 
drugie miejsce zdobyła Aleksandra Słuszniak-Marchwicka, 
a trzecia była Anna Lipińska. Zwyciężają też nasi najmłodsi 
zawodnicy – Maja Marchwicka wygrała w ubiegłym roku 
wszystkie rankingi skokowe w swojej kategorii wiekowej, 
a z Mistrzostw Polski przywiozła kolejny złoty medal. l

Rozmawiał: Damian Karwowski
Zdjęcia: Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Zbyszko”

Wiączyń Dolny 58a
Łódź Nowosolna
tel. 697 870 028
biuro@centrumzbyszko.com.pl
www.centrumzbyszko.com.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Mistrzowski tytuł zdobyłaś 
na listopadowych Mistrzostwach Świata w Karate 
Olimpijskim w Madrycie (w kat. do 55 kilogramów). 
To pierwszy historyczny medal dla Polski w karate 
seniorów. I jednocześnie spełnienie Twojego 
sportowego marzenia?
Dorota Banaszczyk: Zdecydowanie. Z jednej strony, gdy po-
święcasz karate całe życie, ciężko pracujesz, trenujesz dzie-
sięć razy w tygodniu, to właśnie po to, by stanąć na najwyż-
szym stopniu podium. Z drugiej strony mam świadomość, że 
dla wielu wspaniałych sportowców będzie to marzenie nie-
doścignione. Jestem więc szczęśliwa. Mistrzostwa w Madry-
cie były dla mnie jak sen. Po powrocie do domu, pierwszej 
nocy, trzymałam medal przy łóżku. Obudziłam się i spraw-
dziłam… ciągle tam był! I wtedy uwierzyłam, że to dzieje się 
naprawdę. Jestem szczęśliwa i gotowa na dalszą pracę.

Jak wyglądała droga do złotego medalu?
Jechałam do Madrytu z nadzieję na bardzo dobry występ. 
Medal – być może. Złoty? Przyznam, że nie miałam dużych 
nadziei. Mam 22 lata i dopiero weszłam do kategorii se-
niorek, w której walczą wspaniałe, utytułowane i bardzo 
doświadczone zawodniczki. Gdy zobaczyłam wyniki loso-
wania, czyli tzw. drabinkę pokazującą, które zawodniczki 
mogę mieć za przeciwniczki, pomyślałam „No Dorota, to 
sobie powalczyłaś…” W mojej ćwiartce drabinki znalazły 
się najlepsze zawodniczki świata. Trudno! Jeśli chcesz być 
w czołówce światowej, to musisz walczyć z najlepszymi. 
I musisz się przekonać, że da się z nimi wygrywać.

Zaczęłaś więc od reprezentantki Dominikany…
Tak, to zawodniczka, która – w wyniku losowania – była 
moją przeciwniczką w pierwszej rundzie. Potem pokonałam 
reprezentantki Bułgarii i Beninu. W ćwierćfinale stanęłam 
naprzeciwko zawodniczki, która od lat jest moją idolką – to 
Włoszka Sara Cardin. Niezwykle utytułowana, mistrzyni 
świata, multimedalistka mistrzostw Europy. Starsza ode 
mnie o 10 lat, bardzo doświadczona i ciągle na topie w ran-
kingu światowym. Zdobyłam pierwszy punkt, prowadziłam 
1:0 i wiedziałam, że muszę zachować pełną koncentrację 

DELIKATNA 
i mocna

Bywa pięknie, bywa ciężko. Ale jak 
się kocha to, co się robi, to można 

zacisnąć zęby i wspiąć się na szczyt. 
Pokazuje to historia 22-letniej łodzianki, 

Doroty Banaszczyk, która została 
mistrzynią świata w karate olimpijskim.

i chłodną głowę, by tę walkę wygrać. Udało się! Półfinał to 
wygrana z Japonką i moja wielka radość, bo to oznacza-
ło awans do finału. A to już minimum srebrny medal. Już 
wtedy wiedziałam, że razem z moim trenerem Maciejem 
Gawłowskim piszemy historię polskiego karate.

Finał! Listopadowa sobota. Hala w Madrycie. Stajesz na 
macie oko w oko z Niemką Janą Bitsch. Za dwie minuty 
wszystko będzie jasne. Ty albo Niemka.
Myślałam sobie, Dorota masz finał, to już historyczny sukces. 
Teraz może spróbuj podejść trochę na luzie. Rozluźnij się i… 
wygraj! Ale czy tak się da podejść do finału? Nie do końca. 
Zrobiłam więc to, co radził mi psycholog Paweł Drużek. Skon-
centrowałam się na sobie i przypomniałam sobie najlepsze 
życiowe walki, najlepsze akcje. Chciałam spotęgować uczucie 
wiary w siebie, przekonania, że jestem dobra, świetnie przy-
gotowana. Ciężko pracuję na treningach, daję z siebie wszyst-
ko i to musi przynieść rezultaty. Finałową walkę wygrałam 
2:0. Wspaniale spisał się mój trener, który w odpowiednim 
momencie poprosił o wideo challenge, czyli powtórkę akcji. 
Po jej obejrzeniu, sędziowie przyznali mi punkt! A potem to 
już szał radości pomieszany z pytaniem, czy to nie sen.

Czy to prawda, że walki w karate wygrywa się nie tyle 
siłą, co „mocną głową”?
Zdecydowanie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Na za-
wodach najwyższej rangi wszystkie zawodniczki potrafią 
wykonać świetne techniki – uderzyć ręką, odpowiednio 
kopnąć nogą. Cała zabawa w tym, by zrobić to w odpo-
wiednim czasie, nie dając się uprzedzić przeciwniczce. To 
walka nerwów, presja, wycofywanie się i w odpowiednim 
momencie decyzja o ataku. Nasz trener czasem mówi, że 
karate – choć to sport walki – jest trochę jak szachy. Myśle-
nie, strategia, plan, przewidywanie ruchów przeciwnika, 
wyprzedzanie, bycie sprytniejszym. Czyli głowa!

Jesteś delikatną kobietą, walczysz w kategorii poniżej 55 
kilogramów. A jednocześnie jesteś mocną osobą?
Tak mogę o sobie powiedzieć. Nie jest łatwo mnie złamać 
i nawet zamieszanie, które dzieje się wokół karate, nie jest 
w stanie mnie zniechęcić. Czasem myślę, że muszę mieć 
mocny charakter, skoro w tym trwam. Ale z drugiej strony… 
przecież to kocham. Na mistrzostwach świata w Madrycie 
startowałam z ramienia Polskiej Unii Karate. Polski Związek 
Karate został przed rokiem wykluczony ze struktur World 
Karate Federation, a włączono właśnie prężnie działającą 
PUK. Nie mniej – ponieważ jesteśmy organizacyjnie w etapie 
przejściowym – Polski Związki Karate zabronił wykorzy-
stywania przez zawodników PUK symboli narodowych na 
zawodach najwyższej rangi. Tak więc do półfinału występo-
wałam bez godła i flagi na stroju.

Dopiero w przeddzień finału dowiedziałaś się, że jest 
pozwolenie na zamieszczenie symboli narodowych.
Usiadłam w pokoju. W ciszy i spokoju. Wzięłam igłę i nitkę, 
znalazłam w torbie mojego orzełka z poprzednich startów 
i przyszyłam do kimona. Gdy skończyłam, zrobiłam so-
bie zdjęcie i wysłałam do kilku bliskich osób z dopiskiem 
„Jestem gotowa na jutro”. To było dla mnie bardzo ważne. 
Już na podium ułożyłam dłonie w serce i przyłożyłam 

do  orzełka. Zrobiłam to spontanicznie, po prostu – bo to 
miało dla mnie wielkie znaczenie.

Czy karate olimpijskie to dyscyplina kontaktowa?
Nie, bardziej semi-kontakt. Nie uderzasz przeciwnika z całą 
mocą, wręcz przeciwnie – chodzi o wyczucie odległości, by 
wykonać technikę z wielką dynamiką, ale i kontrolą, by za-
trzymać tuż przed przeciwnikiem. Można go dotknąć, ale 
nie uderzyć. Gdy „kontakty” są zbyt mocne sędziowie przy-
znają punkty karne. W rezultacie zawodnikowi grozi dys-
kwalifikacja. Każdą walkę ocenia pięcioro sędziów.

Jak wygląda Twój plan treningowy?
Z moim trenerem spotykamy się pięć razy w tygodniu. 
Pracuję też, pod okiem Rafała Gilewskiego, nad motoryką 
– mam trzy treningi w tygodniu na siłowni i dodatkowo 
rozpisane treningi biegowe.

Niemało. Do tego uczelnia i wymagający kierunek…
Studiuję na trzecim roku inżynierii biomedycznej na Poli-
technice Łódzkiej. Radzę sobie i muszę przyznać, że sport 
uczy organizacji. Nie mniej bardzo dziękuję za pomoc ze 
strony osób z mojego kierunku. Czasem, przez wyjazdy, 
uzbiera się trochę zaległości. Wtedy mogę liczyć na moją 
grupę i wyrozumiałość ze strony prowadzących.
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Sportowe plany, zapewne celem są Igrzyska Olimpijskie?
Tak! Nie ukrywam, że mistrzostwa świata pozwoliły mi 
uwierzyć w siebie tak na sto procent. Bywa, że ciężko trenu-
jesz, jeździsz na zawody i nie idzie. I widzisz, jak przeciw-
niczki zdobywają punkty kwalifikacyjne do igrzysk olim-
pijskich. Ale przychodzą zawody twoich marzeń, tak jak dla 
mnie mistrzostwa w Madrycie, i wiesz, że możesz wszystko! 
Nie ukrywam, że do dobrego przygotowania do igrzysk po-
trzebne jest wsparcie finansowe. Nie jestem z tych, którzy 
lubią narzekać. Ale wyjazdy na zawody po prostu kosztują, 
a to właśnie na nich mam szansę zdobywać punkty do świa-
towego rankingu, które otworzą mi drogę na igrzyska olim-
pijskie. Jestem objęta programem ministerialnym Team100, 
jestem dumna i wdzięczna, ale nie wystarcza na opłacenie 
wszystkich wjazdów na zawody. Często myślimy, jak opłacić 
przelot, bo moje kwalifikacje do igrzysk – tak jak w przypad-
ku innych sportowców – nie są objęte wsparciem ministe-
rialnym. A wspaniale byłoby po prostu koncentrować się na 
treningach. No nic, nie załamujemy się, liczymy na zmianę 
sytuacji, szukamy sponsorów. Cieszę się, że polskie karate 
wchodzi na coraz wyższy poziom. Kilka lat temu nie miałam 
problemów, by w Polsce wygrywać zawody. Ale na między-
narodowych sprawdzianach najwyższej rangi nie zdobywa-
łam medali. Potem było coraz lepiej, coraz więcej wygranych 
walk, coraz wyższe miejsca. I co ważne, nie jestem sama. 
Inni zawodnicy z Polski też wracają z zawodów z medala-
mi. Wspomnę choćby mojego klubowego kolegę Krzysztofa 
Szewczyka, który w 2017 roku zdobył brązowy medal na mi-
strzostwach świata kadetów – to był pierwszy historyczny 
medal dla Polski w karate olimpijskim na mistrzostwach 
świata. Mój jest pierwszym złotym, wśród seniorek. Jestem 
dumna, ze łódzki klub – Olimp Łódź – pisze taką historię. 
Dziękuję trenerowi Maciejowi Gawłowskiemu, który zawsze 
daje z siebie 110 procent, nie zważając na przeciwności losu.

To Twój obecny trener, ale i jednocześnie pierwszy. Bo to 
na niego trafiłaś, gdy tata zaprowadził Cię na pierwsze 
zajęcia karate.
Tak. Zaczęłam trenować, gdy miałam siedem lat. Na zajęcia 
do Klubu Sportowego Olimp Łódź, które odbywały się w po-
bliskiej Szkole Podstawowej na 143 przy ul. Kuźnickiej, za-
prowadził mnie tata, który zresztą też trenował sztuki wal-
ki. Był zawodnikiem judo, zdobywał medale mistrzostw 
Polski. Spodobało mi się. Pierwszym moim trenerem był 
Maciej Gawłowski i tak zostało do dziś.

I dobrze, że kiedyś Cię dojrzał szalejącą na deskorolce?
Rzeczywiście, po kilku latach treningów przyszedł kryzys. 
Miałam może dziesięć, może jedenaście lat, był okres letni, 
i wdziałam, jak moje koleżanki i koledzy biegają na powie-
trzu, a ja z ciężką torbą zasuwam na trening. Nie poszłam 

raz, drugi, potem trzeci. Po miesiącu jadący na trening tre-
ner zauważył mnie szalejącą na deskorolce. Zatrzymał auto, 
wysiadł, porozmawialiśmy. Przekonał mnie, że mam pre-
dyspozycje i fajnie, gdym dała sobie szansę sprawdzić, co bę-
dzie dalej. Za dwie godziny, z tą samą ciężką torbą, byłam na 
treningu. Potem zaczęły się wyjazdy na zawody. Udawało się 
wygrywać i tak wciągnęłam się na dobre.

Z czego jesteś dumna?
Z medalu, który był zdobyty w niełatwych okoliczno-
ściach. Wywalczony medal, wywalczony orzełek na pier-
si. Ale to pokazuje, że i ja i trener jesteśmy mocni, niełatwo 
nas złamać, szybko się nie poddajemy. To zaprocentuje 
w sporcie, proszę trzymać za nas kciuki! l

Rozmawiała: Joanna Blewąska-Kołodziejczak
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka
Sesja zrealizowana w hotelu Vienna House Andel’s Łódź

Mistrzostwa w Madrycie były dla mnie jak 
sen. Po powrocie do domu, pierwszej nocy, 
trzymałam medal przy łóżku. Obudziłam 

się i sprawdziłam… ciągle tam był!

Jest zawodniczką Klubu Sportowego Olimp Łódź. Jest pierwszą 
w historii polskiego karate medalistką mistrzostw świata seniorek 
i to od razu złotą. Były to dla niej wyjątkowe mistrzostwa świata, 
rozegrane niecałe dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio 
w 2020 roku. W mistrzostwach wzięła udział rekordowa liczba 
zawodników ze 139 państw! Piękna historia okraszona łzami 
szczęścia i Mazurkiem Dąbrowskiego, zadziała się w listopadzie 
2018 roku, w przeddzień obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Pod koniec stycznia na najbardziej 
prestiżowych zawodach na świecie – Karate Premier League 
w Paryżu – Dorota zdobyła srebrny medal.

Dorota Banaszczyk

Druga odsłona projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” należy do 
Agnieszki, kobiety niezwykle interesującej, odrobinę tajemniczej, 
z bardzo ciekawym wnętrzem.

Nasze pierwsze spotkanie miało trwać około 90 minut… 
kilka pytań, dwie wybrane stylizacje i gotowe. A tym-
czasem przerodziło się w kilkugodzinną rozmowę, dia-
log dwóch dusz, wspólną podróż, do której to Agnieszka 
mnie zaprosiła, opowiadając o swojej pasji. Pasji jaką jest 
poznawanie świata, doświadczanie go i zatrzymywanie 
tych ulotnych chwil w kadrze. Bo nasza bohaterka nigdy 
nie podróżuje sama, ma wiernego towarzysza, z którym 
odnoszę wrażenie, że jest połączona niewidzialną nicią 
porozumienia. To aparat fotograficzny, inny i niezwykły, 
bo jest jak prawdziwy przyjaciel. „To z nim dzielę wszel-
kie swoje obserwacje. Czasami ja widzę coś lepiej, pięk-
niej i pełniej, a czasami on. Razem przemierzamy sobie 
światy: od tych pustynnych, piekących wargi po te lodo-
we, smagające wiatrem poliki” – pisze Agnieszka.

Tym razem jednak Aga postanowiła stanąć po drugiej 
stronie obiektywu, zamienić wygodną odzież i sandały 
podróżnika na coś bardziej wykwintnego oraz kobiecego. 
Spędziłam kilka godzin przed komputerem oglądając na 
blogu podróżniczym naszej bohaterki tysiące „fotogra-
ficznych momentów zabranych w podróżowaniu”. Mając 
wrażenie, że już wiem jak będą wyglądały stylizacje, po 
kilku kolejnych zdjęciach zmieniałam zdanie. Agnieszka 
stawała się dla mnie inspiracją, natchnieniem do kolej-
nych projektów… nie radziłam sobie z nawałnicą myśli, 
nie mogłam skupić się na tym jednym zadaniu. Widziałam 
w niej kobietę naturalną i zmysłową, subtelną i srogą, de-
likatną i silną jednocześnie. Kobietę o tysiącu twarzach…

Nadszedł ten dzień – dwie stylizacje podkreślające cie-
pło kobiecości, z nutą mrocznej, chłodnej hrabiny w sce-
nerii mroźnego, zimowego dnia. To połączenie dwóch 
światów – „pustynnych, piekących wargi po te lodowate, 
smagające wiatrem policzki…”

Agnieszko – dziękuję za inspiracje i piękno.
Stylizacje: Adriana Jabłońska – trener wizerunku, wła-

ściciel T POINT Concept Store Łódź; wizaż: Monika Wiosna-
-Sobolewska, WiosnaSpa (www.wiosnaspa.pl); w obiekty-
wie: 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

Czas na zmianę 
WIZERUNKU…

Patronat LIFE IN. Łódzkie
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LIFE IN. Łódzkie: Jak w kilku słowach scharakteryzowała-
by Pani Novotel?
Dominika Pluta-Zdrojewska: Kilka słów to za mało, bo 
o Novotelu można mówić i mówić, ale spróbuję. Nowocze-
sność, komfort, dobra energia i pozytywni ludzie – to są te 
słowa, które najlepiej oddają charakter hotelu.

Zatrzymajmy się na chwilę przy dobrej energii, 
takiej zapewne nie brakuje podczas organizowanych 
w hotelowej restauracji wieczorków muzycznych?
Dobra energia panuje w hotelu każdego dnia, a wieczor-
ki organizujemy dwa razy w tygodniu. Robimy je z myślą 
o hotelowych gościach, ale również o wszystkich miesz-
kańcach Łodzi, którzy chcą w miłym towarzystwie spę-
dzić wieczór. We wtorkowe wieczory zapraszamy na Ju-
kebox Time Machine, czyli podróż w czasie z muzyką na 
życzenie z lat 70., 80. i 90. To taka interaktywna zabawa, bo 
o doborze muzyki decydują goście. Wykorzystując smart-
fony zgłaszają didżejowi, który utwór z tych lat chcieliby 
usłyszeć. Z kolei w środy oferujemy Groovy Night, czyli 
porcję doskonałego jazzu połączoną z muzyką klubową.

Przy dobrej muzyce warto zapewne skosztować 
serwowanych w restauracji dań? Co Pani poleca?
W karcie menu Novo2 Lounge Bar znajdziemy hity ga-
stronomiczne dostępne w naszych restauracjach w całej 
Polsce, takie jak burger czy żurek, ale możemy także spró-
bować dań zaproponowanych przez naszego szefa kuchni 
pana Krzysztofa Nowackiego. Osobiście polecam roladkę 
z polędwicy wieprzowej z kopytkami, kurkami i serem 
wędzonym lub consomme z warzywami, grzybami shita-
ke i pierożkami wonton.

Brzmi apetycznie. Proszę powiedzieć, skąd wziął się 
pomysł na organizację wieczorków muzycznych?
Działalność naszych hotelowych restauracji Novo² Lounge 
Bar opiera się na trzech filarach: Vitality czyli zdrowie, Con-
nect-Animent oznacza rozrywkę i międzynarodowy cha-
rakter tego pomysłu, a Imagination nawiązuje do inspiracji 
i innowacyjności. Vitality to serwowanie potraw przygoto-
wywanych głównie w oparciu o lokalnych i sprawdzonych 
dostawców, z wykorzystaniem naturalnych i zdrowych 
składników. Rozrywka w Novo² to znak rozpoznawczy całe-
go pomysłu, a szeroki wachlarz dań kuchni międzynarodo-
wej i polskiej ma prezentować najciekawsze i najmodniejsze 
połączenia smakowe. Imagination to odzwierciedlenie at-
mosfery kreowanej przez projekty wnętrz i ciekawe wyda-
rzenia, w której każdy może poczuć się swobodnie.

Wieczór w Novotelu
O wyjątkowej ofercie, miłej atmosferze, wieczorkach muzycznych, smacznej 

kuchni i okazjonalnych wydarzeniach rozmawiamy z Dominiką Plutą-Zdrojewską, 
kierownikiem sprzedaży w Hotelu Novotel Łódź Centrum.

Na co dzień w hotelowej restauracji serwujecie kilka dań, 
ale są takie dni, podczas których pojawia się szczególne 
menu na przykład podczas Dnia Świętego Patryka czy 
święta kuchni francuskiej – Good France.
Wiele wydarzeń organizujemy we współpracy z Konsulem 
Honorowym Francji w Łodzi. Jednym z takich przykładów 
jest właśnie Good France, czyli święto kuchni francuskiej. 
Tego dnia nie tylko serwujemy dania kuchni francuskiej 
i francuskie wina. Gościom uczestniczącym w kolacji za-
pewniamy również atrakcje promujące kulturę franko-
fońską. Jednym słowem celebrujemy wszystko, co najlep-
sze we Francji i dzielimy się tą radosną atmosferą.

A Dzień Świętego Patryka...
Mamy gości z całego świata, a święto to obchodzone jest 
w wielu krajach, więc chcieliśmy, by było ono również 
u nas celebrowane. W tym roku już po raz trzeci orga-
nizujemy ten projekt. Goście będą mogli skosztować 
Guinnessa oraz pysznych dań inspirowanych kuchnią 
irlandzką, przygotowanych przez naszego szefa kuchni. 
Nie zabraknie części artystycznej w wykonaniu Fillids, 
a każdy chętny będzie mógł nauczyć się tańca irlandzkie-
go z zespołem Reelandia.

Robicie wszystko, by goście czuli się jak najlepiej?
Na stałe pracuje w hotelu Guest Experience Manager, któ-
rego zadaniem jest kontakt z gośćmi i personalizowanie 
ich pobytu w naszym hotelu.

Łódź, al. Piłsudskiego 11a 
tel. 42 254 39 07
h7830-sb@accor.com 
www.accorhotels.com

Hotel chętnie uczestniczy w nietuzinkowych 
wydarzeniach?
Zgadza się, od pięciu lat dzięki współpracy z Alicją Bień, 
Konsulem Honorowym Francji w Łodzi, jesteśmy współ-
organizatorem święta młodego francuskiego wina – Be-
aujolais Nouveau. To wyjątkowy wieczór podczas, które-
go spotykają się u nas nie tylko osoby mające francuskie 
korzenie, ale mieszkający w Łodzi miłośnicy Francji. Nie 
brakuje atrakcji artystycznych, pyszności kuchni francu-
skiej oraz młodego francuskiego wina.

Każdy może u Państwa zorganizować wydarzenie?
Oczywiście, może to być konferencja biznesowa, uroczy-
stość rodzinna albo spotkanie w gronie znajomych. Nasz 
hotel dysponuje ośmioma salami konferencyjnymi, z cze-
go największa w ustawieniu teatralnym może pomieścić 
220 osób, a w ustawieniu przy okrągłych stołach do 140 
osób. Dbamy o wyśmienitą kuchnię, odpowiednią atmos-
ferę i każdy szczegół uroczystości m.in. oprawę muzycz-
ną, dekorację sali i dodatkowe atrakcje. l

Rozmawiała Beata Sakowska
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LIFE IN. Łódzkie: Warto było wziąć udział w programie 
„Kuchenne Rewolucje” i skorzystać z rad Magdy Gessler?
Marcin Węgrzyn: Warto było! Pani Magda nauczyła mnie 
jak prowadzić restaurację, na co zwracać uwagę, żeby ta-
kie miejsce przynosiło dochody. Sam udział w programie 
to ciekawe doświadczenie i czasami sprawia, że restaura-
cja całkowicie zmienia zarówno wygląd jak i menu. Go-
towość do zmiany to chyba najważniejszy punkt w „Ku-
chennych Rewolucjach”. Chcąc się nauczyć jak najwięcej 
wiedzieliśmy, że musimy dać się poprowadzić za rękę.

Kilka lat temu zdecydowaliście się przejąć lokal od 
rodowitego Czarnogórca Dragana Popovića? Skąd 
zamiłowanie do kuchni bałkańskiej?
Lubię Bałkany. Bardzo często tam jeżdżę, odwiedzam nowe 
miejsca, odkrywam ten region Europy. Przez te wszystkie 
lata uzbierałem już sporo znajomych stamtąd. Poza tym 
z zawodu jestem kucharzem. Któregoś razu podczas wakacji, 
które spędzaliśmy w Czarnogórze, spotkaliśmy Dragana Po-
povića. Opowiedział nam o restauracji, którą miał w Łodzi, 
o ich tradycjach i kulturze. Historia spodobała się nam tak 
bardzo, że po powrocie do Polski zdecydowaliśmy się prze-
jąć od niego restaurację.

Czy łodzianie polubili bałkańską kuchnię?
Kuchnia bałkańska jest dość specyficzna, opiera się na roz-
maitych warzywach, mięsach oraz całej palecie przypraw, 
które nadają potrawom wyrazisty smak i aromat. Mamy 
sporo stałych gości, którzy przychodzą regularnie, więc ra-
czej smakuje im u nas. Rozwój restauracji to pewien proces 
– z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień nie stworzy się 
miejsca, do którego wszyscy chcą przyjść. Na to trzeba czasu. 
W Łodzi jesteśmy jedynym typowo bałkańskim lokalem, stąd 
też pewna ciekawość osób odwiedzających. Na naszą korzyść 
działa też to, że Bałkany są popularne wśród Polaków. Lubi-
my spędzać nad Adriatykiem wakacje. A jak już tam jesteśmy, 
to przecież odwiedzamy tamtejsze restauracje, próbujemy ich 
potraw, a po powrocie szukamy podobnych smaków w Łodzi.

Proszę nieco opowiedzieć o serwowanych tu potrawach, 
nazwy wielu z nich brzmią dość tajemniczo.
Nasza specjalność to przede wszystkim mistrzowsko przy-
rządzone mięsa – głównie wołowina oraz jagnięcina, które 
są najpopularniejsze w kuchni bałkańskiej. Serwujemy wy-
śmienite mięsa grillowane i smażone, tradycyjne wędzone 
czarnogórskie szynki, także ryby i owoce morza. Mogą Pań-
stwo wypróbować u nas między innymi takie specjały jak 

MONTENEGRO
czyli Bałkany przy Wólczańskiej
O bałkańskich smakach, tamtejszym klimacie przeniesionym do Łodzi i „Kuchennych 
Rewolucjach” w restauracji Montenegro mówi Marcin Węgrzyn, właściciel lokalu.

paluchy z mięsa mielonego – ćevapčići, bryzol z mięsa sieka-
nego – pljeskavica, wyśmienitą sałatkę szopską czy užički ser. 
Aby słodko zakończyć wizytę w naszej restauracji, polecamy 
wypróbowanie baklavy – tradycyjnego bałkańskiego ciasta 
z orzechami. Oferujemy także pełną gamę napojów, w tym 
mocną kawę parzoną w tygielku oraz napojów alkoholowych 
takich jak oryginalne rakije. W restauracji Montenegro zaj-
mujemy się także organizacją przyjęć okolicznościowych 
– chrzcin, komunii, urodzin, rocznic i innych imprez. Serwu-
jemy gościom pyszne dania kuchni bałkańskiej i polskiej, no 
i zapewniamy kameralną atmosferę do świętowania.

Czym zaskakujecie swoich gości?
Przenosimy bałkański klimat na Wólczańską. Osoby, które 
bywają na Bałkanach potwierdzają, że trafiając do nas, czują 
się, jakby byli na urlopie nad Adriatykiem. Chcemy, aby nasi 
goście czuli się tutaj swobodnie i dobrze. Organizujemy wie-
czorki z muzyką na żywo, można u nas spokojnie zjeść, ale jak 
ktoś ma ochotę, to może też pobawić się przy muzyce.

Skąd bierzecie produkty do waszych dań?
Większość sprowadzamy z Czarnogóry i Macedonii. Część 
kupujemy od dostawców z okolic Łodzi. Do tego mamy do-
skonałe macedońskie wina czerwone i białe. Nie można ich 
kupić w sklepie, ściągamy je specjalnie dla naszych gości. 
Macedonia to kraj bardzo rozwinięty w zakresie winiar-
stwa. Połączenie klimatu śródziemnomorskiego i kontynen-
talnego, do tego wiele słonecznych dni sprawiają, że wino 
ma niesamowity smak. Naprawdę warto spróbować.

Na co klienci zwracają największą uwagę?
Goście chcą się czuć jak w domu – zjeść dobrze i dużo w faj-
nym towarzystwie. I to tutaj dostają. Wiele razy słyszałem, że 
tak duże porcje jak u nas, rzadko gdzie serwują. Potwierdzam 
– z Montenegro nikt głodny nie wyjdzie. Poza tym dla każ-
dej osoby, która spędza czas w miejscu z dobrym jedzeniem 
i muzyką, ważne jest to, jak się czuje zaraz po wyjściu. Jeżeli 
jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci, najedzeni to znaczy, że 
wieczór się udał. W Montenegro wieczory zawsze są udane.

Co jest najważniejsze w prowadzeniu restauracji?
Zadowolenie gości. Cieszę się, kiedy wracają i polecają nas 
znajomym. To mnie najbardziej motywuje do dalszego dzia-
łania. Przecież w gastronomicznym biznesie najważniejsze 
jest właśnie to, by goście wracali i przyprowadzali członków 
rodziny i znajomych. Mam wtedy poczucie dobrze wykona-
nej pracy i wiem, że właściwie zadbaliśmy o nich. Przecież 
w życiu często polecamy filmy, na których byliśmy w kinie, 
miejsca, które odwiedziliśmy, przepisy potraw, które przy-
gotowaliśmy. Z restauracjami jest dokładnie tak samo. l

Rozmawiał: Damian Karwowski
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka, Montenegro

Łódź, ul. Wólczańska 51
tel. 42 632 00 94
www.montenegro.lodz.pl
www.facebook.com/
restauracjamontenegro
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LIFE IN. Łódzkie: Pomysł na biznes znaleźliście w małej 
stolarni w Tychowie pod Łodzią. Tu wyczarowujecie 
z drzewa stoły, ławy, lustra. Kto pierwszy powiedział 
„zróbmy ten biznes!”?
Łukasz Kaczmarek: Pomysł przyszedł nam do głowy 
jakieś pięć lat temu. Wspólnie z Damianem, który pry-
watnie jest moim szwagrem, spędziliśmy wiele nocy na 
rozmowach o drewnie, rzemiośle i sztuce użytkowej. 
Damian prowadził wówczas niewielki zakład stolarski, 
w którym robił blaty kuchenne pod wymiar. Ja praco-
wałem w jednej z największych łódzkich korporacji, ale 
wiedziałem, że to nie moja bajka. Podczas jednej z na-
szych nocnych rozmów, od słowa do słowa, doszliśmy 
do tego, że może warto zrobić coś wspólnie. Od pomysłu 
szybko przeszliśmy do czynów. Dołączył do nas Hubert 
i od pięciu lat działamy w drewnie.

Jak dzielicie się obowiązkami?
Sam podział obowiązków wyszedł dość spontaniczne. Na 
początku było ciężko z powodu różnicy charakterów, ale 
z biegiem czasu, każdy znalazł swoją przestrzeń. Damian 
jest mózgiem całego przedsięwzięcia. Stolarnia należy do 
niego i to on podejmuje ostateczne decyzje. Hubert reali-
zuje moje mniej lub bardziej zwariowane pomysły i jest 
w stolarni niezastąpiony – można o nim powiedzieć, że 
to ręce i nogi naszego przedsięwzięcia. Ja jestem sercem 
tego zamieszania, odpowiadam głównie, za nasze projek-
ty od strony wizualnej i wykonania, pomagam Hubertowi 
w stolarni, jak mogę, a przy okazji prowadzę nasze profile 
na Facebooku i Instagramie. To jest ważne, bo chcemy mieć 
bezpośredni kontakt z klientami.

Robicie rzeczy wyjątkowe, macie w ofercie kilka stałych 
wzorów, ale realizujecie też zamówienia indywidualne?
Pierwszą naszą całkowicie samodzielną realizacją był stół 
dębowy HooVer. Kiedy zrealizowaliśmy ten projekt, to wie-
dzieliśmy, że właśnie tą drogą chcemy iść. Praca nad nowy-
mi kształtami, przy dość ograniczonej bryle jaką jest stół to 
fascynujące zajęcie. Dlatego chętnie realizujemy zamówie-
nia indywidualne, a szczególnie lubimy takich klientów, 
którzy nie przynoszą „inspiracji z Internetu”, tylko proszą 
o stworzenie czegoś, co będzie odpowiadało ich potrzebom. 
Przy realizacji indywidualnych zamówień ciągle się uczy-
my i tworzymy nowe rozwiązania.

Dlaczego ludzie decydują się na drewniane, ręcznie robione meble? Bo dorastają! 
O tym, jak drewno stało się dla trzech mężczyzn sposobem na życie opowiada 

Łukasz Kaczmarek, serce firmy In Wood We Trust, jak sam mówi o sobie.

Naturalne, piękne, 
DREWNIANE

Dziś dominują sieciówki meblarskie. Kupujemy meble 
tanie, proste i które łatwo da się zmontować. Jak się Wam 
udaje znajdować przestrzeń na Waszą ofertę – mebli 
trwałych i o doskonałej jakości?
Dobrze, jak zresztą widać. Po niecałych pięciu latach udało 
nam się stworzyć markę, która jest coraz bardziej dostrzega-
na na rodzimym, a nawet zagranicznym rynku. Przyznam, 
że trochę sami jesteśmy tym zaskoczeni. Wydaje mi się, że 
meble typu „kup, spróbuj skręcić, zdenerwuj się na nieczy-
telność instrukcji, wezwij posiłki, zrelaksuj się, zastanów 
czemu zostało tyle śrubek skoro już wszystko skończone” to 
pierwszy krok przy wkraczaniu w dorosłe życie. Kolejnym 
jesteśmy my. Dom to szczególne miejsce, w którym każdy 
pragnie czuć się swobodnie i bezpiecznie, a przede wszyst-
kim prawdziwie. Po całym dniu można zamienić garnitur 
czy spódnicę na dresy, ale też zdjąć maskę, która jest wyma-
gana od nas w pracy. Może stąd moda na prawdziwe drewno 
w domu skoro na zewnątrz jest coraz bardziej sztucznie?

Kto jest Waszym klientem?
Głównie osoby, które wiedzą czego chcą, albo czego na pew-
no nie chcą. Przede wszystkim ci, którzy chcą mieć w domu 
naturalne piękno w postaci drewnianego stołu, ławy czy 
lustra. Coraz częściej zaglądają do nas klienci biznesowi. 
Cieszy nas również to, że zgłaszają się do nas architekci ze 
swoimi wizjami i pomysłami na stoły z litego drewna.

Oferujecie meble ponadczasowe, które mogą być ozdobą 
domu przez wiele lat, nie boicie się tego? Dziś żywotność 
mebli jest dość ograniczona?

Jest, bo cały przemysł zmierza do tego, żeby ich żywotność 
była ograniczona. Ale nie boję się tego, bo wierzę, że stół 
w kuchni to coś więcej niż zwykła rzecz. Pedro Almodovar 
powiedział kiedyś w wywiadzie, że wiele scen w jego filmach 
dzieje się w kuchni, ponieważ w kuchni się nie kłamie. Bar-
dzo mi się spodobało to zdanie i zmieniłem na własne potrze-
by o stół: „Przy stole się nie kłamie”. Proszę zwrócić uwagę, 
że w dzisiejszych czasach stół to praktycznie jedyne miejsce, 
gdzie cała rodzina się ze sobą spotyka i rozmawia. Oczywi-
ście, o ile jeszcze to robi. To miejsce, gdzie często dowiaduje-
my się o najsmutniejszych, ale też o najszczęśliwszych chwi-
lach w życiu. Jest powiernikiem wielu tajemnic, wzruszeń 
a czasem i uniesień. Kto chciałby się pozbywać części swoje-
go życia? Stół można przecież odświeżyć, zmienić kolor nóg 
czy blatu, ba nawet zmienić jego kształt, ale dalej będzie to 
ta sama fascynująca historia życia. Więc, czy się boję tego, że 
stoły z płyty pozbawią nas pracy? Absolutnie nie.

Co sprawia Wam największą radość w pracy?
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak tania reklama po-
życzek na wysoki procent, ale najbardziej cieszy nas jed-
nak zadowolenie klientów i to, że jesteśmy przez nich po-
lecani dalej. Chociaż mi najwięcej frajdy dają dwie rzeczy: 

poszukiwania niepowtarzalnego drewna, pojedynczych 
desek i jeżdżenie po nie po całej Polsce oraz ostatni etap 
produkcji stołu, jakim jest olejowanie drewna. Zabrzmi 
trochę górnolotnie, ale kiedy robimy duży stół, z szerokich 
desek i na koniec pokrywamy go olejem, wydobywając 
piękno z usłojenia drewna, to naprawdę czuję wtedy jakąś 
magię i cieszę się, że mogę być tego świadkiem.

Jakie macie plany na bliższą i dalszą przyszłość?
Zmierzamy w kierunku, jaki obraliśmy sobie na samym po-
czątku. Z jednej strony są to świeże, lekkie i minimalistyczne 
wzory stołów, które możemy produkować w sposób seryjny 
a z drugiej pojedyncze sztuki, z długimi i szerokimi deska-
mi, które są absolutnie unikatowe i ponadczasowe. l

Rozmawiał: Damian Karwowski
Zdjęcia: In Wood We Trust

Łódź, ul. Sienkiewicza 20
tel. 605 075 491
inwoodwt@gmail.com
www.iwwt.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Tegoroczni absolwenci łódzkich 
gimnazjów i szkół podstawowych będą mieli do wyboru 
nową szkołę średnią – Technikum Automatyki i Robotyki. 
Czym ta szkoła będzie się różniła od innych?
Wiesława Zewald: Trudno jest mówić o różnicach, bo nie 
tylko w Łodzi, ale i w Polsce, nie ma drugiej takiej szkoły.
Po pierwsze, organem prowadzącym technikum będzie 
Strefa Edukacji, spółka, w której 75 procent udziałów ma 
Skarb Państwa w postaci Łódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, a pozostałe 25 procent przypadły firmom pry-
watnym – po 10 procent Miele Technika i Ceramika Tubą-
dzin, a 5 procent Delia Cosmetics.
Po drugie, technikum będzie kształcić w takiej specjalno-
ści, której nie ma jeszcze w klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego. Automatykę i robotykę spotkać można 

na  wyższych uczelniach, ale nie w szkołach średnich.
Po trzecie, partnerem naukowym i merytorycznym tech-
nikum została Politechnika Łódzka, dzięki czemu nasi 
uczniowie będą mogli korzystać z wiedzy wykładowców 
– specjalistów od mechatroniki, robotyki i automatyki, 
którzy poprowadzą zajęcia praktyczne oraz z infrastruk-
tury uczelni – z laboratoriów i sal wykładowych. Warto 
dodać, że nasi uczniowie będą mogli korzystać z base-
nów o wymiarach olimpijskich, znajdujących się w Za-
toce Sportu.
I wreszcie po czwarte, uczniowie naszej szkoły będą się 
uczyć i dorastać w środowisku pracodawców. Oznacza to, 
że będą czerpać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przez 
cały czas będą mogli obserwować, jak działa prawdziwy 
biznes i czynnie w tym procesie uczestniczyć.

Szkoła jakiej jeszcze nie było
O nowej inicjatywie edukacyjnej – Technikum Automatyki i Robotyki opowiada 

Wiesława Zewald, prezes spółki Strefa Edukacji, organu prowadzącego szkołę.
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Długo musiała Pani namawiać przedsiębiorców do 
uczestnictwa w tym projekcie?
Właśnie nie, czym sama byłam nieco zaskoczona. Dam 
przykład – kiedy poszliśmy porozmawiać o szkole z przed-
stawicielami firmy Miele, to usłyszeliśmy, że przez ponad 
rok bez powodzenia szukali w Polsce takiej właśnie ini-
cjatywy edukacyjnej. Byli bardzo pozytywnie zaskoczeni 
naszą propozycją i praktycznie po pierwszej rozmowie, 
w ciągu kilku dni projekt został zaakceptowany przez ich 
zarząd i radę nadzorczą. Podobnie było z Ceramiką Tubą-
dzin i Delią Cosmetics. Wniosek z tego można wyciągnąć je-
den – pracodawcy potrzebują dziś najbardziej specjalistów 
średniego szczebla i jeżeli trafią na 
odpowiedni projekt, to z chęcią włą-
czają się w jego realizację. Warto też 
pamiętać o tym, że choć nasi partne-
rzy ze Strefy Edukacji działają w róż-
nych branżach – AGD, materiałów bu-
dowlanych i kosmetycznej – wszyscy 
mają zautomatyzowane linie produk-
cyjne. Do ich utrzymania potrzebni 
są wysokiej klasy specjaliści.

Dlaczego zdecydowaliście się na taką specjalizację?
Wybrana specjalizacja nie jest przypadkowa. Wśród łódz-
kich pracodawców zostały przeprowadzone badania, 
które miały odpowiedzieć, jaki zawód będzie najbardziej 
przydatny w niedalekiej przyszłości. Badania prowadzone 
były wśród inwestorów i firm działających w łódzkiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej, a zrealizował je Uniwersytet 
Łódzki. I to właśnie pracodawcy wskazali, że rynek czeka 
przede wszystkim na fachowców z dziedziny automatyki 
i robotyki. Myśmy jedynie wyciągnęli wnioski z wyników 
tych badań i na ich podstawie zdecydowaliśmy, że będzie 
to Technikum Automatyki i Robotyki. Trzeba też wie-
dzieć, że proces automatyzacji linii produkcyjnych jest 
coraz szybszy i obejmuje coraz więcej przedsiębiorstw. 
Każde potrzebuje lub będzie potrzebować coraz więcej fa-
chowców z zakresu automatyki i robotyki. Proszę pamię-
tać, że w samej ŁSSE działa ponad 220 firm. Jestem pewna, 
że część z nich zgłosi się po naszych absolwentów.

Czy szkoła zaoferuje uczniom możliwość zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji i kompetencji?
Naszym uczniom zaproponujemy naukę języka angielskie-
go biznesowego, to będzie główny język nauczany w tech-
nikum. Dodatkowym będzie niemiecki. Po ukończeniu 
18 lat, każdy uczeń będzie mógł zdać egzaminy SEP, które 
dają uprawnienia do wykonywania wielu zawodów. Chce-
my także, aby nasza młodzież uzyskała miękkie umiejęt-
ności, które są niezbędne w pracy zespołowej – choćby 
współpraca w grupie, dobra komunikacja, otwartość na 
zmiany i wiele innych. Zależy nam na tym, żeby młodzież 
po ukończeniu technikum była mobilna i potrafiła dosto-
sowywać się do zmian i potrzeb rynku pracy.

A jeżeli ktoś będzie chciał iść na studia?
To zda maturę i pójdzie. Wiem od pracodawców, że nie 
tylko są zainteresowani zatrudnieniem naszych absol-
wentów. Są także gotowi finansować ich dalszą edukację, 

bo zależy im na wykształconej kadrze. A zatem ci, którzy 
będą chcieli kontynuować naukę, będą mogli to robić rów-
nolegle, studiując choćby na Politechnice Łódzkiej.

Ile lat będzie trwała nauka w technikum i ile 
planowanych jest pierwszych klas?
Nasze technikum będzie szkołą niepubliczną z uprawnie-
niami szkoły publicznej, a to oznacza, że program reali-
zowany w szkole będzie taki sam, jaki realizują placówki 
publiczne. Absolwenci szkół podstawowych będą uczyć 
się przez pięć lat, z kolei absolwenci gimnazjów cztery 
lata. W pierwszym roku działalności planujemy dwie kla-

sy po 24 osoby – po jednej dla absol-
wentów gimnazjów i szkół podsta-
wowych. Jesteśmy elastyczni i jeżeli 
dojdzie do sytuacji, że zdecydowana 
większość kandydatów będzie na 
przykład po podstawówce, to obie 
nasze klasy będą tylko dla nich. Na-
bór rozpoczynamy w marcu, a koń-
czymy w maju, wszystko zgodnie 
z zaleceniem kuratorium oświaty.

Czy kadra nauczycielska została już wybrana?
Kadra nauczycielska jest już przygotowana, ponieważ nie 
mogliśmy tego zostawiać na ostatnią chwilę. Szukaliśmy naj-
lepszych nauczycieli i takich udało się nam pozyskać. Będą 
wśród nich nawet wykładowcy łódzkich wyższych uczelni.

A gdzie będzie odbywać się nauka?
Szkoła będzie się mieściła przy ulicy Milionowej 12, w bu-
dynku Wyższej Szkoły Mistrzostwa Sportowego i tam bę-
dziemy uczyć przedmiotów ogólnych. Natomiast zajęcia 
praktyczne będą w pracowniach Politechniki Łódzkiej.

Za naukę trzeba będzie płacić?
Miesięczne czesne będzie wynosiło 300 zł, ale gwarantu-
jemy, że przez cały cykl nauki nie będzie ono zmieniane. 
Taki zapis będzie zawarty we wszystkich umowach pod-
pisanych z rodzicami. Oczywiście najlepsi uczniowie 
będą zwalniani z opłat, ponieważ planujemy wprowadze-
nie systemu stypendialnego. l

Rozmawiał Robert Sakowski

 l Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z 14 stref 
działających w Polsce. Skupia ponad 220 firm z różnych branż.

 l Strefa Edukacji to spółka powstała z inicjatywy ŁSSE i trzech 
firm działających w strefie. Jest to organ prowadzący technikum.

 l Miele Technika jest jednym z liderów branży AGD. Buduje 
zakład produkcyjny na terenie podstrefy w Ksawerowie. Doce-
lowo ma w nim znaleźć zatrudnienie ponad 1000 osób.

 l Ceramika Tubądzin to jeden z liderów w branży budowla-
nej, czołowy producent płytek ceramicznych.

 l Delia Cosmetics jest rodzinną firmą z branży kosmetycznej.
 l Politechnika Łódzka jest największą uczelnią w Łodzi. 

W rankingach uczelni technicznych zajmuje 4. miejsce w Polsce.

zaangażowani w tworzenie szkoły

Zależy nam, by młodzież 
po ukończeniu technikum 
była mobilna i potrafiła 

dostosowywać się do zmian 
i potrzeb rynku pracy
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Chcesz być zdrowy?
Zachowaj umiar! 

By cieszyć się zdrowiem przez wiele lat, ważne jest przede wszystkim 
zachowanie umiaru we wszelkiego rodzaju działaniach, takich jak 

jedzenie, praca, zabawa. Ważna jest równowaga pomiędzy snem, pracą 
i wypoczynkiem – mówi Sławomir Walczak, właściciel Centrum Medycznego 

„Profilaktyka i Zdrowie”, specjalista medycyny tropikalnej i medycyny pracy.

LIFE IN. Łódzkie: O medycynie pracy różnie się mówi. 
Specjaliści twierdzą, że zakres badań oferowanych w jej 
ramach jest zbyt wąski i nie jest ukierunkowany na 
kompleksową ocenę stanu zdrowia. Jak to jest dzisiaj z tą 
medycyną pracy?
Sławomir Walczak: Często zadajemy sobie pytanie, czy 
zakres badań oferowanych w ramach medycyny pracy jest 
wystarczający. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że takie 
badania są w ogóle zbędne. Tymczasem dla wielu osób jest to 

jedyna możliwość spotkania się z lekarzem oraz wykonania 
tzw. „przeglądu stanu zdrowia”. Dla wielu jest to impuls do 
zmiany stylu życia i zadbania o swoje zdrowie. Wielokrotnie 
zdarza nam się, że trafia do nas 40-latek, który pierwszy raz 
w życiu ma wykonywane np. EKG czyli badanie dostępne 
praktycznie w każdym gabinecie lekarskim, ale to właśnie 
u nas dowiaduje się o chorobie wieńcowej serca. Uważam, że 
zakres badań profilaktycznych nigdy nie będzie zbyt szeroki, 
ponieważ stan zdrowia pacjenta jest dla nas najważniejszy.

podpowiedz, na co mamy zwracać baczniejszą uwagę mając 
w gabinecie osobę pracującą wiele lat na stanowisku z da-
nym zagrożeniem. Często odległe skutki pracy w narażeniu 
są bardzo uciążliwe, a po wielokroć niestety lekarze POZ nie 
pytają pacjentów, na co narażeni są w miejscu pracy. My le-
karze profilaktycy te czynniki i ich konsekwencje znamy.

Jak wpływa na zdrowie charakter naszej pracy: długie 
i nieregularne godziny pracy, kontakt z trudnym 
klientem, presja czasu czy niepewność zatrudnienia?
Niekorzystne czynniki psychospołeczne odbijają się nieko-
rzystnie na pracownikach, ich rodzinach i nawet na rela-
cjach interpersonalnych w pracy i poza nią. Zauważamy, że 
dużo częściej na wiele chorób zapadają osoby z tzw. „słab-
szym charakterem”, mniej odporne na czynniki stresujące. 
Od kilku lat zauważamy tendencję do częstszej zapadalno-
ści na choroby cywilizacyjne oraz na zaburzenia w strefie 
psychicznej. Znacznie wzrósł odsetek osób zgłaszających 
się na badania kontrolne po zwolnieniach lekarskich od 
lekarzy psychiatrów. Jest to niewątpliwie spowodowane 
czynnikami zawartymi w pytaniu.

To, co robić, by cieszyć się zdrowiem przez długie lata.
Przede wszystkim zachować umiar we wszelkiego rodza-
ju działaniach, takich jak jedzenie, praca, zabawa. Ważna 
jest równowaga pomiędzy snem, pracą i wypoczynkiem. 
Nie zapominajmy o kontaktach z bliskimi, a w przypadku 
znajomych otaczajmy się osobami z pozytywnym nasta-
wieniem do życia. l

Rozmawiał Damian Karwowski

 l badania diagnostyczne
 l badania wstępne i okresowe
 l badania psychologiczne
 l konsultacje specjalistyczne
 l medycynę tropikalną i szczepienia
 l obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ
 l szkolenia z pierwszej pomocy

Profilaktyka i zdrowie oferuje

Siedziba główna
Łódź, ul. Zgierska 2/8 
tel.: 42 659 59 59, 42 616 20 20
kom.: 509 175 675 
przychodnia@profilaktykaizdrowie.pl

FILIA I
Łódź, ul. Kopernika 67/69
tel.: 42 633 02 22 

FILIA II
Łódź, ul. Piłsudskiego 157
tel.: 506 110 509 

Jak wygląda badanie przeprowadzone przez lekarza 
medycyny pracy?
Każda osoba trafiająca do lekarza medycyny pracy musi 
posiadać skierowanie wystawione przez pracodawcę 
z ustalonym zakresem czynników szkodliwych i uciążli-
wych na stanowisku pracy. Następnie na podstawie skie-
rowania oraz czynników umieszczonych na skierowaniu 
ustalamy zakres badań koniecznych do wykonania, a wła-
ściwie do stwierdzenia, czy pracownik może podjąć pracę 
na danym stanowisku. I to jest pierwszy krok. Następny to 
ewentualne konsultacje dodatkowe, jak na przykład wy-
wiad chorobowy, rodzinny itd.

Co według Pana jest najważniejsze podczas wydawania 
orzeczenia przez lekarza medycyny pracy?
Każdy z elementów badania jest równie ważny, na każ-
dym etapie posiłkujemy się konsultacjami lekarzy specja-
listów badań laboratoryjnych oraz konsultacjami psycho-
logów. Nie jesteśmy od tego, aby diagnozować pacjentów, 
ale przeprowadzić badanie profilaktyczne po to, by wyeli-
minować ewentualne zagrożenia ze środowiska pracy.

Skąd lekarz czerpie wiedzę o stanowisku pracy?
Na podstawie umów zawartych z zakładami pracy, prze-
prowadzamy regularne wizytacje stanowisk pracy. Zapo-
znajemy się w porozumieniu z inspektorami BHP z zagro-
żeniami na danym stanowisku, czynnikami szkodliwymi 
i uciążliwymi. Po wielokroć sama wizytacja stanowiska 
pracy, daje nam pełen obraz w jakich warunkach pracuje 
osoba, która za kilka dni trafi do nas do gabinetu.

Pracownicy traktują badania jako przymus czy przywilej?
Jak bym traktował jako przywilej, ponieważ dzięki nim wie-
lokrotnie udaje się wykryć poważne choroby, chociażby cho-
roby cywilizacyjne takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
ale też nowotwory. Pamiętam jak u młodej dziewczyny zdia-
gnozowaliśmy białaczkę i jak wówczas jej rodzina prowadzą-
ca duży zakład pracy, doceniła rolę badań profilaktycznych. 
Ciągle zastanawiam się jak to jest, że tak chętnie poddajemy 
corocznym badaniom technicznym własne samochody, 
a o tym, że nam też są potrzebne coroczne badania zapomi-
namy. Organizm często nie  wysyła nam jasnych sygnałów 
alarmowych lub wysyła sygnały sprzeczne, które są przez nas 
bagatelizowane. Ciężkie choroby bardzo często nie dają wy-
raźnych objawów. Kiedy te sygnały są już wyraźne, konieczne 
jest leczenie o wiele bardziej złożone i nie zawsze kończy się 
ono sukcesem. Badania medycyny pracy są niezmiernie waż-
ne, ponieważ dają okazję do zweryfikowania stanu zdrowia.

Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować na badanie 
u lekarza medycyny pracy?
Na badanie należy zazwyczaj zgłosić się na czczo, po przespa-
nej nocy, a na przykład w przypadku osób pracujących w ha-
łasie po co najmniej 12 godzinach bez ekspozycji na hałas.

Czy schorzenia, na które jesteśmy narażeni w miejscu 
pracy zmieniły się na przestrzeni lat?
Niewątpliwie poszerza się nasza wiedza na temat wielu 
czynników oraz ich wpływu na nasze zdrowie. Badania 
prowadzone przez instytuty naukowo-badawcze dają nam 
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LIFE IN. Łódzkie: Trudno pozbyć się dodatkowych 
kilogramów?
Ewa Jankowska: Zdecydowanie łatwiej przybieramy na 
wadze niż chudniemy. Zrzucanie kilogramów to proces, 
w którym praca z ciałem i jej efekty widoczne są dopie-
ro na końcu. Najważniejsze jest nasze nastawienie men-
talne i podjęcie decyzji o tym, że chcę coś ze sobą zrobić. 
Późniejsze działania i ich efekt, to już jest kwestia naszej 
determinacji i sposobów, które posłużą nam do osiągnię-
cia celu. Pamiętajmy, że najważniejsze w odchudzaniu jest 
pokonanie siebie, swoich przyzwyczajeń i znalezienie so-
juszników, którzy nam w tym pomogą.

Od czego zatem zacząć?
Kiedy dostrzeżemy, że nadwaga przeszkadza nam nor-
malnie żyć i negatywnie wpływa na samopoczucie, to 
zaczynamy szukać sposobów, żeby sobie z tym poradzić. 
Czasami próbujemy różnych cudownych diet, zażywamy 
tabletki na odchudzanie, korzystamy ze sposobów wyczy-
tanych w Internecie i…

...nic nam z tego nie wychodzi.
No właśnie. Wtedy trzeba podjąć decyzję i przyjść do 
Studia Figura na Dowborczyków 17 (śmiech). Wcale nie 
żartuję, zrzucanie kilogramów zaczyna się od decyzji, by 
skorzystać z pomocy fachowców. To pierwszy, ale najtrud-
niejszy etap odchudzania. Decyzja, która w konsekwencji 
wpływa na nasze życie i naszych najbliższych. Dotychcza-
sowa rzeczywistość zostaje wywrócona do góry nogami 
– musimy zmienić nawyki żywieniowe, do których przy-
zwyczajaliśmy się przez wiele lat.

Jak Studio Figura pomaga w osiągnięciu efektów?
Po pierwsze od klientek wymagamy zmiany dotychczasowe-
go stylu życia, stylu żywienia, systematyczności i wytrwało-
ści. Mówimy: zapomnij o przeszłości i patrz przed siebie! Po 
drugie, skoro podjęłaś świadomą decyzję, postawiłaś sobie 
cel, to teraz nie ma żartów – chcesz osiągnąć efekt, musisz 
stosować się do naszych zaleceń i wskazówek. Po trzecie, za-
wsze możesz liczyć na nas i naszych specjalistów, będziemy 
cię motywować i wspierać na każdym etapie.

Jest wielu specjalistów, miejsc i sposobów na to, by 
zrzucić zbędne kilogramy. Dlaczego warto odwiedzić 
Studio Figura? Czym się wyróżniacie?
Zacznijmy od tego, że Studio Figura jest prowadzone przez 
kobiety dla kobiet, mężczyźni nie mają tutaj wstępu. Warto 
też wiedzieć, że to światowy koncept, który od ponad 10 lat 

Uszczęśliwiam kobiety!
Dziś każdy chce być fit. Zdrowo się odżywiać i dbać o swój wygląd. Nie każdy 

jednak wie, jak się do tego zabrać. Najlepiej z pomocą specjalistów. – Będziemy 
wspierać i motywować na każdym etapie wiodącym do osiągnięcia upragnionego 

celu – zapewnia Ewa Jankowska, właściciela Studia Figura Łódź-Śródmieście.
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jest na rynku w wielu krajach i cieszy się dużą popularno-
ścią, ponieważ jest skuteczny. Poza tym podchodzimy holi-
stycznie do procesu odchudzania i modelowania sylwetki. 
Trafiają do nas nie tylko panie, które chcą zgubić zbędne 
kilogramy, ale także te, które chcą po prostu lepiej wyglądać, 
zadbać o swoje ciało. Mamy specjalistyczne urządzenia do 
ćwiczeń. Do tego linię suplementów diety, które oczyszczają 
organizm z toksyn. Dysponujemy kosmetykami, które przy-
spieszają cały proces i możemy używać ich na niektórych 
etapach treningowo-zabiegowych. Łączymy zabiegi z niein-
wazyjnej medycyny estetycznej z ćwiczeniami fizycznymi 
oraz suplementami. Wszystkim naszym klientkom zaleca-
my zbilansowaną dietę, której stosowanie daje stuprocento-
wą pewność osiągnięcia sukcesu. Poza tym to nie jest miej-
sce, gdzie kupujemy karnet i możemy korzystać z dostępnego 
sprzętu. W Studio Figura Łódź-Śródmieście kobiety otrzy-
mują fachową wiedzę, wspieramy je na każdym kroku. To 
miejsce jest wyłącznie dla nich, co sprawia, że panie czują się 
u nas pewniej. Każda jest traktowana indywidualnie.

Indywidualnie – to dziś modne słowo, ale często puste...
Ale nie u nas. Podam przykład – trafiła do nas pani, któ-
ra miała problem z dosyć dużym brzuszkiem. Dobrałyśmy 
określone zabiegi i po kilku z nich miała 20 cm mniej w ob-
wodzie. To od razu przełożyło się na lepsze samopoczucie, 
dało jej więcej pewności siebie. Każda osoba, która do nas 
trafia, zanim zacznie cokolwiek robić, musi wypełnić spe-
cjalną ankietę. Dzięki obszernemu wywiadowi, który prze-
prowadzamy, dowiadujemy się z jakimi dolegliwościami 
się zmaga, na co chorowała bądź choruje, czego oczekuje od 
nas. Wiemy, co możemy polecić, a czego nie wolno. Pierw-
sze spotkanie i rozmowa są bardzo istotne, ponieważ na jej 
podstawie ustalany jest program treningów. Musi być on 
dostosowany indywidualnie dla każdej klientki i uwzględ-
niać ich preferencje treningowe tak, aby łatwiej im było 
regularnie ćwiczyć.

Które z zabiegów cieszą się największą popularnością?
Najpopularniejsze są fitness i wellness. Dużym zaintere-
sowaniem cieszy się endermologia, pozwalająca odchu-
dzić się, pozbyć cellulitu, wymodelować sylwetkę, a nawet 
poprawić kontury twarzy. Panie interesują też zabiegi li-
posukcji ultradźwiękowej, które redukują złogi tłuszczu 
i cellulitu. Są to zabiegi, które dość szybko dają efekty. 
A w sezonie jesienno-zimowym bardzo dużym powodze-
niem cieszy się fotodepilacja, czyli bezbolesne usuwanie 
owłosienia. Ale panie przychodzą do nas nie tylko na za-
biegi. Przy zrzucaniu kilogramów równie ważne jest to, 
aby organizm oczyścić z toksyn, zmienić przyzwyczajenia 
i nawyki żywieniowe, zbilansować odżywianie, pić dużo 
wody. Panie, które trafiają do nas. dostają także wiedzę 
jak mają postępować. Studio Figura to nie tylko zabiegi 
odchudzające i poprawianie samopoczucia. Organizujecie 
wiele ciekawych wydarzeń z myślą o klientkach. Nasze 
panie tego potrzebują, więc wychodzimy naprzeciw ich 
potrzebom. Zapraszam do studia, łączę i edukuję kobiety 
na różnych płaszczyznach. Warto wspomnieć o dwóch 
wydarzeniach, które cieszą się sporym zainteresowaniem. 
Pierwsze, to spotkania ze stylistką, która pomaga pa-
niom, zmienić wizerunek, dobrać do zmienionej sylwetki 

odpowiednie ubrania i dodatki. Dodatkowo zapraszam 
znajomego kardiologa, który prowadzi warsztaty na temat 
profilaktyki chorób kardiologicznych u kobiet.

Bije z Pani ogromny entuzjazm. Lubi Pani to miejsce.
Kocham! Długo szukałam swojego sposobu na życie i odpo-
wiedzi na pytanie, co chcę robić. W między czasie urodzi-
łam dwoje dzieci, podjęłam pracę w aptece, która nie dawa-
ła mi satysfakcji, skończyłam studia i zostałam magistrem 
zdrowia publicznego. Nauczyłam się masażu klasycznego 
i gorącymi kamieniami. Pokończyłam wiele kursów. No 
i kiedyś, a było to na pierwszych urodzinach Studio Figura 
Bełchatów, gdzie zostałam zaproszona, podjęłam decyzję, 
że chcę prowadzić takie studio. I tak się stało. Dziś tego, co 
robię nie traktuję jak zwyczajnej pracy, to dla mnie misja! 
Ja uszczęśliwiam kobiety (śmiech). l

Rozmawiał Damian Karwowski

Łódź-Śródmieście, ul. Dowborczyków 17
tel. 799 819 035
biuro@studio-figura-lodz.pl
Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek 9.00-21.00
sobota 9.00-15.00
niedziela 11.00-17.00
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Z liter i symboli
LIFE IN. Łódzkie: Uważasz, że udało Ci się odnieść sukces 
w tym co robisz?
Małgorzata Kosiec: Samo przetrwanie, na tak trudnym 
rynku jak polski, już nim jest. Możliwość niesamowitej 
swobody działania, połączonej z popytem na moje pra-
ce, to właśnie według mnie jest miarą sukcesu. Problem 
jest taki, że linia jego horyzontu jest nieskończona i coraz 
bardziej się oddala. Zależy od tego, kto co sobie wyznaczy. 
W jakiej skali spojrzy się na karierę. Mam na pewno duże 
poczucie spełnienia zawodowego, a to już osobisty sukces.

Dlaczego malarstwo?
Ono było obecne w moim życiu odkąd pamiętam. Było 
gdzieś wewnątrz mnie. Zawsze tylko to umiałam robić 
i tylko to robiłam. Już jako dziecko nie miałam innych 
marzeń. Mając sześć lat na kartce, którą zakopałam pod 
wielkim dębem, napisałam, że chcę być malarką. Doda-
łam oczywiście, że słynną (śmiech). Nigdy nie było innej 
opcji. Poza tym, czy w świecie odhumanizowanej pracy 
w korpo, może być coś lepszego niż „zabawa” w artystę?

Rodzice nie próbowali na Ciebie wpłynąć, byś wybrała 
bardziej konkretny zawód i pewniejszą przyszłość?
Pochodzę z rodziny, gdzie wiele osób ma jakiś talent pla-
styczny. Na przykład mój brat projektuje ogrody, a mama 
zawsze bardzo ładnie rysowała i szyła. Świat sztuki nie był 
więc czymś nieznanym czy wrogim. Mój ojciec chciał, że-
bym była adwokatem, politykiem czy dziennikarzem. Nie 
doczekał tej drogi jaką wybrałam, zmarł gdy miałam 14 lat. 
Nie wiem jaka byłaby jego opinia na ten temat. Ale ze stro-
ny mamy zawsze miałam ogromne wsparcie. Mało tego, gdy 
przeżyłam raz mocne zachwianie emocjonalne i wątpliwo-
ści, czy to słuszna droga, to ona podtrzymała mnie w wy-
trwaniu w zawodzie.

Miałaś wątpliwości, że to jednak właściwa droga?
Na pewno zdarzały się ciężkie momenty. Powiedziałabym, 
że to było siedem chudych lat zaraz po skończeniu Akademii 
Sztuk Pięknych, sprowadzających się do przysłowiowego 
głodowania artysty. Doświadczyłam tego, wiem jak to jest, 
kiedy najmniejszy wydatek jest problemem, począwszy od 
zakupu farb. Jednak udało mi się wówczas odroczyć decyzję 
o pójściu do stałej pracy. Pamiętam, że dawałam sobie jakieś 
terminy, na przykład – już od marca zacznę czegoś szukać. 

Malarstwo. Ono było obecne w moim życiu odkąd pamiętam. Było gdzieś 
wewnątrz mnie. Zawsze tylko to umiałam robić i tylko to robiłam. Już jako dziecko 

nie miałam innych marzeń – mówi Małgorzata Kosiec, malarka, artystka, łodzianka.

I tak to przeciągałam, że w międzyczasie udało mi się wy-
kształcić mój własny styl, który spowodował duże zaintere-
sowanie obrazami, propozycje ze strony galerii. Wyszłam 
też z mrocznego okresu chlapania farbą. Myślę, że to były 
decydujące lata. Gdybym się wtedy załamała, podjęła jakąś 
pracę na etat, to byłby koniec z malarstwem, bo nie uwa-
żam, że sztukę można uprawiać „po godzinach”.

W przypadku innych zawodów artystycznych, aktora czy 
piosenkarza o przełomie w karierze decyduje jakaś rola, 
jakiś przebój, a jak jest w przypadku malarstwa?
Nie sądzę, żeby w moim życiu był jakiś jeden główny przełom. 
Ono miało, i nadal ma, przebieg raczej ewolucyjny niż rewo-
lucyjny. Od lat krok po kroku wpycham ten syzyfowy kamień 
pod górę. Czasem oczywiście trochę spada w dół. Gdybym 
jednak miała wybrać jakiś ważniejszy moment, to na pewno 
byłby to czas rozpoczęcia współpracy z galeriami i domami 
aukcyjnymi w Warszawie. Takie wypłynięcie na szerokie 
wody. Nasza stolica, nawet na tle całej Europy, to potężny ry-
nek, zarówno jeżeli chodzi o promocję artystów, jak i sprzedaż 
ich prac. To był pierwszy duży krok w mojej karierze. A drugi, 
to nawiązanie współpracy z galerią w Szwecji. Takim przeło-
mowym momentem w sensie stricte artystycznym, było wy-
myślenie techniki budowania wizerunków z liter i symboli. 
To coś, czego trzymam się do dziś i rozwijam w przeróżnych 
kierunkach. Jest to mój artystyczny znak rozpoznawczy, któ-
ry przyczynił się do zaistnienia w obiegu sztuki.

Kiedy pojawił się pomysł na tego typu malarstwo?
Jak to często z wynalazkami bywa, zaczął się od bardzo 
prostej, przypadkowej sytuacji. Kiedyś mieszkałam obok 
agencji reklamowej, która pozbywała się ogromnej ilości 
popsutych lub niewykorzystanych logo. Zaczęłam odbie-
rać je od nich, naklejać, zdzierać, przemalowywać, eks-
perymentować. Próbowałam, co by było, gdybym masko-
wała część wizerunku nakładając jednocześnie warstwy 
malunku. Powstał cały cykl obrazów opartych na portre-
tach znanych ludzi, a później zaczęły powstawać kolejne, 
w oderwaniu od rzeczywistych wizerunków. Wtedy już 
świadomie rozwijałam tę technikę w przeróżnych for-
mach. Zaczęłam eksperymentować na całej linii.

Wśród różnych opisów Twoich prac znalazłem 
stwierdzenie, że są one jakby odbiciem otaczającego nas 
szumu medialnego, internetowego, ludzkiego…
Dokładnie tak. Próba sportretowania człowieka, którego 
wizerunek w mediach jest zakłócony. Jednocześnie jest on 
w codziennym odbiorze niewiarygodnie wielowarstwowy. 
Także w dosłownym znaczeniu – gdy otwieramy te wszyst-
kie okienka w Internecie i doświadczamy tylu bodźców, 
a także w metaforycznym, kiedy ten wizerunek jest po pro-
stu niesamowicie zaburzony. To wszystko było podstawą 
stworzenia tzw. portretów typograficznych. Na początku 
malowałam autentyczne medialne postacie zaburzając ich 

Nie należę do grona artystek, które 
dosłownie przekładają swoje życie 
osobiste na sztukę. Jednak znajomi 

twierdzą, że moje obrazy przekazują 
rodzaj charakterystycznej dla mnie energii
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wizerunek. Później, wychodząc od tych prawdziwych, do-
szłam do ogólnej idei „uniwersalnej” twarzy ludzkiej.

Ile w pracach jest Ciebie samej, Twojej osobowości?
Wydaje mi się, że moja twórczość nie jest tzw. sztuką oso-
bistą. Nie należę do grona artystek (jak choćby Frida Kahlo 
czy Tracy Emin), które dosłownie przekładają swoje życie 
osobiste na sztukę. Jednak znajomi twierdzą, że moje ob-
razy przekazują rodzaj charakterystycznej dla mnie ener-
gii. Taki typ ekspresji jaki posiadam, jest w nich bardzo 
widoczny. Poza tym, sam proces malarski stał się dla mnie 
upustem wszelkich napięć, jest to czas uspokojenia i wy-
zwolenia, choć bywa też odwrotnie – napięcia i bólu.

Miałaś wystawy w galeriach nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Podobno lubisz podróżować?
Lubię, chociaż – jak mawiała Szymborska, „jestem turyst-
ką umiarkowaną” czyli nie mogę na długo odrywać się od 
pracowni, która jest wręcz fizjologiczną częścią mojego ży-
cia. Jednak dużo satysfakcji sprawiają mi właśnie podróże 
związane z wystawami, a już mniej – typowo rekreacyjne. 
Żyjąc w polskim klimacie, wiadomo – trzeba się od czasu 
do czasu doświetlić, ocieplić. A choć podróże z wystawami 
nie są do końca relaksem, a mają wręcz aspekt stresu, to 
powodują również niesamowitą, dodatkową satysfakcję 
życiową. Cieszę się, że to, co robię, daje mi możliwość oglą-
dania i poznawania różnych zakątków.

Wspomniałaś o relaksie, ale w Twoim przypadku to 
chyba najbardziej joga…

Zdecydowanie. Pracując, chyba w każdym zawodzie, wy-
konuje się pewną konkretną formę, powiedziałabym – zu-
życia swojego ciała. Trzeba znaleźć coś, co choć trochę 
odwróci nasze ciało w innym kierunku, pozwoli mu się 
zregenerować. Od lat pracuję prawą stroną ciała i dlatego 
muszę cały czas szukać jego symetrii, równowagi. Poza 
tym, przy wiecznym dreptaniu podczas malowania, pięć 
kroków w tył, pięć w przód, nie mam już ochoty na biega-
nie, a dźwigając duże formaty – na siłownię. Oprócz jogi 
bardzo ważny jest dla mnie kontakt z przyrodą, to żeby 
wyjść z pracowni, pooddychać świeżym powietrzem.

Malowanie to na pewno Twoja pasja, ale jakbyś miała 
powiedzieć co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
Ostatnio Stanisław Tym powiedział, „życzę wam zdrowia, 
a resztę kombinujcie”. Kradnę to jako motto. A tak na poważ-
nie. Praca i rozwój twórczy były od dzieciństwa u mnie naj-
ważniejsze. Zawsze pilna uczennica i pracoholiczka. Życie 
zawodowe to moje naturalne środowisko, w którym bardzo 
dobrze się czuję. Moje priorytety życiowe to rozwój osobisty, 
wolność, praca twórcza, no i sama materia malarstwa. Uwa-
żam, że w tym mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Masz mocne miejsce w tym świecie artystycznym?
Jestem w „Kompasie sztuki”, gdzie już samo znalezienie się, 
wśród najważniejszych twórców, mocno pozycjonuje arty-
stę. A ja nad tym w ciągu ostatnich kilku lat bardzo ciężko 
pracowałam. Nad dopieszczeniem polskiego świata sztuki. 
Nad tym, żeby się w nim tak bardzo mocno ugruntować. 
Wcześniej miałam lata, kiedy koncentrowałam się bardziej 

na rozwoju kariery za granicą czy też na rynku stricte 
komercyjnym, po to żeby zdobyć grono odbiorców. Było to 
nieco odwrotne działanie od ogólnie przyjętego, ale widzę, 
że wyszło na dobre. Teraz mogę sobie na przykład pozwolić 
na cykl wystaw w niekomercyjnych miejscach.

Twoje prace są w wielu prywatnych kolekcjach zarówno 
w Polsce jak i za granicą. To Cię w jakiś sposób nobilituje 
osobiście?
Tym pytaniem otworzyłeś puszkę Pandory. To jest w tej 
chwili najtrudniejszy aspekt mojej działalności. Z jednej 
strony po to, żeby móc się wystawiać, od trzech lat bardzo 
ograniczyłam sprzedaż prac. Z drugiej strony, nie można 
zaniedbać Kolekcjonera, takiego z dużej litery. Bo jest to 
ktoś, kto już z samej definicji kocha to, co robię. Jest do-
datkowo w stanie wydać pieniądze, czekać na nowe prace. 
Nie można więc takich ludzi lekceważyć. Niemniej jednak, 
sprzedany obraz jest tylko na „jednej” ścianie, tak jakby 
przepadł dla świata. Przez to większe grono ludzi traci 
możliwość jego obejrzenia. Więc od kilku lat moja strate-
gia sprzedaży obrazów polega na tym, że muszą najpierw 
zostać kilkakrotnie pokazane na wystawach niekomercyj-
nych, mieć jakiś większy, ogólnodostępny odbiór. Dopiero 
po jakimś czasie „pozwalam” niektórym trafić do prywat-
nych kolekcji. Tym samym posiadacz takiego dzieła ma coś, 
co jest już utytułowane, obejrzane, docenione, ma swoją 
przeszłość tzw. proweniencję i wartość. To poszukiwanie 
równowagi, manewrowanie między nazwijmy to wprost 
– koniecznością sprzedaży prac, żeby się utrzymać, a pró-
bą wejścia w rynek sztuki wysokiej i niekomercyjnej, jest 
chyba najtrudniejszym aspektem mojej pracy. To, żeby zna-
leźć równowagę. Nie stracić kolekcjonerów, by nie zniechę-
cili się wieczną niemożnością nabycia obrazów. A tych, ze 
względu na długotrwały, skomplikowany proces twórczy, 
nie ma znowu tak wielu… Kolejnym bardzo trudnym tema-
tem jest funkcjonowanie galerii komercyjnych na polskim 
rynku sztuki. Mnie interesuje współpraca z takimi galeria-
mi, które nie tylko zabiorą obraz i go sprzedadzą, dzieląc 
się w jakimś procencie zyskami ze mną. Chodzi o to, żeby 
galeria odgrywała rolę czegoś w rodzaju managementu. 
Czyli jednocześnie organizowała wystawy w prestiżowych 
miejscach, prasę, media, PR itp. Jednak tego typu placówek 
w naszym kraju jest bardzo mało. Marzę o takiej koopera-
cji, która pozwoliłaby mi tylko i wyłącznie malować, a ktoś 
za mnie organizował robotę menedżerską.

Kiedy będziemy mogli obejrzeć Twoje prace na wystawie 
w Łodzi?
Rok 2020 będzie dla mnie rokiem jubileuszowym (w kilku 
aspektach). Wtedy to planuję dużą prezentację mojego ma-
larstwa we współpracy z Miejską Galerią Sztuki. Mam za-
miar się temu w pełni poświęcić, bo jest to dla mnie niezwy-
kle nobilitujące, a jeszcze bardziej stresujące. Bo wiadomo, 
nikt nie jest prorokiem we własnym mieście… Do tego czasu, 
złaknionych kontaktu z moimi obrazami, zapraszam teraz 
do Galerii MM w Chorzowie (od 4 do 25 lutego), a 23 września 
na wernisaż do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. l

Rozmawiał: Krzysztof Karbowiak
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka

Absolwentka ASP w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem obroniła 
w 2000 roku. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Finalistka 
programu International Young Art 2002 domu aukcyjnego Sothe-
by’s. Swoje prace prezentowała m.in. w Nowym Jorku, Tel Awi-
wie, Amsterdamie, Denver, Göteborgu, Malmö, Sztokholmie czy 
Londynie. Na stałe reprezentowana przez wiodące szwedzkie 
galerie w Göteborgu, Malmö i Sztokholmie.

Małgorzata Kosiec



88 89

 kultura kultura

Rozmowa o miłości 
Takiej rozmowy jeszcze u nas nie było. Poprosiliśmy dwójkę wspaniałych aktorów 

– Kamila Maćkowiaka i Ewę Audykowską-Wiśniewską, by porozmawiali o miłości.

Ewę i Kamila zobaczyć możemy w sztuce zrealizowanej przez 
Fundację Kamila Maćkowiaka „Totalnie szczęśliwi”, współczesnej 
historii miłosnej w komediowej oprawie.
Spektakl skłania do tego, by zadać sobie kilka ważnych pytań…:

 l Czym jest miłość?
 l Czy ma swój termin do spożycia?
 l Czy w ogóle warto w nią wierzyć?
 l Czy w dzisiejszych czasach istnieje intymność?

…i zarazem przynosi refleksję, że „totalnego szczęścia nie osią-
gniemy nigdy. Pocieszające jest to, że totalne zadowolenie także 
jest niemożliwe. Warto jednak wybrać się do teatru i spróbować. 
A nuż się uda” (Katarzyna Smyczek, Teatralia).

o miłości na deskach

Kamil: Miłość? Odczuwam przerażenie jak mam zdefinio-
wać coś tak ogromnego. Dziś wiem już jedno, że miłość to tro-
chę umiejętność rezygnacji z siebie, umiejętność postawienia 
kogoś w swoim związku ponad siebie. Czym innym jest mi-
łość w związku, czym innym miłość do rodzica czy dziecka.
 
Ewa: Właśnie. Moja miłość do moich synów jest miło-
ścią niewyobrażalną. Kocham ich nad życie. Mogłabym 
wszystko oddać, żeby byli szczęśliwi, mieli szczęśliwe 
związki. W obliczu tej miłości, moja miłość, czyli mój 
partner, schodzi na plan dalszy. Miłość do rodziców też 
jest inna, bardziej roszczeniowa. Rodzice natomiast tak 
bardzo kochają, że się do tego przyzwyczajamy. Karmie-
nie się taką miłością jest wyjątkowe. 

Kamil: Ewa masz rację – rodzice kochają bezwarunkowo. 
Odkąd nie ma mojej mamy, odkąd zabrakło jej miłości już 
wiem, że nigdy nie będę tak kochany jak dotąd. Nie potra-
fię słowami opisać tej wręcz organicznej, namacalnej dla 
mnie miłości. Miłość ojca nie zastąpi 
tego uczucia. Żaden związek tego nie 
zastąpi, bo miłość w związku ma zu-
pełnie inny wymiar, zupełnie inaczej 
ją definiujemy. Ważne jest to, byśmy 
pamiętali, że w pewnym momencie to 
już nie są tylko endorfiny, zatracanie 
się, ale umiejętność oddania, troski, 
odczuwania na głębszym poziomie. 
I pytanie o to, czy miłość ma termin przydatności.

Ewa: Jeżeli ma ten termin, to bardzo się tego boję. Widzi-
my znajomych, przyjaciół, których związki się rozpadają 
i w żaden sposób nie można im pomóc, bo tak naprawdę nie 
wiemy, co dokładnie zadziało się między dwojgiem, zakła-
dam kochających się, ludzi. Z moim mężem w naszym ponad 
20-letnim związku też przechodzimy różne fazy. Jest wiele 
momentów zniecierpliwienia, irytacji, czasami nie można 
się znieść. Wychowanie dwójki dzieci, obowiązki, własna 
praca, wyszarpywanie czasu dla siebie, wszystko to niesie za 
sobą pewne konsekwencje. Nad każdym związkiem trzeba 
pracować, ale oczywiście miłość jest podstawą. To, co jest dla 
mnie pokarmem w miłości to akceptacja, absolutna akcep-
tacja nawet moich wad. Jeżeli nie jestem akceptowana i wi-
dzę, że cokolwiek zrobię czy powiem jest nieakceptowane, 
to wtedy miłość umiera. Szkoda, że w codziennym życiu tak 
trudno dostrzec nam tę miłość. Są takie momenty, gdy czuję 
ją wyraźnie - gdy jest czas na odpoczynek, wspólny wyjazd, 
stres gdzieś znika i w oczach partnera i moich pojawia się 
znowu ten błysk. Wtedy wiem, że ta miłość jest i chce być. 

Kamil: Pięknie powiedziane. Moim zdaniem związki się 
rozpadają, bo zbyt szybko odpuszczamy, wszystko traktu-
jemy jak fast food. Niestety miłość też. Myślę, że wynika to 
z lenistwa albo zbyt pochopnych decyzji. Może miłością na-
zywamy za szybko daną relację. Może mylimy zauroczenie, 
chemię, erotyzm, zafascynowanie ciałem, a może definicja 
zakochania, miłości jest inna. 

Ewa: Jestem przekonana, że miłość rozkwita, gdy spędza-
my ze sobą czas, ale taki intymny, dobry. 

Kamil: Trzeba dobrze zaplanować czas i pomyśleć, za co 
się kochamy. 

Ewa: Jak ludzie spotykają się ze sobą na początku, w mi-
łych relacjach, przychodzą ładnie ubrani, zadbani, pa-
trzą sobie w oczy, mówią o sobie. A potem to gdzieś znika. 

Kamil: Przychodzi wynoszenie śmieci, kredyt, braku-
je pieniędzy, do tego pęknie rura i czar pryska. Odpusz-
czamy sobie, zamiast pracować nad związkiem, a przede 
wszystkim nad samym sobą. Wszyscy jesteśmy egotyczni, 
czasem trudno jest nam przyznać rację czy coś w sobie 
zmienić dla partnera/partnerki. Dochodzi do iskrzenia, 
starcia i odwrotu. Ale tak wcale nie musi być, do związku 
po prostu trzeba dojrzeć. A wracając do definicji miłości… 
Dzisiaj jest to dla mnie pewien spokój, dojrzałość, bezpie-
czeństwo. A nie tylko szał, rozbłysk. To bardziej budowa-
nie bezpieczeństwa i poczucia, że druga strona to daje. 

Ewa: A jaką masz radę na to, by mi-
łość nie wygasła? Dla mnie najważ-
niejsze jest otwarcie na partnera 
i werbalizowanie swoich oczeki-
wań. A faceci, mam wrażenie, mają 
z tym problem.
 
Kamil: Umiejętność komunikacji 
swoich wszelakich potrzeb to pod-

stawa, wtedy jest szansa na pracę, bez tego nie ma nic. 
Bez tego będziesz łatał dziury w drodze, a nie zmienisz 
nawierzchni. Wiesz dlaczego w swoim związku doświad-
czam teraz stabilizacji? Bo nabrałem pewności siebie 
w mówieniu o potrzebach i w końcu nauczyłem się słu-
chać drugiej strony. Trzeba chcieć znaleźć wyjście z każ-
dej sytuacji. 

Ewa: A co jeśli mężczyzna ma jakąś wewnętrzną blokadę 
i nie potrafi zwerbalizować tego, co chciałby, by usłyszała 
druga osoba?

Kamil: Najbardziej dzikie zwierzęta można oswoić. Na-
prawdę wierzysz, że do niektórych facetów nie można do-
trzeć? Moim zdaniem chodzi tutaj o brak woli i lenistwo ze 
strony partnera. Trzeba chcieć się zmieniać. l

Związki zbyt szybko się 
rozpadają, bo zbyt szybko 
odpuszczamy. Wszystko 
traktujemy jak fast food
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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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Pamiętam jak w dzieciństwie oglądałem „Czterdzie-
stolatka” – stary dziad, myślałem i współczułem mu, 
że właściwie stojąc już nad grobem musi użerać się 
z wiecznie niezadowoloną małżonką, synem w dziw-
nej peruce i kaszlącym fiatem 126p.

Gdy rodzice obchodzili czterdziestkę, miałem 12 
lat i pamiętam, że życzyłem im zdrowia, bo nie wy-
obrażałem sobie, że w tym wieku można oczekiwać 
czegoś więcej. I oto jest.... Ten rok, w którym skończę 
40 lat. Wydaje mi się to równie abstrakcyjne co tka-
nie gobelinów.

Nigdy nie lubiłem dat-symboli: urodziny, Nowy Rok 
....Z osobowością, która zawsze widzi „szklankę do 
połowy pustą” każdy pretekst do życiowych bilansów 
jest masochistyczną torturą. Nie otworzę wina (od 
kilku miesięcy podjąłem się wyzwania – rok bez żad-
nych używek oprócz kawy), nie zapalę papierosa (po-
wód – jak wyżej) i nie zacznę się nad sobą użalać tak 
jak robiłem to dotychczas. Poza tym od dekady chodzę 
na psychoterapię, wydałem na nią równowartość cał-
kiem sporej kawalerki, więc czas przełamać schemat.

Zatem bez papierosa, bez kieliszka, bez metaforycz-
nego „gila do pasa”, przy wtórze smutnych piosenek 
z wczesnej młodości postanawiam wykorzystać ten 

felieton i uroczyście się zobowiązać, że nim owa czter-
dziestka uderzy mnie w twarz, zrealizuję kilka latami 
odkładanych marzeń i celów: – zostanę magistrem – 
tak, to mój wstydliwy sekret. Od drugiego roku mia-
łem indywidualny tok studiów, a potem jakoś się „nie 
składało”. Zresztą dla mojego dziadka, absolwenta 
prawa, tytuł „magister sztuki” brzmiał podejrzanie, 
kto wie, może to mnie podprogowo naznaczyło – zro-
bię prawo jazdy – kolejny sekret.

Co to za męski kryzys wieku średniego bez nowego 
auta! A po co auto jak ani nim jeździć, ani nawet nie 
ma go gdzie postawić. To też oszczędność, bo korpo-
racje taksówkarskie zarobiły na mnie więcej niż te-
rapeuci. Schudnę – to leitmotiv mojej dorosłości, ale 
znowu na wadze wyskoczyły trzy cyferki. Zostanę 
seksoholikiem stulecia – spokojnie, tylko na scenie 
jako Klaus Kinski. Siedzę nad scenariuszem do tego 
monodramu już kilka lat, bardziej siedzę niż pracuję, 
więc czas sobie ustalić deadline.

Reasumując – na swoją czterdziestkę jadę autem, 
nie taksówką, tuż przed premierą monodramu o Kin-
skim, 10 kilo chudszy, z dyplomem magistra na tyl-
nym siedzeniu. A Was namawiam, żebyście mnie 
w grudniu z tego rozliczyli. l

Lament czterdziestolatka
Monika A. Kern

Dobry PR

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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Tragiczne wydarzenia z Gdańska zapoczątkowały 
szeroką dyskusję o „mowie nienawiści”. To bardzo 
dobrze, bo taką rozmowę powinnyśmy rozpocząć 
już  wcześniej. Głośno i stanowczo. Nie zgłębię tutaj 
ani przyczyn jej powstania, a tym bardziej skutków, 
jakie przyniosła i niestety jakimi nas jeszcze zaskoczy. 
Chciałam dołożyć swój kamyczek do tego ogródka.

Bo słowne szerzenie nienawistnych komentarzy, 
czy wyrażanie negatywnych opinii buduje klimat, 
pewnego rodzaju przyzwolenie, wciąż otwiera nową 
przestrzeń do wnikania w dyskurs publiczny złych 
emocji. Cierpią na tym kolejne środowiska czy zawo-
dy. Tak również dzieje się w przypadku mojej branży.

Od wielu lat zajmuję się public relations. To wspa-
niała profesja, która daje mi wiele satysfakcji i spra-
wia mnóstwo radości. Niestety w szerokiej debacie 
publicznej powszechnie nadużywa się, w niezgod-
nym z definicją kontekście, terminu „PR”. Najczęściej 
robią to niestety politycy, którzy wprowadzają w błąd 
opinię publiczną szafując terminami nadużywający-
mi tej nazwy, zazwyczaj w negatywnym kontekście. 
Tak powstaje przekaz uderzający w branżę i depre-
cjonujący jej działania. Słyszymy o „czarnym PR-ze”, 
„zagrywce PR-owej” czy „zabiegu PR-owym”. Tak kie-
rowany komunikat, jednocześnie nacechowany pejo-
ratywną oceną wypacza sens prowadzenia kampanii 

komunikacyjnych. A PR to nic innego jak długofalowe 
działania zmierzające do budowania pozytywnych 
skojarzeń i dobrej reputacji. To dialog między intere-
sariuszami a organizacją, tworzenie relacji, inspiro-
wanie do działania.

Stosowanie technik negatywnej manipulacji nie 
ma nic wspólnego z PR-rem, a jest jedynie propagan-
dą. Tak kierowany przekaz niszczy reputację branży, 
wypacza jej obraz i zwyczajnie jest nieprawdziwy. 
Dlaczego „PR ma zły PR?” Na to pytanie próbowali 
odpowiedzieć przedstawiciele branży tworząc ra-
port „Cała prawda o PR”. Można się  z nim zapoznać 
w Internecie, do czego serdecznie zachęcam. Wynika 
z niego, że usługi komunikacyjne, które wypracowują 
niemal 4.5% PKB polskiej gospodarki w mediach po-
jawiają się w zdecydowanie negatywnym i stygma-
tyzującym świetle. PR pokazywany jest w kontekście 
manipulowania opinią publiczną lub jako zamiennik 
w przypadku opisywania działań propagandowych, 
mających przynieść rozgłos, najczęściej niestety w od-
niesieniu do partyjnych sporów i przepychanek.

Przy takim nadużywaniu w błędnym kontekście, 
manipulowaniu przekazem o działaniach z zakresu 
PR, cierpi zarówno wizerunek osób profesjonalnie 
trudniących się PR-em, ale także wizerunek wielu na-
szych Klientów. A to bardzo przykre… l
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Innymi słowy to umiejętność zachowania się równocze-
śnie z szacunkiem dla siebie i dla innych. Dość powszech-
nie uważa się, że asertywność to przede wszystkim 
„umiejętność mówienia nie”. Odmawianie to zaledwie 
część zachowań asertywnych. Jest jeszcze przyjmowa-
nie konstruktywnej krytyki oraz komplementów, pro-
szenie o pomoc, przekazywanie informacji zwrotnej.

Asertywność to umiejętność nabyta
Dobra wiadomość jest taka, że nikt nie rodzi się z grun-
tu asertywny, a raczej w toku relacji z innymi lepiej lub 
gorzej rozwija tę umiejętność. Ludzie bardzo różnią się 
pod względem zdolności do bycia asertywnymi i nie-
rzadko rozwijają się w kierunku znacznej uległości 
lub roszczeniowości wobec innych. Osoby, które mają 
ograniczony szacunek do siebie będą miały skłonność 
do ulegania innym. Osoby, które mają ograniczony sza-
cunek do innych, często prezentują roszczeniową po-
stawę wobec świata.

Błędne koło
„Każdy czegoś ode mnie chce”, „Czuję się wykorzysty-
wana” – to mnie męczy, irytuje, przerasta. Mimo tego, 
decydujesz się na kolejne ustępstwa. Dlaczego? Powo-
dów jest wiele. Często robimy coś wbrew sobie z poczu-
cia winy, z lęku przed odrzuceniem, ze wstydu lub naj-
zwyczajniej w świecie, dla świętego spokoju. Szkopuł 
w tym, że taka postawa nie daje spełnienia. To jedynie 
chwilowy spokój, przelotne poczucie akceptacji, które 
pryska jak bańka mydlana. A Ty, po raz kolejny obwi-
niasz siebie, jesteś wściekła i obiecujesz sobie, że to był 
ostatni raz, że NIGDY WIĘCEJ!

Mam prawo do...
Trzyletnie dziecko bez wahania wysyła światu komuni-
kat: „Nie chcę, nie lubię, nie smakuje mi, nie mam na to 
ochoty, nie zrobię tego, nie podoba mi się” etc. To samo 
dziecko 20 lat później nie potrafi odróżnić własnych po-
trzeb od oczekiwań innych. Większość z nas WIE, ale 
NIE CZUJE, że ma prawo do odmowy, do własnego zda-
nia, do obrony swoich granic, do sięgania po to, czego 
pragniemy. Ten kompletny brak połączenia i spójności 
pomiędzy wiedzą teoretyczną, a naszymi emocjami 
sprawia, że zaczynamy się miotać pomiędzy uległością 
a agresją. Obydwie postawy są wynikiem duszenia wła-
snych potrzeb i pragnień.

Jak się nauczyć asertywności?
Asertywność nie jest zakodowana w genach. Nie rodzi-
my się z jej określonym poziomem, niezmiennym przez 

Jak bronić swoich praw

całe życie. Asertywność można wytrenować ucząc się 
jej krok po kroku. Od czego zacząć? Pamiętaj, że aser-
tywny komunikat powinien zawierać: fakty, uczucia 
oraz oczekiwania. Zawsze opieraj się na faktach, po-
wiedz co czujesz w tej sytuacji, a następnie zwerbalizuj 
czego potrzebujesz. Nie atakuj, nie uciekaj, nie działaj 
pochopnie. Daj sobie czas i nigdy, ale to nigdy, nie przej-
muj emocji innych ludzi! Stań się najpierw ważna dla 
siebie, a dopiero później dla innych. Pamiętaj o prostej 
zasadzie: jeśli chcesz, żeby inny respektowali Twoje 
granice, to Ty musisz je jasno wyznaczyć. Jeśli chcesz, 
żeby inni szanowali Twoje potrzeby, to Ty musisz jasno 
i głośno mówić o tym, czego potrzebujesz. Każdą zmianę 
zaczynaj od siebie, a świat w sposób naturalny na nią 
odpowie. Wybieraj zaangażowanie zamiast poświę-
cenia. Naucz się odróżniać to czego nie akceptujesz od 
tego czego naprawdę chcesz. Skończ ze źle rozumianą 
uprzejmością i nigdy nie obniżaj swoich standardów. 
Szanuj swoją prywatność, kontroluj emocje, uczciwie 
i szczerze buduj relacje. Pamiętaj – asertywny komuni-
kat działa cuda. Powodzenia! l

Asertywność to umiejętność wyrażania własnego zdania, uczuć 
i postaw w sposób otwarty, w granicach nie naruszających praw, 

ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego.

Certyfikowany coach, trener. Specjalistka w zakresie budowania 
pewności siebie. Twórczyni projektu Kobiety! Czas na kawę. Pro-
wadzi warsztaty i szkolenia w języku polskim oraz angielskim.
facebook.com/malinowskacoaching
k.malinowska@inspiration.edu.pl

Kasia Malinowska

Małgorzata Wojdal

Gen szczęścia

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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Nie jestem psychologiem ani psychiatrą, nie specjalizu-
ję się w tych obszarach ani im pokrewnych, więc roz-
prawki o zabarwieniu naukowym nie będzie. Ostatnio 
jednak dość często dopada mnie pewna myśl i być może 
to będzie właściwe miejsce i czas na jej oswojenie.

Bodźcem, który wywołał przysłowiowego „wilka 
z lasu”, był dość nijaki film, reżysera, którego nie pa-
miętam, z obsadą, która miała zagwarantować niezłą 
rozrywkę. Tytułu też nie odtworzę, fabuły też nie bar-
dzo, ale utkwił mi w głowie burzliwy dialog głównych 
bohaterek. Ściślej mówiąc, byłam świadkiem siostrza-
nej awantury, podczas której jedna z nich wykrzyczała 
drugiej, że „Ta ma w sobie cholerny gen szczęścia i na-
wet gdyby lizała znaczki na poczcie, to byłaby spełniona 
i szczęśliwa”. Ooooo….pomyślałam…to o mnie! Nie to, że-
bym pragnęła zostać pracownikiem Poczty Polskiej, ale 
zdecydowanie posiadam umiejętności adaptacyjne, po-
zwalające na odnajdywanie szczęścia w czynnościach 
zupełnie przeciętnych i pospolitych. Co prawda nie 
opanowałam sztuki zachwytu nad wirującym bębnem 
z praniem (którą posiada mój kot o wymownym imieniu 
Happy), ale w zasadzie wielkich różnic nie dostrzegam.

Według źródeł, które przejrzałam pisząc ten felie-
ton, dotarłam do informacji, której treść mówi, że ani 
pieniądze, ani sława, ani dobry wygląd nie zapewnią 
człowiekowi tego, co obecność w jego DNA dwóch ko-
pii pewnego genu. To wniosek z badań, które objęły 
ponad 2,5 tys. amerykańskich nastolatków. Naukowcy 
przez 13 lat śledzili ich losy. Okazało się, że osoby naj-
bardziej szczęśliwe w tej grupie posiadały długą wer-
sję genu 5-HTTLPR. Jest on zaangażowany w transport 
serotoniny, cząsteczki niezbędnej dla komórek mózgu 
do komunikowania się między sobą. Dłuższa wersja 
tego fragmentu genomu pomaga w szybszym prze-
twarzaniu neuroprzekaźnika.

W kolejnych źródłach wyczytałam, że 13 lat temu 
naukowcy kanadyjscy, współpracujący z francuskimi 
badaczami z  Uniwersytetu w  Nicei, usunęli myszom 
gen TREK-1, prawdopodobnie współodpowiedzialny 
za  powstawanie depresji i  stanów lękowych oraz za 
produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Wyho-
dowane w ten sposób gryzonie, nazwane znokautowa-
nymi myszami, zachowywały się w taki sposób, jakby 
podawano im leki antydepresyjne przez co najmniej 
trzy tygodnie. Naukowcy potwierdzili to  za pomocą 
badań zachowań zwierząt, pomiarów reakcji bioche-
micznych, elektrofizjologicznych i innych. Media po-
informowały z entuzjazmem (o zgrozo) o stworzeniu 
wiecznie szczęśliwych myszy.

No i klops. Nie po drodze mi z ponurą wizją, w której 
moja rola zarządzania światem pełnym szczęśliwo-
ści, ograniczona zostaje do zera. Po co treningi min-
dfulness, medytacja, afirmowanie szczęścia podczas 
wieczornego wchodzenia w stan teta? Gdzie znajdę 
usprawiedliwienie dla tabliczki czekolady, która tań-
czy z moimi endorfinami? W sumie po co treningi, 
spacery i budowanie relacji, które mają tak znakomity 
wpływ na naszą gospodarkę hormonalną i poczucie 
szczęścia? Mój świat się zawalił…Powyższe doniesie-
nia postanowiłam jednak potraktować z pewną dozą 
niepewności i ograniczonego zaufania, pozostawiając 
swój los pełen małych rozkoszy, we własnych rękach. 
Natomiast wizję inżynierii genetycznej odsuwam od 
siebie najdalej jak mogę. Bo jak bardzo bym nie pra-
gnęła szczęścia, chwilowe szlochy i dramaty są dla 
mojej twórczej natury niezbędne. Co więcej… para-
doksalnie to właśnie w tych chwilach słabości i zwąt-
pienia dokarmiam swój gen szczęścia, mocnym posta-
nowieniem o życiu w ogrodzie wiecznej szczęśliwości. 
Czego i Wam życzę z całego serca. l
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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




